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Under åren 2009 och 2010 genomfördes tre undersökningar vid Stora Hammar
i Vellinge kommun. Stora Hammar ligger inte långt från Foteviken med sina
vikingatida pålspärrar och ett stenkast från Kungshögen. Området har figurerat i
diskussionerna om var den mytomspunna handelsplatsen Halör var belägen och
var slaget vid Foteviken 1134 stod.
De arkeologiska undersökningarna har visat på en omfattande bebyggelse
i form av långhus, med rötterna i yngre bronsålder och tyngdpunkten i yngre
romersk järnålder–folkvandringstid.
En undersökning av matjorden med metalldetektor har gett ett antal vikingatida fynd som dock inte motsvaras av de få bebyggelsespår som framkom. Likaså
påträffades relativt rikligt med fynd från medeltid och historisk tid, vilka eventuellt kan kopplas till den marknadsplats som enligt skriftliga källor har funnits vid
Stora Hammar.
Rapporten presenterar resultaten från de tre undersökningarna var för sig
och avslutas med en tolkande del där det samlade resultatet från de tre undersökningarna sätts in i ett större sammanhang.
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Figur 1 Undersökningens läge i Skåne
och i området kring Skanör och Falsterbo.
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Sammanfattning

Med anledning av planerad markexploatering har Arkeologienheten vid Malmö
Museer och Sydsvensk Arkeologi AB genomfört en arkeologisk undersökning inom
fastigheten Stora Hammar 16:136 m.fl., Stora Hammar socken, Vellinge kommun.
Slutundersökningsområdet (MMA 19) kompletterades med två tilläggsytor (MMA
41 och SA 100012). Uppdragsgivare var Vellingebostäder AB som avsåg att uppföra
en skola. Malmö Kulturmiljö genomförde 2008 en arkeologisk utredning och förundersökning efter beslut av länsstyrelsen i Skåne län (dnr 431-5577-05 och 431-3928085). Slutundersökningen (MMA 19) utfördes av Malmö Museer 2009 efter beslut
av länsstyrelsen (dnr 431-80403-08). Efter ändringar i byggplanerna förundersöktes
ytterligare områden 2009 (dnr 431-79672-09). Slutundersökningen skedde i två etapper, den första utfördes av Malmö Museer sent 2009 (MMA 41, dnr 431-89945-09).
I februari 2010 bildades Sydsvensk Arkeologi AB med arkeologer tidigare verksamma
på Regionmuseet Kristianstad och Malmö Museer. Därvid övergick uppdraget i Stora
Hammar till Sydsvensk Arkeologi AB, som våren 2010 genomförde den avslutande
slutundersökningen (SA 100012, dnr 431-89950-09).
I förfrågningsunderlagen angav länsstyrelsen att målgrupper som skulle tillgodoses
var myndigheter, forskarsamhället och allmänhet. Syftet med undersökningen var att
generera ny kunskap om lämningarnas plats i det lokala bebyggelsemönstret, vilket
ledde fram till tre frågeställningar: Platsens betydelse i ett bybildningsperspektiv, Boplatsens inre struktur samt Bebyggelsens närhet till kusten.
De angivna frågeställningarna var utgångspunkt för undersökningen och väckte en
rad följdfrågor. Övergripande frågor handlade om kontinuitet/diskontinuitet och om
rumsliga förändringar över tid från bronsålder till medeltid. Både anläggningar och metalldetektorfynd från förundersökningen indikerade att området var intensivt utnyttjat
under den senare delen av järnåldern fram till och med vikingatiden. Bybildningen i
Skånes slättbygder brukar placeras efter vikingatiden. Frågan var emellertid om bebyggelser av bykaraktär uppstått redan under järnåldern. Platsens betydelse för diskussionen om bybildningen underströks ytterligare av många detektorfynd från medeltiden.
En central fråga i diskussionen om den inre organisationen hos järnålderns bebyggelser är vilka funktioner som var knutna till gårdar eller byar. Följdfrågor rör sig om
indelning och användning av tomter. På platsen fanns indikationer på att olika metallhantverk utövats. Förundersökningens många metallföremål medförde således att
frågor kunde ställas om platsens sociala, ekonomiska och kommunikativa betydelse.
Sammanfattning
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Undersökningsområdet ligger bara 1,5 km från kusten och frågan uppstod om livet
på platsen präglats av detta. För att bland annat belysa förhållandet till kusten planerades analyser av växtrester och studier av djurben. Närheten till goda naturhamnar
i Höllviken och Foteviken motiverade frågan om platsens strategiska läge gav den en
kommunikativ roll innanför det för sjöfarten farliga Falsterbonäset. Med utgångspunkt i skriftliga källor har tidigare föreslagits att en viktig vikingatida marknadsplats,
Halör, föregått den medeltida marknadsplats som vi vet funnits i Stora Hammarsocken, eftersom den blev omtalad i samband med slaget vid Foteviken år 1134. Kunde
undersökningen besvara frågan var någon av dessa marknadsplatser legat?
Högst prioritet gavs bebyggelsespåren från bronsålder och framför allt järnålder,
medan de få resterna efter neolitisk bosättning gavs lägre prioritet. I en stor mängd
stolphål kunde 57 stolpburna hus identifieras och därtill kommer ett grophus. Sju
hus har inte daterats. Yngre bronsåldern representeras av tre hus, förromersk järnålder av tre hus, förromersk järnålder/äldre romersk järnålder av två hus, äldre romersk
järnålder av nio hus, yngre romersk järnålder av 21 hus, folkvandringstid av tolv hus,
vendeltid av ett hus, vikingatid av ett stolphus och ett grophus.
Bebyggelsen från bronsålder och förromersk järnålder speglar förmodligen en eller
ett par gårdars flyttning i landskapet. Från äldre romersk järnålder var flera byggnader spridda över hela området. De är fler än bara en flyttande gård men mönstret är
för otydligt för att avgöra om detta är en bybildning. De tjugoen byggnader som är
daterade till yngre romersk järnålder är spridda över hela undersökningsområdet. Dateringarna visar att här funnits flera samtida gårdar, minst fem. Husen ligger inom en
yta som är mindre än den medeltida bytomten och det finns därför anledning att se
detta som en by. Under folkvandringstid kan ett par gårdslägen konstateras, men tolv
daterade byggnader och flera bronsföremål visar att en oregelbunden by legat i området. Metallföremålen antyder ingen särskild funktion men ett visst välstånd. Delar av
boplatsen var nu obebyggd och några av gårdarna har således övergivits eller flyttats
till mark utanför de undersökta ytorna.
Under vendeltid förändrades områdets bebyggelse markant. En enda huslämning
och endast ett metallföremål kunde dateras till perioden. Bebyggelsen skall förmodligen sökas närmare den medeltida bytomten, i vars närhet en vendeltida fågelfibula
hittats. Även den vikingatida bebyggelsen är begränsad. Endast ett långhus och ett
grophus hör till perioden. Ett par vikingatida härdar och flera vikingatida metallföremål visar att bebyggelse fortsatt i området. 150 m norr om området har ett treflikigt
spänne hittats vilket antyder att bebyggelsen sträckt sig i denna riktning. Fyndmaterialet visar att bebyggelsen varit välstående och att innevånarna haft täta förbindelser
till periodens elitmiljöer, men undersökningsresultaten talar inte för att platsen spelat
en viktig roll i östersjöområdet under vikingatid. Efter vikingatid upphörde fast bebyggelse inom de undersökta områdena. Men många metallfynd med en datering till
medeltid och tidig historisk tid visar att området fortfarande använts, men till vad är
oklart (marknad? bebyggelse?).
Undersökningsresultatet stödjer den gängse bilden att boplatsernas kontinuitet ofta
upphörde under loppet av vikingatid. I Stora Hammar har bebyggelsen sannolikt flyttat österut till områden närmare bytomten, men viss bebyggelse kan ha flyttat till Lilla
Hammar. På båda platserna finns vikingatida fynd.
Huvudparten av bebyggelsen var för dåligt bevarad för att den inre strukturen som
gårdar kunde studeras. Men i ett område fanns byggnader, där en gård kunde följas i
tre, eventuellt fyra faser från yngre romersk järnålder till folkvandringstid. Analyser
antyder att avancerat smide bedrevs på platsen under yngre romersk järnålder. Men
frågan kan först avgöras när man funnit själva smedjan. Även bronsgjutning har bedrivits, men fynden är odaterade och anknyter snarast till den blygjutning som kunnat
dateras till tidig historisk tid.
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Det kanske mest intressanta resultatet av undersökningen är den långa kontinuiteten inom undersökningsområdet från bronsålderns slut till in i vikingatid. I många
trakter flyttade bebyggelserna bort från kusten under järnåldern. Förhållandet att
denna bebyggelse förblev belägen nära kusten tyder på att läget varit attraktivt. Men
det är oklart vad som varit den avgörande faktorn, ekonomin, den strategiska placeringen, gynnsamma kommunikationer eller något annat.
En genomgång av benmaterialet visade, att sillfisket under järnålder varit mer betydande än man förut trott. Det medeltida sillfisket på Falsterbonäset vilar på en lång
tradition i området.
Bebyggelsen ligger således i ett landskap med tillgång till både en skyddad hemmahamn för t.ex. fiske (Foteviken) och en hamn med förbindelse ut i världen (Höllviken).
Nya förhållanden uppstod under medeltid med uppkomsten av sillmarknaderna och
städerna Skanör och Falsterbo. Från järnålder finns inga säkra indikationer på att platsen varit en viktig samlingsplats, även om ett bitsilver och ett silvermynt från vikingatid skulle passa in i bilden. Brons- och blyföremålen från medeltid och tidighistorisk
tid är osäkra som spår efter en marknadsplats. Metalldetektering och undersökningar
i andra områden i Stora Hammar socken kan emellertid ändra denna bild. Förutsättningarna finns på platsen, men bekräftelser saknas.
Undersökningsområdet MMA 19 omfattade 45 750 m2 varav maximalt 50 % av
matjorden skulle avbanas enligt planen. De fem utvalda delområdena indelades i intensiva och extensiva undersökningsytor. Matjorden på 95 % av de intensiva och 34 %
av de extensiva ytorna avbanades slutligen, dvs. 18 819 m2. Den första tillkommande
exploateringsytan var 8 400 m2 stor (MMA 41). Fördelat på två områden kom totalt
2 227 m2 att friläggas. Av den andra tillkommande exploateringsytan (SA 100012)
frilades 6 406 m2 fördelat på två områden.
Under fältarbetet gjordes löpande inmätning med totalstation. Samtliga arkeologiska objekt mättes in och dokumenterades. Den digitala dokumentationen – arkeologiska objekt, fynd, prover, ritningar, foton, dagböcker – samlades och lagrades i Intrasis.
Inom ytan MMA 19 registrerades 983 arkeologiska objekt. 116 utgick. Av de 867
anläggningar som återstod dokumenterades 529, vilket utgör 61 procent. Enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag skulle högst 65 procent intensivundersökas. Inom ytan
MMA 41 registrerades 272 arkeologiska objekt och av dessa dokumenterades 109, dvs.
40 procent. Inom ytan SA 100012 dokumenterades totalt 746 arkeologiska objekt. Vid
metalldetektering i samband med både för- och slutundersökningarna framkom sammanlagt 201 metallföremål, huvudsakligen av kopparlegering, varav 19 kunde dateras
till järnålder medan övriga är odaterade eller från medeltid och tidig historisk tid.
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inledning

Inför planerad markexploatering inom fastigheten Stora Hammar 16:136 m.fl., Stora
Hammar socken, Vellinge kommun (figur 2), har Arkeologienheten vid Malmö
Museer och Sydsvensk Arkeologi AB genomfört särskild arkeologisk undersökning
(slutundersökning MMA 19) som kompletterades med två tilläggsytor (slutundersökning MMA 41 och SA 100012). Undersökningen föregick alltså i tre skilda etapper.
Fornlämningen har beteckningen Stora Hammar RAÄ 37 i Riksantikvarieämbetets
databas över landets fornlämningar, FMIS.
Inom fastigheten planerade Vellingebostäder AB att uppföra en skola och undersökningen bekostades av Vellingebostäder AB. Det planerade exploateringsområdet
omfattade ca 56 000 m2. Malmö Kulturmiljö genomförde under år 2008 en arkeologisk utredning respektive en arkeologisk förundersökning inom området (Länsstyrelsens beslut dnr 431-5577-05 respektive 431-39280-85) (Olsson 2004; Steineke 2008).
Efter avslutad förundersökning föreslogs att samtliga bebyggelse- och aktivitetsområden omfattande en yta på 45 750 m2. skulle slutundersökas.
För slutundersökningen (Lst dnr 431-80403-08; MMA 19) planerades att maximalt 50 % av den 45 750 m2 stora tillgängliga ytan skulle avbanas. Ytan fördelades över
fem delområden. 18 819 m2 kom slutligen att avbanas. Undersökningen genomfördes
på 36 arbetsdagar under perioden 2009-10-21 till 2009-12-06, vilket var en betydligt
kortare tidsperiod än de tolv veckor som ursprungligen föreslogs i undersökningsplanen (Björhem m.fl. 2009).
På grund av förändringar i byggplanerna tillkom undersökningsytor, som förundersöktes i november 2009 och slutundersöktes i två etapper december 2009 (område
1, MMA 41) och i april och början av maj 2010 (område 2, SA 100012). Förundersökningen utfördes 2009-11-26 till 2009-12-01 på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne län
(dnr 431-79672-09). Den kompletterande undersökningen utfördes för gator (bl.a. en
Esplanad), VA samt för en idrottshall omedelbart sydost om det tidigare planerade undersökningsområdet (område A). Inledningsvis skulle förundersökningen även beröra
en dagvattenledning till Foteviksbäcken åt nordost (område B) och en grundvattenledning åt söder (område C). Dessa förundersökningar kunde dock inte genomföras pga.
vissa oklarheter med markägarna.
Efter förundersökningen delades det nytillkomna området in i två områden varav
ett slutundersöktes 2009 och här följdes förundersökningen omedelbart av en slutundersökning (Lst dnr 431-89945-09; MMA 41) av område A som genomfördes under
inledning
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perioden 2009-12-07 till 2009-12-16. Vid förundersökningen av det nytillkomna exploateringsområdet grävdes sju schakt med en sammanlagd yta av 1 685 m2. Den tillkommande exploateringsytan var 8 400 m2 stor. Här planerades 3 600 m2 att schaktas
fram fördelade på två områden. Av dessa kom totalt 2 227 m2 att friläggas.
Den andra etappen av tilläggsområdet (dnr 431-89950-09; SA 100012) slutundersöktes under våren 2010, 2010-04-06 till 2010-05-07, av Sydsvensk Arkeologi AB. Det
huvudsakliga syftet med undersökningen var att få en datering på bebyggelsen, kompletterat med undersökningar av ett antal gropar och några gropsystem för eventuell
funktionsbestämning och insamling av daterande keramikmaterial. Den totala ytan
omfattade ca 9 600 m2. Med anledning av att en vångagräns sträckte sig över området
delades område 2 in i ytterligare två områden, område A och område B, där område A
var 4 190 m2 och område B 2 216 m2 stort.
I denna rapport redovisas resultaten av undersökningarna av fornlämningen (Stora
Hammar RAÄ 37) från de tre etapperna MMA 19, MMA 41 samt SA 100012 med
beskrivning och analys av anläggningar och fynd. Områdena redovisas även tillsammans på översiktskartorna.
Det omgivande landskapet med fornlämningar behandlas i kapitlet Topografi och
fornlämningsmiljö. Resultaten från den arkeologiska utredningen och förundersökningarna sammanfattas här i ett särskilt avsnitt. Utifrån Länsstyrelsens förfrågningsunderlag formulerades de frågeställningar som låg till grund för undersökningen, vilka
samman med de metoder som användes, redovisas i kapitlet Syfte och metod. Slutundersökningens resultat tillsammans med analyser, dateringar, tolkningar av anläggningar och aktiviteter redovisas i kapitlet Undersökningsresultat med underkapitel. Men
övergripande tolkningar av platsen och källkritiska synpunkter framläggs i kapitlet
Tolkning och källkritik. Kapitlet Utvärdering innehåller en diskussion av de valda undersökningsmetoderna samt en värdering av de uppnådda resultaten i förhållande till
undersökningsplanen. Projektets organisation och kvalitetssäkring samt dess kommunikationsinsatser behandlas i två avslutande kapitel. Därefter följer litteratur och andra
referenser, administrativa uppgifter samt ett antal bilagor med de externa rapporterna.
Undersökningens två första etapper 2009 var ett samarbete mellan Arkeologienheten, Malmö Museer och Regionmuseet, Kristianstad medan den sista etappen
2010 drevs av Sydsvensk Arkeologi AB. I projektet och i samband med rapportarbetet
har funnits en projektgrupp bestående av Nils Björhem och Lars Jönsson vid Malmö
Museer samt Bertil Helgesson och Charlotte Fabech vid Sydsvensk Arkeologi AB.
Externa rapporter har inarbetats i texten: arkeolog Torbjörn Brorsson, Kontoret för
Keramiska Studier; kulturgeograf Lars Persson, Malmö Museer; osteolog Annica Cardell och arkeobotaniker Stefan Gustafsson, Oden Kulturinformation; Göran Possnert,
Ångströmslaboratoriet i Uppsala; Jonas Paulsson, Palaeoconsult AB; Arne Jouttijärvi,
Heimdal-archaeometry.
I projektet ingick även Sven Rosborn, Fotevikens Museum, som vetenskapligt stöd.
Karl-Magnus Lenntorp, Kulturen i Lund, deltog i fältarbetet. Thomas Persson, Malmö
Museer, svarade för förmedling. Projektledaren Nils Björhem samordnade arbetet med
undersökningsplanen och var projektledare för de första båda etapperna (MMA 19
och MMA 41), medan Per Sarnäs var projektledar på den sista etappen (SA 100012).
Rapporten är skriven av Nils Björhem, Charlotte Fabech och Lars Jönsson. Den redigerades av Charlotte Fabech.
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topografi och fornlämningsmiljö

de NatUrgeograFiSka FörUtSättNiNgarNa
Undersökningsområdet ligger i det svagt böljande, flacka landskapet nära kusten i
den sydvästra utkanten av Söderslätt (figur 3). Söderslätt ligger inom den såkallade
sydvästmoränen med kalkrik moränlera med låg till måttlig blockhalt. Dagens fullåkerslandskap har ytterst få impediment. Terrängen faller långsamt från ca 15 m ö.h.
vid Vellinge och ner till 5 m ö.h. intill Stora Hammars by. Själva ortnamnet Hammar
syftar på en höjd (Wahlberg 2003). Nivåerna inom undersökningsytan varierar inom
intervallet 2,5–5,0 m ö.h. med en höjdrygg inom områdets centrala del samt en förhöjning i anslutning till Kungstorpsvägen i norr.
Figur 3 Skånska rekognosceringskartan (1812–20), utsnitt ur blad iW 208
/iW 209, med undersökningsområdet
markerat.
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Figur 4 Fastigheten Stora Hammar
16:136 med relevanta fornlämningar
och arkeologiska undersökningar enligt
FmiS. Skala ca 1:50 000.

Till kusten är det ca 1,5 km både till Fotevikens innersta del i norr och till Höllvikens strandlinje i väster. Till Kämpingebukten i söder är det ca 3 km. Platsen ligger
därmed nära såväl Öresund som Östersjön. Djuprännan genom Foteviken är en fortsättning på Hammarbäcken, tidigare en å, som från vikens södra delar har sin sträckning förbi Stora Hammars kyrkby och som avvattnat en större mosse. Denna är i dag
utdikad och ån är numera en bäck. Sydväst om den aktuella ytan låg tidigare den
numera bebyggda Kämpinge mosse som likaså avvattnats till Foteviken. Mossen var
en naturgeografisk gräns mellan Söderslätt och Falsterbohalvön (figur 3). Stränderna
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utmed Foteviken och Höllviken präglas av sjömarker (strandängar), som påminner om
Nordsjökusternas marsklandskap och i långa tider var utpräglade betesmarker (Emanuelsson m.fl. 1985:218ff., 2002:291ff.). Längs kusterna och på hela Falsterbohalvön
är sand och grovmo de vanligaste jordarterna. Östra delen av Stora Hammar socken
var i historisk tid drabbad av sandflykt i den såkallade Sandvången och försämrat bete
i utmarken (Persson 2009).

ForNlämNiNgSmiljö
En karta från informationssystemet för fornminnen (FMIS) visar omfattningen av
fornlämningar i omedelbar anslutning till planområdet (figur 4). Nedan redovisas
arkeologiska undersökningar som är av betydelse för det nu aktuella undersökningsområdet.
En stenåldersboplats (Stora Hammar RAÄ 24:1) vid Hammarbäckens utlopp har
en oklar utsträckning, ca 60 x 35 m (nord-syd). Här har man tillvaratagit ett 10-tal
kärnyxor, flintskrapor och -spån. En trolig dös strax norr om väg 100, (Saxedös) (Stora
Hammar RAÄ 29:1), finns markerad på lantmäterikartor för Stora Hammar från 1699,
1780 och 1817 i form av ett ca 16 x 24 m stort åkerimpediment (Sandén 1995:44). En
stenåldersboplats med oklar utsträckning, ca 150 x 100 m (nordväst-sydväst) finns 500
m norr om undersökningsområdet (Stora Hammar RAÄ 15:1). Vid jordbruksarbete
har man här tillvaratagit ca 100 föremål. Dessa utgörs av ett 10-tal sten- och flintyxor;
kärnyxor, tunn- och tjocknackiga yxor, flintmejslar, skafthålsyxor, flintskrapor, -spån
och -kärnor samt knackstenar. Vid besiktning 1985 iakttogs talrika flintavslag i matjorden. En annan fyndplats för flintavslag samt en urna med brända ben från yngre
bronsålder finns i närheten (Stora Hammar RAÄ 16:1).
En delvis inköpt lösfyndssamling hör till fastigheten 5:46 (Stora Hammar RAÄ
25:1) strax norr om exploateringsområdet. Den består av flint- och stenyxor m.m. samt
lerkärl, sländtrissor, vävtyngder, slipstenar och eldslagningsstenar. De flesta föremålen
insamlades i Maglarp socken, men fynd har insamlats även i Bodarp, Håslöv, Räng
och Stora Hammar socknar.
Bronsåldershögen Hammarshög, i dag känd som Kungshögen (Stora Hammar
RAÄ 1:1) ligger endast ca 300 m väster om exploateringsområdet (figur 5). Högen är
22 m i diameter och ca 5 m hög. Gravhögen undersöktes av Oscar Montelius år 1890
(rapport i ATA). Fem gravläggningar påträffades, varav två gravar och en ”brandplätt”
under högens botten. Primärgraven utgjordes av ett litet röse och fynden, som kan
dateras till bronsålderns period V, bestod av en bemålad husurna med en bronskniv, en
bronssyl, en dubbelknapp av brons, två bronsbleck och brända ben. I sekundärgravarna
tillvaratogs lerkärl, ett lock, lerkärlsbitar och brända ben. En grav påträffades i högens
topp och kan dateras till vikingatid utifrån innehållet av ett människoskelett, en älghornssked, en kam, en bronsring, ett skifferbryne, sten, tång och trä. Enligt Montelius
skall högen ha använts som plats för en vårdkase (Crumlin-Pedersen 1984:62).
Det närmsta omlandet kring fastigheten Stora Hammar 16:136 karaktäriseras av
en rad fynd och lämningar från järnålder. Birgitta Hårdhs genomgång av fyndmaterial
från Oxie och Skytts härader visar en jämn spridning men koncentrationerna ligger
främst norr och öster om Stora Hammar 16:136 (Hårdh 1984). Detta gäller också de
fynd som man brukar förknippa med järnålderns aristokrati, dvs. det folkvandringstida guldet, och de vikingatida skatterna och runstenarna.
Under sommaren 2003 genomfördes en slutundersökning (Stora Hammar RAÄ
34) inom fastigheten Höllviken 22:410 av personal från Malmö Kulturmiljö (Olsson
2004). Platsen ligger strax väster om aktuellt undersökningsområde. Boplatslämningar framkom i form av stolphål, gropar, gropsystem, härdar och brunnar, varav stolphålen utgjorde rester efter elva byggnader, treskeppiga bostadshus med och utan sammanbygd ekonomidel, fristående förrådshus samt en stolplada. Boplatslämningarna
topografi och fornlämningsmiljö
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Figur 5 kungshögen. Foto: mor ten
Steineke.
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kunde delas in i sex olika faser från yngre bronsålder period V–VI till vikingatid med
dateringsmässig tyngdpunkt i romersk järnålder–folkvandringstid.
UV Syd undersökte 1994 en förmodad urnegrav (Stora Hammar RAÄ 16:2) med
datering till bronsålder eller förromersk järnålder, samt spår efter tre byggnader samt
gropar, härdar och kulturlager från perioden mellan 100 f.Kr. och 100 e.Kr. (Pettersson & Torstensdotter Åhlin 1999b; Pettersson 2002).
Flera odaterade flatmarksgravar (skelettbegravningar) påträffades 1929 ca 200 m
väster om Kungshögen vid omläggningen av landsvägen mellan Malmö och Skanör
(Stora Hammar RAÄ 5:1) (Hansen 1936:12; Pettersson 2002:642). Platsen ligger
drygt en halv km från undersökningsområdet. Hansen antog att det rör sig om stupade efter slaget vid Foteviken 1134 (Hansen 1936:92), men som Pettersson påpekar
är detta givetvis mycket osäkert. Fyndtomma gravar dominerade även på gravfältet på
Hammarsnäs från romersk järnålder.
Ca 900 m nordväst om exploateringsytan finns möjligen en rest av en hög (Högs
Vången), som i dag består av ett impediment ca 32 m i diameter (Stora Hammar RAÄ
30:1).
Inom fastigheten Lilla Hammar 15:1 undersöktes ett boplatsområde (Stora
Hammar RAÄ 33:1) med flera gårdsenheter av UV Syd 1990. Åtta huskonstruktioner
kunde identifieras bestående av långhus, hus med tre bockpar, ett fyrstolpshus och
grophus. Bebyggelsen representerar tre faser, varav den äldsta daterades till bronsålderns slutskede, period VI, eller äldsta förromersk järnålder. De övriga två daterades
från ca 100 f.Kr. till 100 e.Kr. (Pettersson & Torstensdotter Åhlin 1999a; Pettersson
2002). Platsen ligger drygt 0,6 km väster om det nu aktuella undersökningsområdet.
På fastigheten Stora Hammar 16:178, ca 1 km från ovannämnda bebyggelse, frilade
UV Syd 1994 delar av tre långhus på en annan samtida bebyggelse (Stora Hammar
RAÄ 16:2; Pettersson & Torstensdotter Åhlin 1999b; Pettersson 2002). Här fanns
även bevarat kulturlager med rika fynd, framför allt med djur- och fiskben. Platsen
ligger ca 0,5 km från aktuellt undersökningsområde.
Trots belägenheten längst ute på Hammarsnäs, 2,5 km från undersökningsområdet, bör Skånes största gravfält från romersk järnålder nämnas (Stora Hammar RAÄ
Stora Hammar

2:1, 2:2). Hansen redovisar 141 gravar men det totala antalet har varit betydligt större
(Hansen 1936; Pettersson 2002:626ff.). Gravgodset består av fibulor, kammar, pärlor,
ett romerskt mynt, hängsmycke av guld, järnföremål bl.a. en krumkniv, en skära, små
knivar samt lerkärl. Hansen menar att gravfältet använts under en betydligt längre tid
än vad som anges av de daterbara fynden.
Två eldslagningsstenar har hittats i Stora Hammar men närmare plats är ej känd
(SHM 2549; LUHM 14409; Strömberg 1961/2:60). De är ändå värda att nämna som
indikationer på bebyggelse under yngre romersk järnålder och folkvandringstid.
En vendeltida fågelfibula framkom vid nyodling 1890 på fastigheten Stora Hammar
8 (SHM 8651:b; Strömberg 1961/2 Taf. 60:10). Fyndplatsen antas ligga i den norra
delen av Stora Hammars bytomt eller strax norr om, men kan också ligga i den sydligaste delen av byns marker. Det kan således finnas ytterligare ett nedslag inom socknen med fynd från den senare delen av järnåldern på en plats där det inte finns någon
bebyggelse i dag.
Fornlämningen Stora Hammar RAÄ 14:1 består av fyndplatsen för ett treflikigt
bronsspänne inom fastigheten Stora Hammar 6:3 ca 150 m norr om exploateringsområdet.

Figur 6 matjordens fosfathalt kring
Stora Hammar enligt Sockerbolagets
kar ta (arrhenius 1934). Undersökningsområdet och Stora Hammars
medeltida bytomt markerat.
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Figur 7 Stora Hammars kyrka från
undersökningsområdet. Foto: morten
Steineke.
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I samband med villabebyggelse norr om ridhuset på Hammarsnäs påträffades en
nedgrävning som delvis undersöktes. Den var fylld med vikingatida boplatsavfall och
hade en form som tolkades som en båtgrav, som antogs vara från vikingatid. (Rosborn
2004:194f.).
Den vikingatida marknadsplatsen Halör (Haleyri), som enligt Färingasagan
låg i Danmark, har flera forskare förlagt till roten av Hammarsnäs (senast Rosborn
2004:186ff.). Men säkra spår i form av marknamn eller fornlämningar saknas. Inom
Foteviksprojektet utfördes en fosfatkartering och metalldetektering inom fastigheterna 12 och 13 i anslutning till Lilla Hammars by utan uppseendeväckande resultat. Vid
detekteringen tillvaratogs ett rasselbleck och ett dräktsmycke (förmodligen ett nålhuvud) i djurornamentik daterad till vikingatid samt ett stort sentida material (Nilsson
1995).
Omkring 500 m öster om undersökningsområdet finns platsen för Stora Hammars medeltida bytomt (Stora Hammar RAÄ 13:1) som omfattar ett ca 600 x 350 m
stort område med utsträckning nordväst-sydöst. Det äldsta skriftliga belägget, Apud
uillam hamar, är från 1100-talet. Ordet hammar kan betyda ”stenig eller grusig backe”
(Skansjö 1983:82, 98; NE 2008) men syftar i Skåne allmänt på en höjd (Wahlberg
2003). Apud är latin för ”vid”, uillam skulle kunna stå för ”villa” (gård). Alltså skulle
hela den latinska skrivningen kunna betyda ”gården vid den steniga backen” eller
”gården på höjden”. Enligt storskifteskartan hade byn 17 gårdar på 1570-talet (Skansjö
1983:48ff.).
Förhöjda fosfatvärden finns inom undersökningsområdets nordöstra del, med en
tydlig förhöjning längst i öster som inte kan kopplas till kyrkbyns historiska begränsning (figur 6). Vid besiktning i åkermarken norr om den gamla kyrkan påträffades
järnföremål, keramik, tegel samt enstaka flintavslag. Vid en mindre undersökning
1993 framkom omfattande medeltida kulturlager och bebyggelselämningar från
Stora Hammar

1000–1300-talet (Söderberg 1993). Under 2005 genomförde Malmö Kulturmiljö en
mindre undersökning inom bytomten (MK 266). Inom en yta av ca 63 m2 dokumenterades ett möjligt lergolv, utjämningslager med tegelkross och modernt glas samt
10–20 stenar till en stengärdeskonstruktion; i anslutning till sistnämnda framkom
yngre rödgods. Under schaktnivån finns troligen kulturlager (Lundström 2008).
Stora Hammars kyrka är dendrokronologiskt daterad till 1150-talet med Oxiemästaren som stenmästare (figur 7). Två plankor från en äldre träkyrka fanns inmurade på
loftet men har senare försvunnit (Hommerberg 1955).
En spärranläggning som avskiljer Foteviken från Öresund har dateringar till sen
vikingatid och tidig medeltid. Den har på osäkra grunder kopplats till dels Halör,
som skall ha varit en vikingatida marknadsplats och möjlig föregångare till Skanör
(Hansen 1936; Skansjö 1983; Rosborn 2004), dels slaget vid Foteviken 1134. Enligt
ett förslag har Halör legat på Hammarsnäs, enligt ett annat strax norr om fastigheten
Stora Hammar 16:136. Frågan är om undersökningarna kan lämna viktiga bidrag om
en marknadsplats verkligen legat här.
Närområdet karaktäriseras i historisk tid av en rad relativt stora byar: Stora Hammar
och Lilla Hammar i Stora Hammar socken, Räng, Kämpinge och Stävie i Räng socken
och Håslöv, Norra Håslöv och Hermanstorp i Håslöv socken. Flera av dessa kan beläggas redan i tidig medeltid (Skånes ortnamn).

reSUltat av arkeologiSk UtredNiNg
oCH FörUNderSökNiNg
Vid utredningen framkom 237 arkeologiska objekt bestående av stolphål, gropar,
härdar, områden med kulturlager och diken varav dikessystem i fem av schakten utgjorde vångagränsen mellan Högsvången och Sandvången. Denna konstaterades löpa
tvärs över undersökningsområdet i väst-östlig riktning och utgjordes av ett stråk av nio
rännor som låg parallellt inom en bredd av ca 12 m (Steineke 2008).
Vid förundersökningen registrerades 303 arkeologiska och topografiska objekt bestående av stolphål, colluvier, rännor, gropar, härdar, kokgropar, lager och oidentifierbara nedgrävningar (Steineke 2008). Majoriteten av anläggningarna utgjordes av
stolphål (162 st.), bland vilka minst åtta byggnadslämningar kunde identifieras. I undersökningsområdets nordöstra del fanns spår efter ett flertal potentiella smideshärdar.
Figur 8 För slag till slutunder sökningsområden (rödmarkerade) inom
fastigheten Stora Hammar 16:136.
Skala 1:4 500.
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Ett neolitiskt inslag var osäkert och bestod av en möjlig huslämning samt en del flinta
i matjorden.
Huvudparten av boplatslämningarna kunde dateras från yngre romersk järnålder
till sen vikingatid. Vid metalldetekteringen framkom föremål från slutet av yngre romersk järnålder och vikingatid. De tolkades som antingen boplatsfynd och/eller förstörda gravar. Därtill kom ett betydande medeltida och tidigmodernt material.
Förundersökningsområdet delades upp i två bebyggelseområden och två härdområden efter förekomsten av huslämningar, anläggningar och anläggningstyp. Utifrån
förundersökningsresultaten föreslogs att i stort sett hela exploateringsområdet skulle
slutundersökas (figur 8).
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Syfte och metod

SyFte
I förfrågningsunderlagen angav Länsstyrelsen i Skåne län syftet med undersökningen
samt vilka målgrupper som skulle tillgodoses (myndigheter, forskning och allmänhet).
Inriktningen på undersökningen var att generera ny kunskap med fokus på tre frågor:
Platsens betydelse i ett bybildningsperspektiv, Boplatsens inre struktur samt Bebyggelsens
närhet till kusten.
Bybildningsperspektivet kommer i stora drag att fokusera på sambandet mellan de
historiska byarna och den förhistoriska bebyggelsen. I ett bylandskap som sydvästra
Skåne är frågan om byarnas framväxt alltid i fokus.
Problemområdet Boplatsens inre struktur syftar till att belysa och klargöra förekomsten av huvudbyggnader, ekonomibyggnader, smidesområden m.m.
Det ansågs också viktigt att diskutera om platsens närhet till kusten präglat bebyggelserna ekonomi och deras interaktion med omvärlden.
De angivna frågeställningarna, som var utgångspunkt för undersökningsplanen
till slutundersökningen av Stora Hammar 16:136, väckte en rad frågor inför slutundersökningen.

platsens betydelse i ett bybildningsperspektiv
Det kända källmaterialet och resultaten från förundersökningen gav anledning anta
att slutundersökningen skulle kunna ge viktiga bidrag till den pågående diskussionen
om bebyggelsens rumsliga organisation, inklusive bybildningen. Bybildning är en process som diskuteras från flera olika aspekter (t.ex. Pedersen & Widgren 1998:430ff.;
Riddersporre 1995, 1999; Schmidt Sabo 2001, 2005a, 2005b; Fallgren 2006; Jönsson
& Persson 2008).
Både anläggningar och fynd från den arkeologiska förundersökningen indikerade
att området varit som intensivast nyttjat under den senare delen av järnåldern och in
i vikingatid. Bybildningen i Skånes slättbygder dateras emellertid vanligen till efter år
1000. Platsens betydelse för diskussionen om bybildningen underströks ytterligare av
de många detektorfynden från medeltiden. Innebar dessa fynd att bebyggelsen fortsatt
in i medeltid trots att undersökningsområdet i det historiska kartmaterialet saknade
spår efter bebyggelse? Stora Hammars bytomt var belägen ca 500 m längre åt öster.
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Boplatsens inre struktur
Diskussionen om hur bebyggelser var organiserade, både lokalt och i ett större sammanhang, har varit intensiv under de senaste årens järnåldersforskning i Nordeuropa.
Centrala frågor har varit hur bebyggelserna har varit organiserade som boplatser,
gårdar och byar, och vilka funktioner, förutom de agrara näringarna, som var knutna
till dem. Det rör sig om indelning och utseende av hus och tomter, och hur bebyggelsens olika delar nyttjades. Ser man på de angränsande bebyggelserna inom Stora
Hammar RAÄ 34 och RAÄ 37 som en helhet är en relevant fråga om man kan se
rumsliga förändringar över tid (bronsålder–medeltid).
Förundersökningens många metallföremål visar att fortsatt metalldetektering
kommer att bidra till belysning av viktiga aspekter av religiös, social, ekonomisk och
teknisk karaktär. Exempelvis har metallhantverk och dess organisation varit livligt
diskuterad (t.ex. Fabech & Ringtved 1999; Jørgensen 2002; Becker 2005; Söderberg
2005; Helgesson 2008; Sørensen 2008).
I förundersökningsrapporten framhålls möjligheter för järnframställning och smidesverksamhet samt bronsgjutning på platsen. Den skånska järnhanteringen är främst
känd från norra Skåne med dateringar till äldre järnålder och medeltid (Ödman 1998;
Björk 2009). Fynden från förundersökningen antydde en möjlighet att belägga järnhantverk under yngre järnålder. Ett viktigt mål med slutundersökningen var att försöka dokumentera dessa hantverk.
Flera förklaringar till det stora medeltida och tidighistoriska metallmaterialet, som
framkom vid förundersökningen, är möjliga. Speglar de bara spridning av byns gödsel
på åkermark, eller en senare övergiven gård på platsen? Eller visar de den plats där
Skytts häradsting låg. Som Skansjö (1983) påpekat kan tingsplatser ha varit knutna till
marknadsplatser. I området vid Stora och Lilla Hammar fanns förmodligen en marknadsplats under medeltiden, möjligen den i medeltida källor omtalade platsen Halör.
Olika förslag på platsen för marknaden har lämnats (Crumlin-Pedersen 1978:63ff.;
Ersgård 1988:55; Westerdahl 1996; Rosborn 2004:186ff.). Visar antagandet om en
marknadsplats på hög nivå i detta område sig vara riktigt, bör det ha betydelse för
bebyggelsestrukturen i området.

Bebyggelsens närhet till kusten
Fastigheten Stora Hammar 16:136 ligger ca 1,5 km från kusten och platsen har förmodligen präglats av detta. Markerna öster om Stora Hammars by drabbades i historisk tid av sandflykt vilket resulterade i magra jordar. Däremot erbjöd det marskliknande landskapet längs kusten ett gott bete. Här fanns dessutom goda möjligheter till
fiske, fångst och jakt som supplement till de agrara näringarna (Pettersson 2002). För
att belysa dessa frågor planerades arkeobotaniska analyser av växtrester (makrofossiler)
och osteologiska studier av djurben.
Vattnen kring Falsterbonäset är farliga och många är de fartyg som gått i kvav. Ofta
hänvisas till att en järnåldersväg kan ha gjort det möjligt att undvika segelrutten runt
näset. Det förutsätter goda hamnlägen både öster och norr om Falsterbonäs. Vägen
gick från Trelleborg, via Uppåkra, Löddeköpinge/Borgeby, och vidare mot Helsingborg (Helgesson 2002; Björhem & Magnusson Staaf 2006). Vägen löper emellertid ca
10 km öster om det aktuella området. Detta gör att platsens betydelse kanske snarast
skall ses i ett lokalt perspektiv. Däremot skulle en väg mellan Kämpinge och Foteviken
passera nära Stora Hammar. Men inget i det kända arkeologiska materialet talar för
att platsen spelat en roll i det kontaktnät som växte fram i östersjöområdet under sen
vendeltid och vikingatid. Den kommunikativa aspekten på Stora Hammar omfattar
även diskussionen om en ev. vikingatida marknadsplats Halör och slagfältet för striden vid Foteviken 1134. Även dessa frågor var utgångspunkter för den arkeologiska
slutundersökningen.
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metod
Metoderna för undersökningen var relaterade till de frågeställningar och mål som
sattes upp för slutundersökningen och de är välkända och etablerade inom uppdragsarkeologin i Skåne. Statistik presenteras i kapitlet Undersökningsresultat och en utvärdering i kapitlet Utvärdering.

Schaktning
Matjordsavbaning gjordes med grävmaskin med släntskopa och transporten av matjorden med dumper som hade extra breda däck. Schaktningen övervakades av en person.
Rensning, markering och inmätning av framkomna anläggningar gjordes omedelbart.
De ytor som skulle banas av intensivt, dvs. totalt, skulle genomföras före respektive anslutande extensiv yta schaktades. Prioritering inom de extensiva ytorna gjordes efter att
resultatet från avbaningen av de intensiva områdena var kända. Den varierade utformningen på områdena med fria partier däremellan underlättade placering och transport av
matjord under de mycket blöta förhållanden som rådde under undersökningsperioden.

Undersökning av anläggningar
Anläggningar grävdes med skärslev och spade. Vid behov undersöktes fyllningen på
hackbord. Huslämningar och stolphålsområden finrensades efter behov i syfte att
avgränsa och förstå konstruktionernas utbredning och relationer. Stolphål undersöks
endast i sådan omfattning att det gick att få klarhet i konstruktionen och för provtagning i stolphål, främst i den inre takbärande konstruktionen. Jordprover togs för att få
daterande material främst i form av arkeobotaniskt material eller träkol. Normalt undersöktes stolphålen endast till hälften med snittet vinkelrätt mot husens längdriktning.
Omkring hälften av anläggningar som gropar, kokgropar härdar var planerade
att undersökas genom handgrävning. Normalt grävdes halva anläggningarna ut, men
vissa inom eller nära huslämningar eller beroende på fyndförekomst totalundersöktes.
Stora och mer perifera eller av andra skäl mindre intressanta objekt undersöktes i
mindre omfattning. Några större anläggningar undersöktes med grävmaskin. Colluviebildningar i svackor och kring vägpartiet förekom. Upprensning och handgrävning
gjordes vid en sektion i vägpartiet samt sektionsritning.
Som underlag för metallurgiska analyser togs systematiskt jordprover från härdar
som innehöll bränd flinta. Vattensållning gjordes av fyllning från gropar i syfte att
finna fiskben.

metalldetektering
Med utgångspunkt i den metalldetektering som utfördes för den arkeologiska utredningen beslöts att metalldetektera två områden, där det ena låg i norr (ca 5 000 m2
stort) och det andra i öster (ca 2 000 m2 stort). Dessutom detekterades senare även en
del av tilläggsytan öster härom (figur 9). Detekteringen utfördes av Jonas Paulsson
(2009). Matjorden var relativt tjock där vångagränserna fanns och i den norra delen
vid vägen. Enbart ca hälften av matjorden, från ytan och ca 30 cm ned, hade detekterats i samband med förundersökningen. Därför skalades de översta 30 cm av med
grävmaskin inom båda områdena för att därefter kunna detektera den nedre delen av
matjorden. Detta krävde en del logistisk planering så att den avslutande schaktningen
kunde göras utan att ytan stördes av dumpersspår. På den norra ytan innebar det att en
körväg fick sparas genom schaktningsområdet (område 5). I det östra området gjordes
passagen i gränsen mellan intensiv och extensiv yta (område 3).

dokumentation och inmätning
Inmätning gjordes löpande under fältarbetet med totalstation. Inmätningen skedde i
referenssystem RT90 2,5 gon väst (för överföring till FMIS Riksantikvarieämbetet).
Syfte och metod
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Figur 9 områden som metalldetekterades under slutundersökningen.
Skala 1:2 000.
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Samtliga arkeologiska objekt mättes in och dokumenterades med kodval direkt vid
inmätningen. Även detekteringsfynd och schaktningsfynd mättes in. Topografiska
objekt i form av moderna dräneringsdiken mättes in. Den digitala dokumentationen
av arkeologiska objekt, fynd, prover, ritningar, foton, dagböcker har registrerats och
och lagrats i Riksantikvarieämbetets GIS-program för hantering och lagring av arkeologiska data, Intrasis.

Fyndstrategi
Fyndmaterialet samlades in och hanterades med utgångspunkt i undersökningens inriktning, föreslagna frågeställningar och valda metoder. De fynd som tillvaratogs tvättades och gavs en grundregistrering. Denna registrering omfattade en övergripande
kontextregistrering t.ex. till anläggning, lager i anläggning, grävenhet eller fyndenhet
för respektive materialkategori. En specialregistreringen avseende benfynden, benslag,
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antal fragment, vikt och art, gjordes av osteologen i en Access-databas. Den huvudsakliga konserveringsinsatsen gjordes av och i samråd med konservator vid Malmö
Museer. Det rörde sig om metallföremål tillvaratagna i samband med detektering.
Fyndmaterialet slutförvaras i Lunds Universitets Historiska Museum.

analyser och analysval
De analyser som genomförts utgick från de frågeställningar som formulerades i undersökningsplanen. Utöver dateringsunderlag syftade de främst till att ge kunskap om
platsens betydelse och funktionella roll i sin omgivning.
14C-analyserna var viktiga för att kunna datera de anläggningar där fynden inte
räckte till för datering. Av kostnadsskäl begränsades de främst till huslämningarna.
14C-analysen utfördes av Göran Possnert, Ångströmlaboratoriet, avdelningen för jonfysik, 14C-laboratoriet vid Uppsala universitet. 14C-dateringarna presenteras i Undersökningsresultat under respektive anläggning.
De arkeobotaniska insatserna begränsades till framtagande och bedömning av
lämpligt material för 14C-analys. Den bearbetning som gjordes av Stefan Gustafsson,
Oden Kulturinformation, i samband med detta gav också en översiktlig kunskap om
materialets innehåll och sammansättning. Analyserna presenteras i Undersökningsresultat under respektive anläggning (se även Gustafsson 2010).
En osteologisk analys av benmaterial har genomförts av osteolog Annica Cardell
(Cardell u.å.).
Analysen av keramikmaterialet syftade till att datera och funktionsbestämma materialet. Specialstudien, som utfördes av Torbjörn Brorsson vid Kontoret för Keramiska
Studier (Brorsson u.å.), var inriktad på vissa specifika detaljer som exempelvis ytbehandling, dekor, kärlform, kärlstorlek samt gods. Registreringen av keramiken anpassades till de kvantiteter fynd som tillvaratogs.
De vid förundersökningen påträffades härdarna med bränd flinta var för stora för
att utgöra egentliga smidesässjor, men genom analyser av systematiskt uttagna jordprover undersöktes om de ändå kan ha fungerat i förbindelse med järnutvinning, smidesaktivitet eller andra former av metallhantverk. Analyserna gjordes av Arne Joutijärvi,
Heimdal-archaeometry, Virum, Danmark (Joutijärvi u.å.).
För att värdera de kända historiska förhållandena i Hammarområdet med närhet
till en förmodad vikingatida och/eller tidigmedeltida marknadsplats Halör och slagfältet för striden vid Foteviken år 1134 undersökte kulturgeografen Lars Persson, Malmö
Museer, det äldre lantmäterimaterialet för Stora Hammars by i anslutning till den
arkeologiska slutundersökningen. Den äldsta detaljerade lantmäterikartan var en geometrisk avmätning från år 1700 (Persson 2009).

Syfte och metod
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Undersökningsresultat

iNledNiNg
Undersökningsområdet Stora Hammar 16:136 var ca 56 000 m2 stort. Slutundersökningen omfattade 27 452 m2 fördelade på tre etapper: MMA 19 med 18 819 m2, MMA
41 med 2 227 m2 samt SA 100012 med 6 406 m2. Av organisatoriska skäl beskrivs
anläggningar och fynd med analyser från MMA 19 och MMA 41 samlat medan SA
100012 behandlas för sig. Däremot redovisas resultaten av undersökningarna av hela
fornlämningen (Stora Hammar RAÄ 37) i en gemensam diskussion om tolkningar
och källkritik.
Totalt registrerades 1 886 anläggningar. Totalt dokumenterades 133 gropar, sex
gropsystem, 111 härdar, två stenpackningar, 1 564 stolphål samt ett grophus. I efterföljande kapitel beskrivs de anläggningar och konstruktioner som utgrävdes vid slutundersökningen. Huslämningarna redovisas i nummerordning fördelade på tidsperioder
medan övriga anläggningar redovisas i urval i nummerordning. I avsnittet Tolkning
och källkritik förs en samlad diskussion om det dokumenterade materialet i förhållande till det syfte och de frågeställningar som styrde undersökningen.

Schaktningen
mma 19

Det ursprungliga undersökningsområdet som omfattade MMA 19 var 45 750 m2
stort. Maximalt planerades en yta på 23 225 m2 att matjordsavbanas, dvs. 50 % av
den tillgängliga ytan. Den disponibla ytan var på 32 600 m2. Fem delområden utvaldes utifrån de områdesprioriteringar som gjordes utifrån förundersökningen (figur 8).
Områdena preciserades ytterligare utifrån lokal topografi, anläggnings- och fyndförekomst (figur 10). Inom det i förundersökningen utpekade bebyggelseområde 1 placerades tre ytor, delområde 1, 2 och 5, som även omfattade ett vägområde. Delområde
3 placerades inom förundersökningens härdområde 2 och delområde 4 i förundersökningens härdområde 1.
Det sydvästra hörnet (bebyggelseområde 2 enligt förundersökningen) undantogs
från vidare undersökning. Området var inte topografiskt utmärkande och anslöt till
äldre exploateringsområden som inte undersökts arkeologiskt. Den planerade insatsen
koncentrerades därför till övriga mer sammanhängande områden. Syftet var att nå en
rumsligt god uppfattning om den förväntade bebyggelsens struktur och avgränsning
med en så effektiv maskinell insats som möjligt (tabell 1).
Undersökningsresultat
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sökningsområden. Skala 1:2 000.
Tabell 1 ytmässig fördelning i m 2 av undersökningsytor och hur stor del som enligt undersökningsplanen planerades att avbanas med grävmaskin
och undersökas arkeologiskt inom mma 19.
Område
1
2
3
4
5
Summa
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Storlek

Intensivt

Extensivt

Schakt 100 %

12 650
3 850
5 700
3 050
7 350

10 150
1 450
2 700
1 050
3 850

2 500
2 400
3 000
2 000
3 500

10 150
1 450
2 700
1 050

32 600

19 200

13 400

15 350

Schakt 50 %

Schakt 20 %
500

10 650
2 650
4 200
2 050
3 675

500

23 225

1 200
1 500
1 000
3 675
7 375

U-yta maximalt

Stora Hammar

Delområdena indelades i intensiva och extensiva undersökningsytor. 18 819 m2
kom slutligen att avbanas, vilket utgjorde 95 % av de intensiva ytorna och 34 % av
de extensiva ytorna (tabell 2). Måluppfyllelsen bör betraktas som god med tanke på
att schaktningen utfördes under periodvis mycket blöta förhållanden (figur 11). Detta
påverkade främst fortsatt avbaning inom den extensiva delen av delområde 3 där vattenfyllda äldre schakt och dumperspår försvårade utvidgningen. Begränsningen av
undersökningsytan baserades även på att anläggningsintensiteten avtog och på att
järnåldershus inte förekom i området.

Figur 11 delområde 1 (mma 19). Foto
från sydväst: morten Steineke.

Tabell 2 ytmässig fördelning i m 2 av undersökningsytor och hur stor del som banades av med grävmaskin
och undersökas arkeologiskt inom mma 19.
Delområde

Planerat

Schaktat

Intensivt i %

intensivt 1
extensivt 1
intensivt 2
extensivt 2
intensivt 3
extensivt 3
intensivt 4
extensivt 4
intensivt 5
extensivt 5

10 150
500
1 450
1 200
2 700
1 500
1 050
1 000
1 925
1 750

10 150
123
1 358
416
2 700
226
1 050
511
1 546
739

100

23 225

18 819

Undersökningsresultat

Extensivt i %
25

94
35
100
15
100
51
80
42
95

34
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delområde 1

Området utgjorde den centrala delen av undersökningsområdet och låg på en svag
förhöjning som löpte i öst-västlig riktning. Området var en förlängning av det tidigare
slutundersökta området Höllviken 22:410 (Stora Hammar RAÄ 34) inom vilken huslämningarnas spridning tydligt signalerade att bebyggelsen fortsatte in i delområde
1. Vid förundersökningen kunde detta också beläggas. Inom området förekom spår
av både enstaka huslämningar och grupper av hus. I området fanns också härdar och
gropar, men inget som pekade mot omfattande gropsystem eller stora gropar. Området
södra begränsning var det parti med öst-västligt löpande vångagränser i form av diken
som även kunde bekräftas av äldre kartor.
Den extensiva undersökningsdelen omfattade i huvudsak dessa diken sträckta sig
mot öster till delområde 2. Planeringen var att man skulle ha möjlighet att dra schakt
ut i dikesområdet med vångagränser efter det att en kontroll av bebyggelsens utbredning förelåg på delområde 1.
delområde 2

Området utgjorde den östligaste delen av undersökningen. Bebyggelsen kunde antas
fortsätta vidare österut i detta område där fosfathalten markant är förhöjd. En huslämning hade konstaterats och en grop fanns i närheten. Det var viktigt att kunna
avgränsa bebyggelsen och att ha en god kontroll av området om det senare skulle bli
aktuellt med undersökningar i markerna österut.
Den extensiva delen söderut skulle schaktas om nödvändigt för avgränsning och
sammanbindning av bebyggelse och med lämningar i delområde 3. Det östra partiet
skulle schaktas av i ett övre skikt för att göra en kompletterande metalldetektering.
delområde 3

Området låg sydost om dikena för vångagränser. I området fanns boplatslämningar
men ingen tydlig bebyggelse. Lämningarna bestod av spridda härdar, kokgropar och
gropar, men även stolphål. En begränsad avbaning i området föreslogs. Möjlighet fanns
sedan efter en utvärdering av de framkomna lämningarna att utvidga schaktningen
söder och västerut på det extensiva området. Delar av matjordsskiktet skulle schaktas
av för att göra en kompletterande metalldetektering.
delområde 4

Området låg öster om en svacka som varit vattensjuk. I området framkom avlånga,
rektangulära härdar vilket tydde på specifika aktiviteter och de förmodades vara smideshärdar. En avgränsning av härdområdet planerades.
Den extensiva delen skulle utnyttjas för ytterligare avgränsning om nödvändigt.
delområde 5

Området var partiet närmast Kungstorpsvägen. Området karakteriserades av colluviebildning med en tjocklek på 0,20 till 0,30 m kring den gamla landsvägen mellan
Skanör och Malmö, vilket påverkade undersökningsstrategin för området. De stratigrafiska förhållandena med anläggningar i och kring lagret var inte utredda i samband
med utredningen och förundersökningen. I det nordligaste partiet framkom förutom
recenta diken tre cirkelrunda gropar och stolphål. Här fanns även rester av en handkvarn. Merparten av området var tänkt att schaktas. I den del som omfattade själva
vägen skulle schakt läggas tvärs över denna på valda avsnitt för att erhålla bra markprofiler. Resurser skulle läggas på sektionsritningar för att kontrollera äldre faser i vägen
och för att ta prover i jordlagren för datering av stratigrafier.
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Den extensiva delen utgjorde ett parti som sluttade svagt mot söder och topografiskt delvis avskiljde ytan från delområde 1. Här planerades schaktning att göras i
avgränsande syfte. Delar av matjordstäcket skulle banas av för att kunna genomföra
en kompletterande metalldetektering (figur 12).

100 meter

Figur 12 områden som skulle metalldetekteras. Skala 1:2 000.

tilläggsytor
På grund av förändringar i byggplanerna tillkom undersökningsytor, som förundersöktes i november 2009 och slutundersöktes i två etapper december 2009 (område 1,
MMA 41) och i april och början av maj 2010 (område 2, SA 100012).
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Figur 13 tillägsområden som skulle
förundersökas inom fastigheten Stora
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figuren är även inlagt områdesbegränsningen för det ursprungliga undersökningsområdet, samt de områden som
slutundersöktes. dessa områden är
ljusgråmarkerade och omnämns även
i texten ovan. Skala 1:4 000.
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Förundersökningsresultat
Den kompletterande förundersökningen som utfördes inom tillkommande ytor för
gator, VA samt för en idrottshall omedelbart sydost om det tidigare planerade undersökningsområdet.
Initialt var det planerat att förundersökningen skulle utföras i tre delområden. Områdena benämndes A–C, vilket angav i vilken ordning de skulle undersökas. Maximalt
planerades en yta på 2 300 m2 att matjordsavbanas, vilket utgjorde ca 9 % av den 26 500
m2 stora ytan (delområde A–C) som skulle förundersökas (figur 13). Av olika skäl kunde
enbart delområde A förundersökas. Detta innebar att den totala ytan som förundersöktes
blev ca 17 800 m2. Av denna yta matjordsavbanades ca 1 685 m2, dvs. knappt 10 %.
I den sydöstra delen av det nytillkomna exploateringsområdet genomfördes en metalldetektering av Jonas Paulsson på Palaeoconsult AB (2009). För resultat se nedan
Fynd och analyser).
Den totala ytan för det nytillkomna undersökningsområdet var 17 800 m2. Inom
det nytillkomna exploateringsområdet grävdes sju schakt med en sammanlagd yta av 1
685 m2 (figur 14). Totalt registrerades 257 arkeologiska och topografiska objekt (tabell
3). Lämningarna, vilka huvudsakligen utgjordes av stolphål ingående i byggnadsläm-

Tabell 3 det sammanlagda antalet
arkeologiska objekt som påträffades
i de sju förundersökningsschak ten
(mma 41).
Arkeologiska objekt

Antal

Stolphål
dike
grop
Härd
odef
ränna

194
26
23
4
4
1

Summa

252

Figur 14 de sju kompletterande för-

N

undersökningsschakten på fastigheten
Stora Hammar 16:136. (mma 41, FU).
Område som förundersöktes

ytorna väster och söder om förundersökningsschakten är områden som
slutundersöktes hösten 2009 (mma
19). Skala 1:2 000.

Metalldetekterad yta
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Figur 15 tilläggsyta, område 1 (mma
41). Foto från nordväst: åsa Berggren.

ningar samt gropar, kan utifrån keramiken dateras till yngre järnålder. I den sydöstra
delen av området fanns dock lämningar som, utifrån resultatet från den under hösten
2009 genomförda slutundersökningen, eventuellt kan dateras till yngre bronsålder–
äldre järnålder.
Efter förundersökningen delades det nytillkomna området in i två områden, tillläggsyta 1, som slutundersöktes under perioden november–december 2009 (se MMA
41 nedan) medan tilläggsyta 2 sluttundersöktas april–maj 2010 (se SA 100012 nedan).

Slutundersökningen av tilläggsyta, område 1 (mma 41)
Den tillkommande exploateringsytan var 8 400 m2 stor (figur 13 & 15). Här planerades
3 600 m2 att schaktas fram fördelat på två områden, A och B (tabell 4). Av dessa kom
totalt 2 227 m2 att friläggas. Annalkande vinter och jul möjliggjorde inte ytterligare
undersökning, men avslutningen gjordes under planerade och ordnade förhållande.
Tabell 4 ytmässig fördelning i m 2 av undersökningsytor inom område 1 och hur stor del som avbanades
med grävmaskin och undersökts arkeologiskt inom mma 41.
Område 1

34

Planerat

Schaktat

%

a
B

2 200
1 400

1 262
965

57
69

Summa

3 600

2 227

62
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Tabell 5 ytmässig fördelning i m 2 av undersökningsytor och hur stor del som avbanades med grävmaskin
och undersökas arkeologiskt inom Sa 100012.
Område 2

Planerat

Schaktat

%

a
B

4 670
2 482

4 190
2 216

89
89

Summa

7 152

6 406

89

Slutundersökningen av tilläggsyta, område 2 (Sa 100012)
Den andra tillkommande exploateringsytan låg öster om, och i direkt anslutning till,
de ytor som slutundersöktes hösten 2009 (MMA 19 och MMA 41). Med anledning
av att en vångagräns sträckte sig över ytan delades område 2 in i ytterligare två områden, delområde A och delområde B. Inom delområde A frilades 4 190 m2 och inom
delområde B frilades 2 216 m2. Detta innebär att den totala ytan som schaktades inom
område 2 var 6 406 m2 stor (tabell 5).

anläggningarna
mma 19

Inom ytan registrerades totalt 983 arkeologiska objekt av dessa utgick vid närmare
undersökning 116 st, vilket innebar att 867 återstod och av dessa anläggningar bedömdes 62 procent i någon form. 529 anläggningar dokumenterades närmare på ritningar och utgör därmed 61 procent som undersöktes närmare. Enligt länsstyrelsens
förfrågningsunderlag skulle högst 65 procent intensivundersökas. Merparten av de
undersökta anläggningarna grävdes endast till hälften. Anläggningarna som de klassificerades vid inmätningen redovisas i tabell 6.

mma 41
Inom ytan registrerades totalt 300 arkeologiska objekt och av dessa utgick 28 objekt.
Detta innebar att 272 återstod och att 46 procent av anläggningarna i någon form
värderades. 109 anläggningar dokumenterades närmare på ritningar och utgjorde
40 procent som undersöktes närmare. Merparten av de undersökta anläggningarna
grävdes endast till hälften. Anläggningarna som de klassificerades vid inmätningen
redovisas i tabell 7.

Tabell 6 Fördelningen av återstående
registrerade anläggningstyper inom
mma 19.
Anläggningar

Antal

grophus
pinnhål
ränna
vattenhål
Brunnar
mörkfärgningar
diken
Härdar
gropar
Stolphål

1
1
1
1
4
16
21
69
71
682

Summa

867

mma 19 och mma 41
Totalt numrerades 45 lämningar efter stolphus varav 31 på MMA 19 och 14 på MMA
41 där en huslämning delades in i två undernummer (figur 16). Inom MMA 19 förekom även ett grophus. Totalt identifierades 47 hus.
Utöver den initiala klassificeringen vid inmätningen av anläggningarna gjordes
ytterligare indelningar. Efterföljande genomgång är indelad efter olika typer av anläggningar. Alla anläggningar är inte systematiskt beskrivna utan redogörelsen bygger
på gruppering och klassificering där vissa mer specifika objekt beskrivs. Stolphålen är
den största anläggningsgruppen och 46 stolpburna hus kunde identifieras, varav 41
daterats, tre till yngre bronsålder, två till förromersk järnålder, sex till äldre romersk
järnålder, 16 till yngre romersk järnålder, tolv till folkvandringstid, ett till vendeltida
och ett till vikingatid. Härtill kommer sju odaterade huslämningar och ett vikingatida
grophus. De är i möjligaste mån fördelade på brons- respektive järnålder med underperioder, men i övrigt i nummerordning. Därefter beskrivs de som ej kunnat dateras.
Huslämningarna redovisas periodvis i nummerordning och därefter redovisas övriga
anläggningar (härdar, gropar, en väg) i nummerordning.

Undersökningsresultat

Tabell 7 Fördelningen av återstående
registrerade anläggningstyper inom
mma 41.
Anläggningar

Antal

vattenhål
rännor
Stenpackningar
Härdar
diken
gropar
Stolphål

1
2
2
7
3
21
236

Summa

272

35

Hus 27

N

Hus 28
Hus 30

Hus 29

Hus 25
Hus 31

Hus 35

Hus 26

Hus 32

Hus 45
Hus 33

Hus 40
Hus 44
Hus 41
Hus 34

Hus 37a-b

Hus 36

Hus 38
Hus 43

Hus 4

Hus 9
Hus 8

Hus 5

Hus 10

Hus 39
Hus 15 Hus 16
Hus 15b
Hus 19
Hus 17

Hus 12
Hus 11
Hus 13

Hus 3
Hus 6

Hus 1

Hus 42

Hus 14

Hus 7

Hus 2
Hus 23
Hus 21

Figur 16 Samtliga husnummer på mma
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50

Hus 20
Hus 22

100 meter

19 och mma 41. Skala 1:2 000.

Sa 100012
Tabell 8 det totala antalet registrerade
arkeologiska objekt inom Sa 100012.
Anläggningar

Antal

rännor
diken
Härdar
gropar
gropsystem
Stolphål

9
7
35
41
6
646

Summa

746

Vid undersökningen av tilläggsytan dokumenterades totalt 746 arkeologiska objekt,
fördelade på olika anläggningstyper (tabell 8). Stolphålen utgör merparten av anläggningarna, varav elva stolpburna hus identifierades (figur 151). Ett har daterats till sen
förromersk järnålder, två till övergången förromersk-/romersk järnålder, tre till äldre
romersk järnålder, medan de övriga fem husen har daterats till yngre romersk järnålder. Bebyggelsen hänger samman med den järnåldersbebyggelse som framkom i samband med undersökningarna hösten 2009 inom den aktuella fastigheten (MMA 19
och MMA 41).
I övrigt undersöktes 13 gropar och ett par härdar. Två av härdarna har daterats till
tidsrummet sen vendeltid och äldre vikingatid. En del av groparna innehöll ett stort,
och relativt välbevarat, keramikmaterial med en stor mängd mynningsskärvor. Anläggningarna som de klassificerades vid inmätningen redovisas i tabell 8.
I rapporten redovisas först huslämningarna för respektive fas i nummerordning,
därefter de daterbara groparna, gropsystemen och slutligen härdarna.

radiometriSka dateriNgar
Totalt 43 prover från etapperna MMA 19 och MMA 41 lämnades till Ångströmlaboratoriet i Uppsala för 14Cdatering. Av dessa gav ett prov en recent datering. De övriga
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uppfattades som rimligt signifikanta. Två prover var från härdar och de övriga från
stolphål i huslämningar samt ett från ett grophus (tabell 9).
Huslämningarna placeras i tidsperiod utifrån resultaten av de radiometriska dateringarna enligt ordningen i tabell 10, figur 17. När samma värde föreligger gäller
husnummerföljden.

Tabell 9 14 C-resultat från Stora Hammar 16:132 m.fl. (mma 19 och mma 41) pm = procent modern. Bp-värdet kalibrerat enligt oxCal v. 3.10.
Lab.nr

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

Ua-39676
Ua-39677
Ua-39678
Ua-39679
Ua-39680

1816 ± 30
1689 ± 31
1696 ± 31
1732 ± 30
1364 ± 30

135 –240 ad
260–410 ad
260–400 ad
250–345 ad
640–675 ad

120–330 ad
250–430 ad
250–420 ad
230–390 ad
610–770 ad

Hus 1
Hus 2
Hus 3
Hus 4
Hus 5

a2076
a2163
a2502
a4956
a1103

Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål

Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
ek, träkol
obestämt korn

Ua-39681
Ua-39682
Ua-39683
Ua-39684
Ua-39685

1749 ± 31
1738 ± 30
1120 ± 30
1705 ± 30
1863 ± 30

240–335 ad
250–340 ad
890–975 ad
260–390 ad
80–220 ad

210–400 ad
230–390 ad
820–1000 ad
250–410 ad
70–230 ad

Hus 7
Hus 8
Hus 9
Hus 10
Hus 11

a3781
a3060
a6000
a6053
a7091

Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål

Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn

Ua-39686
Ua-39687
Ua-39688
Ua-39689
Ua-39690

1710 ± 30
1865 ± 34
1547 ± 30
1571 ± 30
2146 ± 30

250–390 ad
80–220 ad
430–560 ad
430–540 ad
350–110 BC

250–410 ad
70–240 ad
420–580 ad
420–560 ad
360–50 BC

Hus 12
Hus 13
Hus 14
Hus 15
Hus 16

a5042
a5225
a7588
a7305
a10888

Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål

Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
obestämt korn

Ua-39691
Ua-39692
Ua-39693
Ua-39694
Ua-39695

1677 ± 30
1869 ± 38
1725 ± 30
2436 ± 30
2435 ± 30

340–415 ad
80–220 ad
250–380 ad
730–410 BC
730–410 BC

250–430 ad
60–240 ad
240–400 ad
750–400 BC
750–400 BC

Hus 17
Hus 18
Hus 19
Hus 20
Hus 21

a10814
a7884
a10621
a8823
a9775

Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål

obestämt korn
Björk, träkol
Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn

Ua-39696
Ua-39697
Ua-39698
Ua-39699
Ua-39700

1804 ± 30
1522 ± 31
1591 ± 30
178,0 ± 0,7 pm
1632 ± 34

130–250 ad
460–600 ad
420–540 ad

120–330 ad
430–610 ad
410–550 ad

380–540 ad

340–540 ad

Hus 24
Hus 25
Hus 26
Hus 27
Hus 28

a11747
a12526
a12298
a11253
a13020

Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål

Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
Bröd/kubbvete
obestämt korn

Ua-39701
Ua-39702
Ua-39703
Ua-39704
Ua-39705

1536 ± 34
1656 ± 35
1553 ± 34
1118 ± 34
1688 ± 35

430–580 ad
340–430 ad
430–550 ad
890–975 ad
260–410 ad

430–600 ad
250–540 ad
420–580 ad
810–1020 ad
250–430 ad

Hus 29
Hus 30
Hus 31
a50

a13604
a11931
a12934
a2406
a1596

Stolphål
Stolphål
Stolphål
grophus
Härd

Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
obestämt träkol

Ua-39706
Ua-39707
Ua-39708
Ua-39709
Ua-39710

1753 ± 35
1721 ± 35
1890 ± 35
1709 ± 32
1673 ± 33

235–335 ad
250–390 ad
60–210 ad
250–390 ad
340–415 ad

160–400 ad
240–410 ad
20–230 ad
250–410 ad
250–440 ad

Hus 32
Hus 33
Hus 34
Hus 35

a6279
a3264
a4270
a3807
a3255

Härd
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål

obestämt träkol
Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn

Ua-39711
Ua-39712
Ua-39713
Ua-39714
Ua-39715

1623 ± 32
2293 ± 91
1593 ± 33
1552 ± 33
1719 ± 33

390–540 ad
490–190 BC
420–540 ad
430–550 ad
250–390 ad

340–540 ad
750–100 BC
400–550 ad
420–580 ad
240–400 ad

Hus 36
Hus 37a
Hus 37b
Hus 38
Hus 39

a4942
a4842
a4868
a4744
a4513

Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål

Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn

Ua-39716
Ua-39717
Ua-39718
Ua-39719

1686 ± 33
1586 ± 32
1674 ± 33
1622 ± 33

260–410 ad
420–540 ad
335–415 ad
390–540 ad

250–430 ad
400–550 ad
250–440 ad
340–540 ad

Hus 40
Hus 41
Hus 42
Hus 43

a4316
a3877
a4482
a5026

Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål

Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn
Skalkorn

14

C år BP
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Tabell 10 14 C-dateringar från Stora Hammar 16:136. (mma 19 och mma 41) sorterade efter medelvärdet av kalibrerade värden med 2σ.
Lab.nr

14

Ua-39694
Ua-39695
Ua-39712
Ua-39690
Ua-39699

C år BP

Kontext

Anl. nr

Kal. 1σ

Kal. 1σ

Medel 1σ

Medel

Medel 2σ Kal. 2σ

Kal. 2σ

2436 ± 30
2435 ± 30
2293 ± 91
2146 ± 30
178,0 ± 0,7 pm

Hus 20
Hus 21
Hus 37a
Hus 16
Hus 27

a8823
a9775
a4842
a10888
a11253

-730
-730
-490
-350

-410
-410
-190
-110

-570,0
-570,0
-340,0
-230,0
0,0

-572,50
-572,50
-382,50
-217,50
0,00

-575
-575
-425
-205
0

-750
-750
-750
-360

-400
-400
-100
-50

Ua-39708
Ua-39685
Ua-39692
Ua-39687
Ua-39676

1890 ± 35
1863 ± 30
1869 ± 38
1865 ± 34
1816 ± 30

Hus 33
Hus 11
Hus 18
Hus 13
Hus 1

a4270
a7091
a7884
a5225
a2076

60
80
80
80
135

210
220
220
220
240

135,0
150,0
150,0
150,0
187,5

130,00
150,00
150,00
152,50
206,25

125
150
150
155
225

20
70
60
70
120

230
230
240
240
330

Ua-39696
Ua-39706
Ua-39681
Ua-39682
Ua-39679

1804 ± 30
1753 ± 35
1749 ± 31
1738 ± 30
1732 ± 30

Hus 24
Hus 7
Hus 8
Hus 4

a11747
a6279
a3781
a3060
a4956

130
235
240
250
250

250
335
335
340
345

190,0
285,0
287,5
295,0
297,5

207,50
282,50
296,25
302,50
303,75

225
280
305
310
310

120
160
210
230
230

330
400
400
390
390

Ua-39693
Ua-39715
Ua-39707
Ua-39686
Ua-39709

1725 ± 30
1719 ± 33
1721 ± 35
1710 ± 30
1709 ± 32

Hus 19
Hus 39
Hus 32
Hus 12
Hus 34

a10621
a4513
a3264
a5042
a3807

250
250
250
250
250

380
390
390
390
390

315,0
320,0
320,0
320,0
320,0

317,50
320,00
322,50
325,00
325,00

320
320
325
330
330

240
240
240
250
250

400
400
410
410
410

Ua-39684
Ua-39678
Ua-39677
Ua-39705
Ua-39716

1705 ± 30
1696 ± 31
1689 ± 31
1688 ± 35
1686 ± 33

Hus 10
Hus 3
Hus 2
Hus 40

a6053
a2502
a2163
a1596
a4316

260
260
260
260
260

390
400
410
410
410

325,0
330,0
335,0
335,0
335,0

327,50
332,50
337,50
337,50
337,50

330
335
340
340
340

250
250
250
250
250

410
420
430
430
430

Ua-39691
Ua-39718
Ua-39710
Ua-39702
Ua-39700

1677 ± 30
1674 ± 33
1673 ± 33
1656 ± 35
1632 ± 34

Hus 17
Hus 42
Hus 35
Hus 30
Hus 28

a10814
a4482
a3255
a11931
a13020

340
335
340
340
380

415
415
415
430
540

377,5
375,0
377,5
385,0
460,0

358,75
360,00
361,25
390,00
450,00

340
345
345
395
440

250
250
250
250
340

430
440
440
540
540

Ua-39711
Ua-39719
Ua-39713
Ua-39717
Ua-39698

1623 ± 32
1622 ± 33
1593 ± 33
1586 ± 32
1591 ± 30

Hus 36
Hus 43
Hus 37b
Hus 41
Hus 26

a4942
a5026
a4868
a3877
a12298

390
390
420
420
420

540
540
540
540
540

465,0
465,0
480,0
480,0
480,0

452,50
452,50
477,50
477,50
480,00

440
440
475
475
480

340
340
400
400
410

540
540
550
550
550

Ua-39689
Ua-39703
Ua-39714
Ua-39688
Ua-39701

1571 ± 30
1553 ± 34
1552 ± 33
1547 ± 30
1536 ± 34

Hus 15
Hus 31
Hus 38
Hus 14
Hus 29

a7305
a12934
a4744
a7588
a13604

430
430
430
430
430

540
550
550
560
580

485,0
490,0
490,0
495,0
505,0

487,50
495,00
495,00
497,50
510,00

490
500
500
500
515

420
420
420
420
430

560
580
580
580
600

Ua-39697
Ua-39680
Ua-39683
Ua-39704

1522 ± 31
1364 ± 30
1120 ± 30
1118 ± 34

Hus 25
Hus 5
Hus 9
a50

a12526
a1103
a6000
a2406

460
640
890
890

600
675
975
975

530,0
657,5
932,5
932,5

525,00
673,75
921,25
923,75

520
690
910
915

430
610
820
810

610
770
1000
1020

Totalt skickades 15 prover från område 2, SA 100012 till Ångströmlaboratoriet i
Uppsala för 14C-datering. Av dessa var 13 från stolphål ingående i huskonstruktioner.
De övriga två proverna var från härdar (tabell 11, figur 18). Tomrummet i 14C-tabellen
och diagrammet för undersökningsetappen MMA 19 och MMA 41 (figur 17) kunde
fyllas igen med dateringarna från område 2 (figur 18).
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Figur 17

14

C-dateringar från Stora

Hammar 16:132 m.fl. (mma 19 och
mma 41) sorterade efter medelvärdet
av kalibrerade värden med 1σ.
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Tabell 11 14 C-resultat från Stora Hammar 16:132 m.fl., område 2 (Sa 100012). Bp-värdet kalibrerat enligt oxCal v. 3.10.
Lab.nr

14

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

Hus 1

Stolphål
Härd
Härd
Stolphål
Stolphål

Skalkorn
obestämt träkol
obestämt träkol
Skalkorn
Skalkorn

Ua-39676
Ua-40259
Ua-40260
Ua-40261
Ua-40262

1816 ± 30
1223 ± 30
1186 ± 30
1693 ± 30
1705 ± 30

135 –240 ad
720–870 ad
780–890 ad
260–400 ad
260–390 ad

120–330 ad
690–890 ad
720–950 ad
250–420 ad
250–410 ad

Hus 1
Hus 1

a2076
a3764
a3932
a7249
a7306

Ua-40263
Ua-40264
Ua-40265
Ua-40266
Ua-40267

1707 ± 30
1716 ± 30
1985 ± 30
1992 ± 30
1758 ± 30

250–390 ad
250–390 ad
40 BC–55 ad
40 BC–55 ad
235–335 ad

250–410 ad
240–400 ad
50 BC–80 ad
50 BC–80 ad
170–390 ad

Hus 2
Hus 2
Hus 3
Hus 4
Hus 5

a5938
a4075
a4117
a5317
a1625

Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål

Skalkorn
Skalkorn
obestämt korn
Skalkorn
Skalkorn

Ua-40268
Ua-40269
Ua-40270
Ua-40271
Ua-40272
Ua-40273

1912 ± 30
1947 ± 30
1806 ± 30
1868 ± 30
1662 ± 30
2121 ± 30

65–130 ad
15–85 ad
130–250 ad
80–210 ad
345–425 ad
200–100 BC

10–210 ad
20 BC–130 ad
120–330 ad
70–230 ad
250–530 ad
350–40 BC

Hus 6
Hus 7
Hus 8
Hus 9
Hus 10
Hus 11

a2190
a8624
a12045
a5441
a3290
a1716

Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål

Skalkorn
obestämt korn
obestämt korn
Skalkorn
Skalkorn
Bröd/kubbvete

Figur 18

14

C-dateringar från Stora

Hammar 16:132 m.fl., område 2 (Sa
100012) sorterade efter medelvärdet
av kalibrerade värden med 1σ. observera att från hus 1 och hus 2 har
enbar t en

14

C-datering medtagits i

tabellen. Från hus 1 är det a7306 (Ua40262) och från hus 2 är det a4075
(Ua-40264).

aNläggNiNgar mma 19 oCH mma 41
Följande anläggningsbeskrivningar är upprättade av Nils Björhem. Inom de två undersökta ytorna kunde sammanlagt 47 stolpburna hus identifieras, 41 har daterats, varav
tre daterats till yngre bronsålder, två till förromersk järnålder, sex till äldre romersk
järnålder, 16 till yngre romersk järnålder, tolv till folkvandringstid, ett till vendeltid
och ett till vikingatid. Härtill kommer ett vikingatida grophus och sju odaterade huslämningar. De är i möjligaste mån fördelade kronologiskt på brons- respektive järnålder
med underperioder, men fyra i övrigt i nummerordning. Därefter beskrivs de som ej
kunnat dateras. Avsnittet avslutas med övriga anläggningar (härdar, gropar, och en väg).

yngre bronsålder och övergången till järnålder
Tre huslämningar kunde keramik- och 14C-dateras samt typbestämmas till yngre
bronsålders senare del (tabell 9 & 10, figur 17 & 19). Fyra gropar innehöll keramik
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N

Hus 20
Hus 23
Hus 21
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Figur 19 Huslämningar från yngre
bronsålder. Skala 1:2 000.

och fynd av yngre bronsålderstyp och övergången till järnålder och ytterligare minst
fyra gropar bedömdes vara från sannolikt en äldre del av förromersk järnålder. Ett
antal härdgropar kunde också antas vara från yngre bronsålder.

Stolphus
Hus 20

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Nordväst om huslämningen vidtog diken efter den vångagräns som löpt i nord-sydlig riktning över hela
området. Noggrann rensning gjordes för att säkerställa avgränsningen mot nordväst.
Om det inte varit ett mycket långt avstånd mellan stolpparen i denna del så bör huslämningen vara komplett. De dokumenterade stolhålen var i övrigt tydliga och lätta
att identifiera så inget bör ha förbisetts. Huslämningen bestod av fem par stolphål
(figur 20 & 21). Stolphål som utgjorde spår efter vägg och ingång kunde också dokumenteras. Huslämningen var 16,00 m i den inre takbärande delen och 3,95 till 2,90
bred mellan raderna. Formen var lätt konvex och betydlig smalare i sydost. Avstånden
mellan paren varierade från 5,45 till 2,85 m och var tydligt längre mellan de båda
västra paren, vilket antyder en tudelad funktionsindelning av huset.
Två stolphål med ett inbördes avstånd på 1,00 m utmed södra sidan bör härstamma från ingången. Bredden på huset kan därmed vid ingången uppskattas till ca
6,60–6,80 m. Ett möjligt väggstolphål i nordöstra delen (A8292) gör det möjligt att
Undersökningsresultat
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N

A9197

A8251
A9182

A8292
A9220

A10403

A8323
A8346

Figur 20 Hus 20 med alla anläggningar

A8508

och de som nämns i texten markerade.

0

5

10 meter

Skala 1:200.

Figur 21 Hus 20. Skala 1:200.
Tabell 12 14C-datering av a8323 i hus 20.
Lab.nr

14

Ua-39694

2436 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ Material

730–410 BC

750–400 BC

Hus 20

a8823

Stolphål Skalkorn

uppskatta bredden 6,80–7,00 m vid huset mitt. Detta kan stämma med att ingångsstolphålen i huslämningar från bronsålder (se nedan) ofta var något indragna i förhållande till väggspåren i övrigt. I östra gaveln fanns stolphål med likartad fyllning som
i husets övriga. Om avståndet appliceras även i västra gaveln kan huset ha varit totalt
23,50 m långt.
Stolphålen var med något undantag runda i formen. I ytan iakttogs bränd lera och
träkol. De var relativt jämnstora och ca 0,50 m i diam. Djupen varierade mellan 0,25
till 0,45 m och i medelvärde 0,38 m. Det fåtal stolphål som troligen tillhört väggen
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var ca 0,30 m stora och 0,20 m djupa och de båda ingångsstolphålen var något större
och 0,37 m stora och 0,25 djup. Nedgrävningarna var huvudsakligen raka eller svagt
sluttande och de hade plana bottnar, men även rundade och spetsigt formade bottnar
förekom. Tvärsnitten i övrigt varierade från raka med plan botten till sluttande med
rundade bottnar. Stolphålen vid ingången hade plana bottnar.
Fyllningarna bestod av brungrå-gråbrun humusblandad sandig lerig mo. Inslag av
bränd lera och träkol förekom i samtliga stolphål undantaget två tillhörande den inre
delen och således även i vägg och ingångspartiet. Denna likhet i fyllning talar för att de
tillhört samma byggnad. I minst fem av stolphålen kunde man ana placeringen av stolpen och den magrare fyllningen kring denna. Bredden på fyllningen som markerade
sannolikt uppryckta stolpar visade på en storlek på ca 0,20 m. Inslaget av bränd lera
och träkol tydde på att de fyllts igen med ett raseringslager. Det sydvästligaste ingångsstolphålet (A10403) var omsorgsfullt stenskott med en 15 stenar, varav en knacksten
och sex vita, platta kritstenar som låg snett packade som kallmur i botten.
Förutom bränd lera och träkol förekom flintavslag och keramikbitar i flertalet av
stolphålen. Delar av flintan var bränd. I det sydostligaste stolphålet (A8346) låg horisontellt belägen en stor keramikskärva på vilken en vulst avgränsade ett slätt mynningsparti från en buk med rabbad yta (figur 193). Vulsten var ornerad med snedstreck
som omväxlande bytte riktning och vulsten har omslutit hela kärlet. Den kan dateras
till bronsålderns slut. Från det närmaste stolphålet väster därom (A8323) tillvaratogs
en stor rabbad skärva som med sin välvda sida låg lodrätt utmed stolphålets kant.
Någon markering för partiet där stolpen funnits gick ej att se i detta stolphål, vilket gör
det osäkert huruvida skärvan placerats utmed nedgrävningskanten vid anläggandet
eller hamnat där vid övergivandet/raseringen. En helt rund knacksten ingick i stenskoningen av det sydvästliga stolphålet till ingången (A10403). En glätt-/slipsten fanns
längst i sydväst (A9182). Lite ben tillvaratogs från A8251. Samtliga stolphål grävdes ut
i sin helhet med grävsked
Fem jordprover från fyra av stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys
gjordes på prov från A8323. Här förekom ett mycket stort växtmaterial bestående
av skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd, svinmålla, åkerbinda, bergsyra, måra,
våtarv, pilört, penningört och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav
en datering till 750–400 BC (Ua-39694) (tabell 12).
Husplanen framstod som helt typisk för perioden med sin stora bredd. Uppdelningen i en bred och avsmalnande del passar väl med en datering till slutet av yngre
bronsålder (Björhem & Magnusson Staaf 2006:91).
Några meter öster om husets gavel fanns en delvis undersökt grop (A8508) i vilken
det påträffades rabbad keramik och en skärva med en svagt utvecklad vulst i övergången mellan slät och rabbad yta vilket pekar mot en likartad datering som för huslämningen. Gropen undersöktes bara delvis med grävmaskin. Djupet och de branta
kanterna kan vara efter en brunn, men det kan även vara frågan om en lertäkt. Två cirkelrunda härdar förekom några meter söder om husets västra gavel (A9197 & A9220).
Flera av samma typ förekom i området.
Hus 21

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. I sydvästra kanten löpte ett smalt sentida dike. Huslämningen bestod
av tre par stolphål (figur 22 & 23). Två stolphål i nordvästra delen kunde vara spår
efter väggen. Huslämningen var 8,10 m och 2,40 till 1,90 m bred och bredast i mitten.
Konstruktionen har varit i det närmaste symmetrisk. Huset kan uppskattas ha varit
ca 5,20 m brett.
Stolphålen efter den takbärande konstruktionen var runda till lätt ovala. I ytan
kunde som i det närliggande hus 20 bränd lera och träkol iakttas. Stolphålen var runda
till lätt ovala i formen och varierade mellan 0,30 till 0,60 m i diameter och med ett
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Figur 23 Hus 21. Skala 1:200.
Tabell 13 14C-datering av a9775 i hus 21.
Lab.nr

14

Ua-39695

2435 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

730–410 BC

750–400 BC

Hus 21

a9775

Stolphål

Skalkorn

medelvärde på 0,40 m. Djupet var i medelvärde 0,17 m. Nedgrävningarna var huvudsakligen branta med flat botten men något mer rundade förekom också. Stolphålen i det
östra paret var stenskodda. Väggstolphålen var ca 0,25 m stora, men skiljde sig i övrigt
inte nämnvärt från de övriga. Fyllningarna bestod av brungrå-gråbrun humusblandad
sandig lerig mo. Genomgående förekom ytterst lite bränd lera och träkol i samtliga.
Några avslag och en keramikbit kunde också tas tillvara. Av fyllningarna utseende
att döma bör huset kunna vara samtida med hus 20 strax i närheten.
Två jordprover från två av stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys
gjordes på prov från A9775. Här förekom skalkorn och fragmenterad säd (Gustafsson
2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering till 750–400 BC (Ua-39695) kalibrerat med 2 sigma (tabell 13).
Någon meter norr om huslämningen låg en cirkelrund ca 0,20 m djup grop och ett
stycke öster om en cirkelrund härd av samma typ som förekom strax väster om hus 20.
Inga fynd kunde datera dem.
Hus 23

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Nordväst om huslämningen vidtog diken efter den vångagräns som löpt i nord-sydlig riktning över hela
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Figur 25 Hus 23. Skala 1:200.

området. Endast ett stolppar (A9660 & A9674) schaktades fram på ordinarie intensiv
undersökningsyta. För att kontrollera den eventuella huslämningen och om möjligt
avgränsa den togs en del av den extensiva undersökningsytan upp. Vattenfyllda äldre
schakt och dumperspår gjorde att rensningsförhållanden inte var optimala, men ytterligare stolphål påträffades ej och det var osäkert om A12770 tillhör huslämningen
(figur 24 & 25) den 4,50 m lång. Annars har den bestått av endast två par med en
längd av 2,90 m. Bredden var 1,30 och 1,45 m.
Endast det östligaste paret undersöktes. De var 0,16 respektive 0,30 m djupa. Storleken var sammanlagt ca 0,40 m stora. Fyllningarna bestod av mörkt grå till svart humusblandad lerig mo med sot och bränd lera. I ytterkanterna med större inslag av moränlera.
I båda kunde färgning efter en stolpe iakttas. De kan ha varit 0,14 m i diameter.
I båda de undersökta stolphålen förekom keramik som i A9660 bestod av en bit
som föreföll vara rest av slät yta och del av en vulst med intryck. Den kan dateras till
slutet av yngre bronsålder.
Två jordprover från två av stolphålsparen floterades. Arkeobotanisk analys gjordes
på prov från A9660 som innehöll ett stort förkolnat material. Här förekom skalkorn,
obestämt korn, dådra, fragmenterad säd, svinmålla, åkerbinda, ek, hassel, björk och
träkol (Gustafsson 2010).

gropar
Ur en stor mängd dokumenterade och undersökta gropar urskiljde sig en grupp av
stora och djupa gropar. I flera fall visade det sig förekomma flera gropar och varierande
djup inom en större gemensam nedgrävningskant. Funktionerna är oklara, men lertäkter, förrådsgropar och brunnar har föreslagits. De beskrivs nedan i kategorier efter
utseende och i nummerordning. De innehåller fynd från yngre bronsålder eller som
var svåravgränsade mot förromersk järnålder. I något fall kan de snarare vara från
början av järnåldern. Samtliga låg i västra delen av delområde 1, vilket också tydde på
en kronologisk samhörighet, undantaget en grop på delområde 3 som sannolikt var
samtida med bronsålderhusen i närheten. A703 var en grop av samma typ och karakUndersökningsresultat
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tär som de övriga, men kunde utifrån några keramikskärvor antas vara från romersk
järnålder eller folkvandringstid (figur 26 & 27).
grop med avsats
A227

Gropen framkom vid schaktning med grävmaskin som en cirkelrund färgning. Gropen
var 2,20 m stor och undersöktes i sin helhet relativt noggrant med grävsked och spade
(figur 27). Den var som djupast 0,68 m. Centralt hade gropen en cirkelrund skålformad fördjupning med brant nedgrävningskant. Kring gropens kant fanns en tydlig,
ca 0,40 m bred och 0,20 m djup avsats som kan ha använts som underlag att stå på
när man behövde nå ner i den djupare delen av gropen. Avsatsen skapades när gropen
grävdes. Den kunde följas runt större delen av gropens kant förutom ett parti i nordväst
där nedgrävningskanten var brantare. Detta var kanske som syfte för att där kunna
fira ner eller hala upp något från den djupa delen av gropen? Sammantaget gav gropen
intryck av att ha konstruerats för en specifik funktion (figur 28).
Fyllningen bestod av brungrå humusblandad sandig lera med spridda fläckar av gul
moränlera och enstaka träkol. En smärre mängd skärviga stenar fanns.
Från gropen togs tillvara keramikskärvor och fragment från olika kärl. Här fanns
krackelerad flinta och avslag. Fragment av ben och lite slagg eller järnutfällning. Keramiken var inte daterbar, men är sannolikast från brons-/järnålder.
Sammantaget ger gropen intryck av att ha konstruerats för en viss funktion.
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A245

Gropen framkom vid schaktning med grävmaskin som en cirkelrund färgning. Gropen
var 2,20 m stor och undersöktes till hälften med spade (figur 27). Den var 0,57 m djup.
Nedgrävningskanten var brant och bottnen flat. I gropens sydöstra del fanns en ca 0,25
m bred och lika djup avsats, som kan ha använts att stå på om man behövde nå ner i
den djupare delen av gropen. Avsatsen skapades när gropen grävdes. Sammantaget gav
gropen intryck av att ha konstruerats för en specifik funktion.
Fyllningen bestod av brungrå humusblandad sandig lera med träkol och rikligt
med sten. Majoriteten av stenarna var skörbrända och vissa sotiga. Längs gropens södra
kant låg 13 stenar av vit krita. Denna del var fyndförande i sin helhet. Det gällde däremot inte ett lerlager vilket låg som ett lock över undre delen av fyllningen. På denna
lera hade en större mängd stenar slängts ner från kanske en härd eller kokgrop. Efter
detta har man fortsatt att fylla gropen med jord och organiskt material.
Från gropen insamlades flintavslag och bränd flinta. Här förekom keramik och
bränd lera. Bland annat två mynningar och två bukbitar från två svängda kärl med en
övergång mellan hals och buk. Olika godstjocklek förelåg. En del ytbehandling hade
en tendens till rabbning, men annat var svängt och svartpolerat. En halv lövkniv och
en bennål samt en liten sandsten med en skåra togs också tillvara. Det fanns gott om
ben och tänder, där en del hade indikation på att vara slaktavfall. En mindre del vattensållades och fisk- och småben framkom.
Anläggningen bör kunna dateras till övergången mellan brons-/järnålder.
lertäkter
A2475

Gropen framkom vid schaktning med grävmaskin som en oval mörkfärgning. Den var
2,50 till 3,40 m stor med öst-västlig sträckning och undersöktes till hälften med spade
och resterande del schaktades med grävmaskin (figur 27). Den var 0,70 m djup. Profiler dokumenterades med dess största längd och på tvären. Nedgrävningskanterna var
brant sluttande och botten partivis flat, men utgjordes samtidigt av tre fördjupningar.
Inledningsvis tolkades anläggningen som ett grophus, men djup och profil samt avsaknad av stolphål tydde mera på att det rörde sig om en lertäktsgrop eller snarare, som
lagerbilden antydde, flera gropar inom samma nedgrävningskant.
Överst fanns ett lager med grå-gråbrun sandig lera med inslag av träkol och bränd
lera. Lagret var homogent och nådde bitvis ner till botten. I botten framkom partiellt
ett sotlager. Centralt i gropen påträffades lager som antydde att det rörde sig om omgrävningar av anläggningen då man undanför undan grävt efter lera.
I anläggningen förekom flintavslag, avfall och del av en lövkniv. Tänder togs också
tillvara och lite fragment av bärnsten. Av keramik förekom rabbade skärvor och mynningar från sannolikt flera kärl. En var kraftigt förtjockad och utfallande. Även en liten
bit av ett perforerat kärl förekom.
Anläggningen bör dateras till slutet av bronsålder eller möjligen övergången till
järnålder.
A1229

Gropen framkom vid sökschaktsdragning med grävmaskin under förundersökningen
som en oregelbundet oval mörkfärgning med nord-sydlig sträckning. Den rensades
fram på nytt vid slutundersökningen och viss växtlighet avlägsnades. Inledningsvis
undersöktes anläggningen med grävsked, men då den befanns vara tämligen djup så
undersöktes den med grävmaskin. Den var 2,50 till 3,85 m stor och djupet var ca 1,10
m. Sektionen utmed gropens längd var skålformat. Fyllningen bestod av humusblandad sotig lera. Överst fanns ett mer matjordslikt lager. I södra kanten fanns linser av
flera liknande lager, vilket tydde på att igenfyllnadsprocessen här skilt sig från gropen
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i övrigt. Antingen har man grävt i gropen efter den första igenfyllningen eller så har
något förhindrat att detta parti fyllts igen helt i sin första fas.
Från anläggningen togs tillvara något flintavslag, djurben samt keramikskärvor
från olika kärl Bland annat en mynning som antydde ett kärl med situlaform som
sannolikt kan dateras till slutet av yngre bronsålder eller förromersk järnålder. Ett
fragment av en hank förekom också. Ett överarmsben av människa hittades i gropen.
A2423

Gropen framkom vid schaktning med grävmaskin som en oregelbunden mörkfärgning med nordsydlig sträckning. Inledningsvis undersöktes anläggningen med spade.
Därefter snittades anläggningen och en sektion inmättes från nordost. Den undersöktes därmed till hälften. Den var som bredast 2,30 m och 4,90 m lång. Djupet
uppmättes till 0,70 m. Nedgrävningens botten var ojämn. Tre skålformade bottnar
kunde iakttas i profilen. De utgjorde tre sammanhängande gropar. Anläggningen
innehöll ett homogent brungrått starkt humöst och sandigt, lerigt lager med inslag
av lite träkol. I de högre belägna bottenpartierna låg två lerblandade lager. I de högre
belägna bottenpartierna som utgjorde övergångar mellan de enskilda groparna låg två
mer lerblandade lager.
Från anläggningen insamlades ett fragment av ben samt keramik. Förutom fragment utgjordes keramiken bland annat av två mynningar där en var delrabbad och
hade vågräta nagelintryck i övergången mellan ytbehandlingarna. Mynningspartiet
var utåtsvängt och mycket välgjort. Denna keramik kan dateras till slutet av bronsålder.
djupa gropar och brunnar

En kategori var gropar som var mellan 1,00 till 1,50 m djupa och där det djupa partiet
hade branta eller lodräta nedgrävningskanter. En undersöktes inte fullständigt och
var inte heller helt avgränsad (A8508). Den hade ett tydligt djupare parti, men kunde
likaväl vara en lertäkt tillhörande det stora bronsåldershuset i närheten (hus 20). Ytterligare en anläggning i det västra schaktkanten hade en djupare del, men föreföll i övrigt
ha grävts vid flera tillfällen som ett gropsystem, vilket mer talade för en täktfunktion
än som en brunnskonstruktion (A703 & A2565). Två av dem var tydligare brunnslika
och bestod av en rund nedgrävning med lodräta sidor (A1990 & A2490). Dessa båda
var sannolikt från början av järnåldern.
A8508

Anläggningen framkom efter schaktning med grävmaskin som en tydlig mörkfärgning. Den gränsade till den östra kanten av undersökningsområdet i delområde 3
och den fullständiga utsträckningen gick inte att dokumentera. Den kan bedömas ha
blivit framschaktad till ungefär en tredjedels storlek om formen varit i huvudsak rund.
2,00 m av anläggningen var framme mot söder och utmed schaktkanten var den 6,00
m lång. En kvadrant i nordväst grävdes ut med spade och fyllningen gicks igenom på
hackbord. Denna undersökningsmetod användes ned till ett djup på ca 0,40–0,50 m
och därefter snittades resten av kvadranten med grävmaskin. Den var ca 1,45 m djup.
Fyllningen bestod av gråsvart humusblandad sandig mo och inga tydliga bottenlager kunde iakttas. Totalt innehöll den fyllning som undersöktes på hackbord ca 10
liter knytnävstora stenar. Någon profil ritades inte på grund av rasrisken, vilket gjorde
det svårt att dokumentera något brunnskaraktäristiskt bottenlager.
Från den grävda delen av anläggningen tillvaratogs flintavslag och kärnor varav en
del var bränt. En tand togs till vara. Bränd lera och keramik förekom. En skärva hade
en svagt utvecklad vulst i övergången mellan slät och grövre ytbehandling. Även rabbat
gods förekom. Anläggningen kan dateras till yngre bronsålder (B-fas).
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A2490

Anläggningen framkom vid schaktning med grävmaskin som en rund färgning.
Gropen var 2,10 m stor i diameter och undersöktes genom att den södra halvan snittades med grävmaskin. Den var 1,04 m djup. De fynd som tillvaratogs rensades fram
med grävsked ur sektionen Nedgrävningskanterna var brant sluttande och bottnen
lätt skålformad.
Fyllningen bestod av ett igenfyllningslager som utgjordes av humusblandad sandig
lerhaltig grå jord med enstaka sot, träkol och djurben. I botten låg ett mörk sotigt
svämsandslager vilket upplevdes ha en tämligen hög organisk halt. På botten låg det
rikligt med knytnävestora och större stenar av både flinta och bergart. Utmed nedgrävningens västra kant fanns det ett lager som möjligen indikerade att brunnen varit
skodd med någon form av konstruktion.
Under en sten och direkt på bottenkanten låg ett större parti av ett skalltak. Det var
dock så poröst att det smulades sönder och endast kunde tillvaratas i mindre fragment.
A1990

Anläggningen framkom vid schaktning med grävmaskin som en rund färgning.
Gropen var 1,80 till 2,20 m stor och undersöktes till hälften med spade (figur 27). Den
var 1,15 m djup. Nedgrävningskanterna var helt lodräta och bottnen lätt skålformad.
Något tydligt brunnskar förekom inte.
N

Figur 29 Härdgropar från yngre bronsålder. Skala 1:2 000.
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Fyllningen bestod av flera lager. De övre ca 0,90 m av fyllningen bestod av gråbrun
sandig lera med inslag av sot, träkol, och lite bränd lera. Här förekom även minst ett
tjugotal små upp till 8 cm stora stenar. Under detta ett ca 0,15 m tjockt lager med
mycket sotiga partier som inte löpte ända fram till östra kanten och under detta utmed
botten ett ljusare lager av sandig lera och utmed botten låg ett tjugotal vita stenar av
krita. Stenarna var upp till ca 15 cm stora.
Fynd förekom främst i botten på lagren. I översta lagret förekom flintavslag och
bränd flinta. Här tillvaratogs en halv, vittrad knacksten. Något avslag framkom genom
vattensållning av jord från lager 2. I botten på det första lagret framkom delar av ett
hundkranium. Underkäken och lösa tänder påträffades också, men spridda i nedre
fyllningen och en tand framkom i botten. Ben vattensållades även från de båda nedre
lagren. I den övre fyllningen förekom skärvor från flera rabbade kärl samt en svängd
mynning från mindre situlaformat kärl med enkel, men välgjord mynningskant. Från
vattensållning av lager 2 tillvaratogs skärvor av järnålderstyp.
Anläggningen kan sannolikt dateras till tidig förromersk järnålder.
Härdgropar

Av alla härdar som mättes in och undersöktes främst inom områdena 1 till 4 kunde
en mindre del benämnas härdgropar. De var ca 1,00 m i diameter och hade ett djup
0,20 m eller något mer, vilket var underlaget för klassificeringen. Gemensamt var att
omfattande eldaktivitet ägt rum i härdgroparna. Fyllningarna innehöll rikligt med kol
och sot och de var i det närmaste fyllda med skörbränd sten i varierande storlekar. De
var samtliga fyndtomma. Tre stycken förekom i en ansamling mellan bronsåldershusen och en låg ca 65 m nordväst därom (figur 29). Området där emellan var inte fullständigt avschaktat. Med hänsyn till att härdgropar är en vanlig anläggningskategori
på bronsålderboplatser och i andra bronsåldersmiljöer är det ett rimligt antagande att
även dessa tillhör bosättningsfasen vid slutet av bronsålder.

järnålder
Hus

Merparten av lämningarna kan antas vara från järnålder. Huslämningarna, vilka är de
som i första hand daterades radiometriskt, är främst från yngre romersk järnålder och
folkvandringstid. Endast ett fåtal av andra anläggningar kunde dateras exakt.
Fyrtio huslämningar 14C-daterades och typbestämdes till järnålder. 14 gropar
innehöll keramik av järnålderstyp och ytterligare minst åtta gropar bedömdes tillhöra
yngre bronsålder eller början av järnålder (se ovan). Ett par anläggningar inom en kategori med härdar innehållande brända flintsplitter 14C-daterades till yngre romersk
järnålder. Dateringarna torde vara representativa för hela gruppen. Även resterande
odaterade huslämningar bör vara från järnåldern att döma av utseendet. Undantag
utgör hus 22 som skiljde sig från de ”vanliga” långhusen.
Huslämningarna redovisas i den tidsordning de daterats (tabell 8). Sorteringen
baserades på centrumvärdena av 2 sigma. Den föll ut i relativt tydliga grupper som
kunde beskrivas utifrån de vedertagna begreppen förromersk järnålder, äldre romersk
järnålder, yngre romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid och vikingatid. Övriga
anläggningar beskrivs därefter utifrån de kategorier som kunde urskiljas och dateras.
Förromersk järnålder

Till detta tidsavsnitt daterades endast två huslämningar, alla stolphus. Båda låg i undersökningsområdets nordöstra kant (figur 30). Den minsta huslämningen låg inom
samma begränsning som ett liknande lämning med en yngre datering. Hustypen är
kronologiskt lite osäker och det förekom flera små huslämningar med endast tre par
stolphål i området som hade dateringar till senare perioder. Den andra huslämningen
stämmer i utseende bättre överens med dateringen. Den är mindre långsträckt, något
Undersökningsresultat
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bredare och har kortare avstånd mellan paren än övriga, vilket är ett kännetecken för
hus från bronsålder och förromersk järnålder och paralleller kan sökas i till exempel
sydvästra Malmö (Björhem & Magnusson Staaf 2006:90; Winkler 2009:224).
Hus 16

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade svagt mot väster. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning.
Den bestod av sex par stolphål (figur 31 & 32). Konstruktionen böjde av något i dess
mitt så att två delar med vardera tre bockpar bildades, vilka det var ett något längre avstånd mellan. Inom huslämningens utbredning, och delvis försvårande för tolkningen,
förekom även stolphål tillhörande hus 17 och hus 18, vilka den följaktligen inte varit
samtida med. Huslämningen var 14,30 m lång och 2,20 m bred och där bredden var
jämn och inte avsmalnad i ytterändarna som i flera andra huslämningar i området.
Stolphålen var runda till formen och relativt jämnstora med en diameter på ca 0,25
m. De varierade från som mest 0,28 m djup till endast ca 0,10 m och i medelvärde 0,15
m. De undersöktes alla med spade. Nedgrävningskanterna varierade från lodräta med
flata bottnar till med skålformiga och rundade. Fyllningarna var likartade och bestod
av gråsvart humusblandad lerig sand/mo.
Tre jordprover från två av stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys
gjordes på prov från A10888. Här förekom obestämt korn, fragmenterad säd, svin-
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Figur 32 Hus 16. Skala 1:200.
Tabell 14 14C-datering av a10888 i hus 16.
Lab.nr

14

Ua-39690

2146 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

350–110 BC

360–50 BC

Hus 16

a10888

Stolphål

obestämt korn

målla och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av obestämt korn gav en datering till
360–50 BC (Ua-39690) kalibrerat med 2 sigma (tabell 14).
Huslämningen stämmer i utseende överens med dateringen. Den var mindre långsträckt, något bredare och hade kortare avstånd mellan paren än övriga järnåldershus,
vilket är ett kännetecken för huslämningar från bronsålder och förromersk järnålder
och paralleller kan sökas i till exempel sydvästra Malmö (Björhem & Magnusson Staaf
2006:90; Winkler 2009:224).
Hus 37a

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den låg i det
nordostligaste hörnet av undersökningsområdet och schaktkanten vidtog direkt mot
öster. Den kunde således inte avgränsas i denna riktning. Den bestod inledningsvis
av sex par stolphål som tillsammans utgjorde två ojämna rader av stolphål, men efter
utgrävning av stolphål och en grop antogs den utgöra två skilda huslämningar eller två
generationer av samma byggnad (figur 33, 34 & 102). De benämndes hus 37a och hus
37b och bestod båda av tre par stolphål.
Hus 37a bedömdes i fält att bestå av A4824, A4807, A4842, A4852, A4904 och
A4877 (figur 33). Huslämningen framstår dock som betydligt jämnare i västra delen
om man byter ut A4807 med A4815. Hus 37a utgjordes då av en lättböjd inre konstruktion som var 7,60 m lång och 1,28 m bred i ändarna och 1,50 i mittpartiet. AvUndersökningsresultat
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Figur 34 Hus 37a. Skala 1:200.
Tabell 15 14C-datering av a4842 i hus 37a.
Lab.nr

14

Ua-39712

2293 ± 91

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

490–190 BC

750–100 BC

Hus 37a

a4842

Stolphål

Skalkorn

ståndet mellan paren var något längre mot väster, men konstruktionen kan i princip
betraktas ha varit symmetriskt uppbyggd.
Stolphålen var 0,50 m stora och ca 0,15 m djupa och tvärsnitten var både med plana
bottnar och mer skålformade. Fyllningarna bestod av mörkgrå, svagt humusblandad
moig lera. Enstaka stenar till skoning förekom.
Två jordprover från två av stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys
gjordes på prov från A4842. Här förekom obestämt korn, lin, fragmenterad säd, obestämt ben och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av korn gav en datering till
750–100 BC (Ua-39712) kalibrerat med 2 sigma (tabell 15).
En 0,25 m djup grop (A4970) inom huslämningarnas avgränsningar skars av ett
stolphål (A5376) som ingick i hus 37b. Gropen var lätt oval och 1,90 till 1,30 m
stor och hade branta nedgrävningskanter och något ojämn botten. I gropen förekom
förutom lite sten en mindre mängd keramik samt kol och fläckar av bränd lera. I fält
tolkades detta som att gropen kan ha ingått i hus 37a som därmed skulle vara äldre än
hus 37b. Det fanns dock inget som med säkerhet kan knyta gropen till hus 37a.
äldre romersk järnålder

Sex huslämningar daterades till tidsperioden, alla stolphus. De varierade i utseende
och var spridda över hela undersökningsområdet (figur 35). Några är relativt obetydliga och inte helt kompletta. Två är relativt långa och åtminstone ett av dem har
en tendens till att stolparna i konstruktionen varierat i avstånd så att olika grupper
bildats. Detta är ett kännetecken för något yngre huslämningar, samtidigt som huset
inte är uttalat långsträckt i förhållandet mellan längd och bredd. 14C-dateringarna
inom gruppen kan alla teoretiskt med hänsyn till två sigma hamna i yngre romersk
järnålder. Ingen av huslämningarna hade några tydliga rader av väggstolphål, vilket
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är vanligt i huslämningar från äldre romersk järnålder (Björhem & Magnusson Staaf
2006:92ff.) En fyrstolpkonstruktion i nordligaste delen av undersökningsområdet blev
aldrig avgränsad. Liknande lämningar i området var dock yngre.
Hus 1

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning. Ytan
var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bedömdes
som avgränsad även om det inledningsvis rådde en viss osäkerhet i förhållande till hus
6 strax väster därom. Huslämningen bestod av stolphål efter fyra stolppar tillhörande
den inre bärande konstruktionen (figur 36 & 37). Den inre konstruktionen var 13,00
m lång och varierade i bredd mellan 1,40 till 1,65 m. Avstånden mellan paren varierade
mellan ca 5,20 till 3,50 m och var längst i väster. Två av paren var något skeva.
Stolphålen var runda till lätt ovala i formen med skålformade tvärsnitt. Storleken
var ca 0,30 till 0,45 m i diameter. Djupen varierade från endast 0,03 m till 17,00 m och
var i genomsnitt 0,13 m djupa. Fyllningen bestod av humusblandad moig lera, brun,
gråbrun till svart i färgen.
Ett keramikfragment fanns i A1943. Tre jordprover till flotering togs i tre stolphål
från tre olika par. Arkeobotanisk analys gjordes på provet från A2076. Här förekom
skalkorn, bröd/kubbvete och fragmenterad säd och träkol (Gustafsson 2010). 14Cdatering av skalkorn gav en datering till 120–330 AD (Ua-39676) kalibrerat med 2
sigma (tabell 16).
Undersökningsresultat
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Figur 37 Hus 1. Skala 1:200.
Tabell 16 14C-datering av a2076 i hus 1.
Lab.nr

14

Ua-39676

1816 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

135 –240 ad

120–330 ad

Hus 1

a2076

Stolphål

Skalkorn

Hus 1 och hus 2 kan inte vara samtida då grundplanerna överlappar varandra.
Inom husets möjliga begränsning fanns en liten fyndtom grop (A853). Mellan det
västligaste paret förkom också en mycket liten endast 0,10 m djup grop (A813). Några
smulor keramik togs till vara.
Hus 11

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bör ha
bestått av åtta par stolphål varav fem stolphålspar var kompletta medan de i ytterändarna och minst ett i västra halvan var ofullständiga (figur 38 & 39). Ett flertal av dessa
och andra inmätta stolphål kunde inte identifieras och utgick vid undersökningen. I
området förekom ytterligare stolphål och ytan var till vissa delar frilagd sedan förundersökningen varav merparten anläggningar, men inte alla, återfanns. Avgränsningen
västerut mot hus 8 är inte helt tydlig då huslämningarna har likartad sträckning och
gränsar till varandra. Huslämningen var 24,75 m och bredden mellan stolpraderna
varierade mellan 1,55 till 2,15 m. Då stolphålsparen inta var kompletta i ytterändarna
var det svårt att avgöra om konstruktionen varit avsmalnande men det förefaller inte
vara så. Avstånden mellan bockparen var relativt regelbundna och varierade mellan
2,70 m till 4,80 m. Någon uttalad rytm och symmetri fanns inte, men tolkningen
försvårades då alla stolphål inte bevarats.
Stolphålen var huvudsakligen runda till formen och ca 0,30 m stora. Djupen varierade mellan endast 0,05 (A3521) till 0,30 m och i medelvärde 0,20 m. Tvärsnitten
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Figur 39 Hus 11. Skala 1:200.
Tabell 17 14C-datering av a7091 i hus 11.
Lab.nr

14

Ua-39685

1863 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

80–220 ad

70–230 ad

Hus 11

a7091

Stolphål

Skalkorn

i stolphålen varierade från skålformade till raka sidor och flat botten. Fyllningarna
utgjordes av mörkt brungrå till grå humusblandad moig lera. Inslag av träkol och
småsten förekom sporadiskt.
Förutom lite flinta tillvaratogs inga fynd. Elva jordprover från sju stolphålspar togs
till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A7091. I hus 11 fanns ovanligt
stor mängd ogräs där svinmålla dominerade. Provet innehöll skalkorn, obestämt korn,
fragmenterad säd, svinmålla, pilört, måra och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering
av skalkorn gav en datering till 70–230 AD (Ua-39685) kalibrerat med 2 sigma (tabell
17).
Två grunda härdar (A4389 & A3421) kan ha legat inom husets avgränsning, men
ett samband är oklart. Strax norr om låg A4221 och A5974 omnämnda under hus 9.
Undersökningsresultat
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Figur 41 Hus 13. Skala 1:200.
Tabell 18 14C-datering av a5225 i hus 13.
Lab.nr

14

Ua-39687

1865 ± 34

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

80–220 ad

70–240 ad

Hus 13

a5225

Stolphål

Skalkorn

Hus 13

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bestod
av tre par stolphål (figur 40 & 41). I området förekom ytterligare stolphålsfärgningar
och hela ytan var frilagd sedan utredningen och förundersökningen varav flera anläggningar, men inte alla, återfanns då den schaktades hårt. Tillsammans med de övriga
stolphålen i konstruktionen bildar de dock en huslämning likartad den intilliggande
parallellt belägna hus 12, vilket var avgörande för tolkningen. Huslämningen var 9,70
m och bredden mellan stolpraderna varierade mellan 1,65 till 2,05 m och var bredast
på mitten och följaktligen har den inre konstruktionen varit lätt konvex. Den var också
helt symmetriskt med samma avstånd mellan paren.
Stolphålen var runda till formen och ca 0,30 m stora ca 0,30 m djupa. Nedgrävningskanterna var lodräta med plana bottnar. Fyllningarna utgjordes av mörkt brungrå, humusblandad och sotig lerblandad sand/mo. I flera förekom både större och
mindre sten som har utgjort stenskoning.
Ben tillvaratogs från A5107. Tre jordprover från två av stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A5107 och A5225. Här förekom
skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd, svinmålla, fragment av obestämt ben och
träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn från A5225 gav en datering till
70–240 AD (Ua-39687) kalibrerat med 2 sigma (tabell 18).
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Söder och väster om huslämningen låg flera små gropar (A4436, A5152, A5199
samt ytterligare några utanför figuren). Norr om fanns en härd (A5289). Från A4436
och A5199 tillvaratogs bland annat en del keramik som bör dateras till yngre respektive
äldre järnålder.
Hus 18

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade svagt mot sydväst. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning.
Den bestod av tre par stolphål (figur 42 & 43). Huslämningen låg nära schaktkanten i
öster och kan möjligen ha fortsatt i denna riktning. Inom huslämningens utbredning,
och delvis försvårande för tolkningen, förekom även stolphål tillhörande hus 16 och
hus 17, vilka den följaktligen inte varit samtida med. Den delar som dokumenterats var
två kompletta stolphålspar samt ett stolphål i södra radens respektive ände. En tolkning i fält var att parstolphålet i den östligaste var samma i det sydostligaste i hus 16.
Mot detta talar att den norra raden i så fall varit ganska svängd. Huslämningen skulle
således eventuellt ha varit en fyrstolpskonstruktion. Den synliga delen har som längst
varit 9,00 m och bredden mellan de kompletta paren 1,60 m. Den centrala, kompletta
delen var 3,90 m lång.
Stolphålen var runda i formen och varierade mellan 0,30 till 0, 50 m i diameter och
med ett medelvärde på 0,35 m. De var ca 0,10 till 0,20 m djupa. De grävdes alla med
spade. Sektionerna var skålformade. Fyllningarna var likartade och bestod av gråsvart
humusblandad sand/mo.
Två jordprover från ett av stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys
gjordes på prov från A7884. Här förekom träkol från ek, björk och obestämt ben
(Gustafsson 2010). 14C-datering av träkol från björk med en egenålder av 50 år eller
yngre gav en datering till 60–240 AD (Ua-39692) kalibrerat med 2 sigma (tabell 19).
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Figur 43 Hus 18. Skala 1:200.
Tabell 19 14C-datering av a7884 i hus 18.
Lab.nr

14

Ua-39692

1869 ± 38

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

80–220 ad

60–240 ad

Hus 18

a7884

Stolphål

Björk, träkol

59

Hus 24

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Stolphålen låg nära
schaktkanten och undersökningsområdets östra begränsning. Den bestod så långt den
kunde dokumenteras av två par stolphål (figur 44 & 45). De fyra stolphålen förmodades utgöra två par, där stolphålen inom paren var tydliga och likartade. Stolphålsparen skiljde sig däremot åt både vad gäller stolphålens storlek och djup. En alternativ
tolkning skulle kunna vara att de två paren representerar de nordvästligaste paren i
två olika byggnader. Längden mellan paren var 2,60 m och bredden varierade mellan
1,85 till 2,00 m.
Stolphålen i det västra paret var ca 0,40 m stora och 0,12 m djupa och i det östra
paret 0,30 m stora och 0,22 m djupa. Stolpålen hade i det närmaste lodräta nedgrävningskanter och plana bottnar. Fyllningarna utgjordes av mörkt gråbrun humusblandad och sotig lerblandad sand/mo med inslag av träkol.
Från båda stolphålen i det östra paret tillvaratogs keramik. I A11791 låg en i stort
sett hel kärlsida från lite kruka med rundad buk och S-formad profil. Skulle kunna
vara en skål där hankdelen saknades. Eventuellt var den från romersk järnålder, men
skulle kunna vara både något äldre eller yngre. I A11770 påträffades en rak mynningsbit från ett litet tunnväggigt kärl.
Två jordprover från varje stolphålspar togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A11747. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd,
obestämt ben och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering
till 120–330 AD (Ua-39696) kalibrerat med 2 sigma (tabell 20).
Strax väster om låg en liten fyndtom grop (A11538) och en djupare anläggning
viken tolkades som ett vattenhål (A11525). I denna fanns tjock och grov keramik.
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Figur 45 Hus 24. Skala 1:200.
Tabell 20 14C-datering av a11747 i hus 24.
Lab.nr

14

Ua-39696

1804 ± 30

60

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

130–250 ad

120–330 ad

Hus 24

a11747

Stolphål

Skalkorn
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Hus 33

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bestod av sex
par stolphål (figur 46 & 47). I området förekom flera stolphål och anläggningar och
mot nordost låg flera huslämningar där hus 34 och hus 40 låg inom huslämningens
avgränsning. Ett upprepat arbete lades ned på att tolka stolphålskoncentrationen så att
merparten kom att ingå i huslämningar. Endast en begränsad mängd stolphål undersöktes dock. I sydvästra delen mellan första och andra stolphålsparet löpte ett recent
dike. Huslämningen var 19,00 m lång och relativt jämn i bredden, men något smalare
i ändarna främst beroende på att den södra raden var något svängd så att konstruktionen var lätt böjd. Bredden i ändarna 1,85 respektive 2,00 m och i mitten ca 2,20 m
bred. Avstånden mellan paren var strax över 3 m mellan flera, men betydligt längre i
västligaste delen och även mellan tredje och fjärde paret. Det fanns således en tendens
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Figur 47 Hus 33. Skala 1:200.
Tabell 21 14C-datering av a4270 i hus 33.
Lab.nr

14

Ua-39708

1890 ± 35

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

60–210 ad

20–230 ad

Hus 33

a4270

Stolphål

Skalkorn
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till gruppering av bockparen med en något tätare del i öster. Även om inte samtliga
stolphål undersöktes gav grundplanen ett trovärdigt intryck.
Undersöktes gjordes endast A2718, A3529, A4270 och A5150. De var ca 0,30 m
stora och 0,20 m djupa. I något fall med branta kanter och plan botten och i övrigt
tydliga men mer rundade. Fyllningarna bestod av svartgrå till gråbrun humusblandad
något sotig lerblandad sand/mo med inslag av träkol och stenar.
Två jordprover från två stolphålspar togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes
på prov från A4270. Här förekom skalkorn, obestämt korn, obestämd havre, svinmålla, våtarv, pilört, måra, vicker och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn
gav en datering till 20–230 AD (Ua-39708) kalibrerat med 2 sigma (tabell 21).
Huslämningen hade en tendens till att stolpkonstruktionen varierat i avstånd så
att olika grupper bildats. Detta är ett kännetecken för något yngre huslämningar,
samtidigt som den inte var uttalat långsträckt i förhållandet mellan längd och bredd.
Två gropar låg innanför stolphålsraderna. Den västligast belägna (A3620) var oval
i ytan men ett stycke ned cirkelrund med flat botten och en diameter på ca 0,60 m
och ett djup på 0,70 m. Stratigrafiskt kunde inget samband med huslämningen säkerställas, men gropen karaktär av förrådsgrop skulle möjligen kunna vara relaterat
till huset. En ännu tydligare förrådsliknande cirkelrund grop var A3607 som låg 2
m öster därom. Den var 1,00 m i diameter och 0,75 m djup. Nedgrävningskanterna
var lodräta och botten plan. Någon stratigrafisk iakttagelse kunde inte göras mellan
gropens nedgrävningskant och det närliggande stolphålet i hus 33. I gropen fanns lite
ben och någon enstaka keramikbit.
N

Figur 48 Huslämningar från yngre romersk järnålder. Skala 1:2 000.
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I denna tidsperiod kunde 16 huslämningar placeras, alla stolphus. De förekom spridda
över hela området, men rikligast i delområde 1 och endast som enstaka representant
i nordligaste delen (figur 48). De äldre dateringarna finns inom delområde 1, vilket
tyder på en att en rumslig förskjutning påbörjats inom tidsavsnittet. Tre av huslämningarna kännetecknades av ett likartat stolphålsmönster där avstånden mellan stolphålsparen var betydligt längre i ytterändarna och tätare placerade i mittpartiet (hus
2, hus 8 & hus 35). Ytterligare två huslämningar skulle möjligen kunna var ej fullt
avgränsade hus av samma typ (hus 3 & hus 30). En kategori av huslämningar med tre
och fyra par samt spår av långa byggnader med tendens till gruppering av stolpparen
överensstämmer väl med de radiometriska dateringarna (Björhem & Magnusson Staaf
2006:98ff.).
Hus 2

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bestod
av fyra par stolphål där de båda östligaste paren var dubblerade eller kompletterade
(figur 49 & 50). Den var 12,00 m och bredden varierade mellan 1,25 till 1,75 med
största bredden i mitten om man bortser från de dubblerade stolphålen. Konstruktionen har således varit svagt konvex. Avstånden mellan de mellersta paren är kortare och
de båda yttre längre med en variation på 4,45–5,00 och 2,40 m. Stolpkonstruktionen
har därmed varit symmetriskt upbyggd.
Stolphålen var runda till rundovala och varierade från ca 0,20 till 0,40 m i storlek.
Tvärsnitten i stolphålen varierade från skålformade till med buktande sidor och flat
botten. De varierade mellan 0,12 m till 0,22 m i djup med ett medelvärde på 0,15 m.
De kompletterande stolphålen var mindre. Fyllningen var mestadels mörk, gråbrun
moig lera.
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Figur 50 Hus 2. Skala 1:200.
Tabell 22 14C-datering av a2163 i hus 2.
Lab.nr

14

Ua-39677

1689 ± 31

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

260–410 ad

250–430 ad

Hus 2

a2163

Stolphål

Skalkorn

63

Lite bränd togs tillvara från A2098. Fyra jordprover till flotering togs från tre olika
stolphålspar. Arkeobotanisk analys gjordes på prover från A2098 och A2163. Här
förekom skalkorn, fragmenterad säd och lite träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering
av skalkorn från A2163 gav en datering till 250–430 AD (Ua-39677) kalibrerat med
2 sigma (tabell 22).
Hus 2 kan inte vara samtida med hus 1 då grundplanerna överlappar varandra. Den
lilla gropen (A1823) strax nordväst om huset undersöktes aldrig. Huslämningen var
mycket lik hus 8 och hus 35 daterade till samma tidsavsnitt. Grupperingen av stolpparen kan anses vara en variant av den tidstypiska indelningen av större huslämningar
från samma tid (Björhem & Magnusson Staaf 2006:97ff.).
Hus 3

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning
och vid undersökning av andra anläggningar. Huslämningen hade nordväst-sydostlig
sträckning. Huslämningen bestod av fyra par stolphål där tre stolppar tre varit betydligt tätare placerade i väster (figur 51 & 52). Längden var 7,25 m och bredden varierade
mellan 1,30 till 1,70 m och var bredast på mitten Konstruktionen har således varit
något konvex. Avstånden mellan stolphålsparen varierade från 1,30 till 4,00 m och var
som längst i östra delen.
Stolphålen uppfattades först tillhöra en takkonstruktion över en mycket tydlig härd
(A670), men dessa visade sig vara delar av att långhus med en relativt tätt placerade
stolpar i västra delen. Ett stolphål låg även inom härdens avgränsning (A10234), men
den stratigrafiska relationen dem emellan gick inte att fastställa. Möjligen är konstrukN
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Figur 52 Hus 3. Skala 1:200.
Tabell 23 14C-datering av a2502 i hus 3.
Lab.nr

14

Ua-39678

1696 ± 31

64

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

260–400 ad

250–420 ad

Hus 3

a2502

Stolphål

Skalkorn

Stora Hammar

tionen inte avgränsad mot väster där det låg ett par gropar som undersöktes samtidigt
och försvårade möjligheterna till avgränsning.
Stolphålen var runda och relativt tydliga, ca 0,30 till 0,40 m stora. Nedgrävningarna varierade mellan 0,18 till 0,31 m i djup med ett medelvärde på 0,24 m. Några
hade raka kanter och flat botten. En del sten förekom. Fyllningen bestod av mörkt
gråbrun humusblandad lerig mo.
Jordprover till flotering för makrofossilprover togs från fyra stolphål i tre olika
stolphålspar. Arkeobotanisk analys gjordes på prover från A2502. Här förekom skalkorn, fragmenterad säd och lite träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn
från A2502 gav en datering till 250–420 AD (Ua-39678) kalibrerat med 2 sigma
(tabell 23).
Härden (A670) belägen inom, men ej samtida med huslämningen, är odaterad.
Gropar och brunnar (A227, A245, A703 & A1990) kring huslämningen är daterade
till övergången mellan brons- och järnålder och yngre järnålder.
Hus 4

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Försöka att hitta väggstolphål och ytterligare stolphål gjordes. Ytan var relativt plan.
Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bestod av tre par stolphål som
var symmetriskt placerade i förhållande till varandra (figur 53 & 54). Längden var
endast 5,50 m och bredden som mest i mellersta paret med 1,70 m. Mellan de yttre
stolphålen var bredden 1,40 respektive 1,50 m, vilket innebär att den inre konstruktionen varit lätt konvex i längdriktningen.
Stolphålen var runda till formen, 0,25 till 0,40 m stora. Nedgrävningarna varierade
mellan att vara 0,17 till 0,24 m djupa med ett medelvärde på 0,21 m. Nedgrävningskanterna var raka, sluttande raka kanter och med flat botten. En del sten förekom.
Fyllningen bestod av gråbrun humusblandad sotig, lerig mo/sand.
Jordprover till flotering för makrofossilprover togs i alla sex stolphål. Arkeobotanisk
analys gjordes på prover från A4956 och A4971. Här förekom fragmenterad säd och
träkol av ek (Gustafsson 2010). 14C-datering av träkol (ek) från A4956 gav en datering
till 230–390 AD (Ua-39679) kalibrerat med 2 sigma (tabell 24).
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Figur 54 Hus 4. Skala 1:200.
Tabell 24 14C-datering av a4956 i hus 4.
Lab.nr

14

Ua-39679

1732 ± 30

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

250–345 ad

230–390 ad

Hus 4

a4956

Stolphål

ek, träkol
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Huslämningen låg relativt solitärt och kunde inte relateras stratigrafiskt till några
andra lämningar. Närmast belägna huslämning var hus 5 ca 3 m söder därom om
husens fulla bred inberäknas.
Hus 7

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Den framträdde tydligt redan efter schaktningen. Ytan var relativt plan. Huslämningen hade väst-östlig sträckning. Den bestod av fem par stolphål och ett ej komplett
par (figur 55 & 56). Den var 16,00 m och bredden varierade mellan 1,90 till 2,45 m
och med största bredden i mitten. Konstruktionen har således varit svagt konvex om
än lite krokig i raderna. Det sydvästligaste stolphålet var något skevt placerat och obetydligt i storlek. Avstånden mellan bockparen regelbundna med en avvikelse från 3,50
m till 4,25 m om man undantar det solitära stolphålet (A3791) i östra delen som kan
ha ingått i ett stolppar. Stolpkonstruktionen har därmed varit symmetriskt uppbyggd.
Stolphålen var runda till formen och varierade från ca 0,20 till 0,40 m i storlek.
Tvärsnitten i stolphålen varierade från skålformade till raka sidor och flat botten. De
varierade mellan 0,02 m (A2604) till 0,20 m i djup med ett medelvärde på 0,14 m. De
kompletterande stolphålen var mindre. Fyllningen var mestadels gråbrun humusblandad moig lera. Det förekom inslag av sten och skörbränd sten.
Fyra jordprover till flotering togs från åtta stolphål i fyra stolphålspar. Arkeobotanisk analys gjordes på prover från A3695 och A3781. Här förekom skalkorn, fragmenterad säd och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn från A3781 gav en
datering till 210–400 AD (Ua-39681) kalibrerat med 2 sigma (tabell 25).
Strax norr om huslämningen låg en mycket grund, fyndtom grop (A3736). I sydöstra hörnet låg en härdbotten (A3844) som skars av en grund grop (A3830). En
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Figur 56 Hus 7. Skala 1:200.
Tabell 25 14C-datering av a3781 i hus 7.
Lab.nr

14

Ua-39681

1749 ± 31

66

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

240–335 ad

210–400 ad

Hus 7

a3781

Stolphål

Skalkorn

Stora Hammar

likartad grop låg i dess närhet (A3854). Denna innehöll ett flintavslag i övrigt var de
fyndtomma. Ytterligare ett stycke norrut låg en brunn (A2490) som grävdes ut med
grävmaskin. Lite ben tillvaratogs.
Hus 8

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. I området
förekom ytterligare stolphål och ytan var till vissa delar frilagd sedan förundersökningen varav merparten anläggningar återfanns. Den bestod av fem par stolphål där
ett var dubblerat (figur 57 & 58). Den var 13,30 m lång och bredden mellan raderna
var 2,10–2,30 m. Avstånden mellan bockparen varierar från 1,75 till 4,70 m och den
inre konstruktionen har en i det närmaste symmetriskt utseende med de längsta avstånden i ytterändarna.
Stolphålen var runda till formen och ca 0,25 m stora. De hade raka nedgrävningskanter och flata till avrundade bottnar. Djupen varierade från i något fall som minst
0,05 m till 0,40 m och medelvärdet var 0,20 m. Fyllningen var i huvudsak grå till
brungrå humusblandad moig mjäla/lera. Sot och träkol förekom sporadiskt.
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Figur 58 Hus 8. Skala 1:200.
Tabell 26 14C-datering av a3060 i hus 8.
Lab.nr

14

Ua-39682

1738 ± 30

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

250–340 ad

230–390 ad

Hus 8

a3060

Stolphål

Skalkorn
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Figur 60 Hus 10. Skala 1:200.
Tabell 27 14C-datering av a6053 i hus 10.
Lab.nr

14

Ua-39684

1705 ± 30

68

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

260–390 ad

250–410 ad

Hus 10

a6053

Stolphål

Skalkorn

Stora Hammar

Lite bränd lera och en kulflinta tillvarotogs från A3249. Elva jordprover till flotering togs från alla stolphålspar. Arkeobotanisk analys gjordes på prover från A3060
och A3401. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn från A3060 gav en datering till 230–390 AD
(Ua-39682) kalibrerat med 2 sigma (tabell 26).
Huslämningen var mycket lik hus 2 och hus 35 daterade till samma tidsavsnitt.
Grupperingen av stolpparen kan anses vara en variant av den tidstypiska indelningen
av större huslämningar från samma tid (Björhem & Magnusson Staaf 2006:97ff.).
En härd (A3421) låg i anslutning till huset men den bör ej vara samtida med byggnaden. 5 m sydväst om huslämningen dokumenterades ett vendel-/vikingatida grophus (A50). Norr om huset fanns tre cirkelrunda, grunda gropar (A2913, A3376 &
A3388). Här förekom lite ben och keramik, men inte direkt daterbart. Anläggningarna skulle kunna ligga inom en gårdsavgränsning. I huslämningens östra förlängning
vidtog hus 11. Spåren efter den tydligt symmetriska inre takbärande konstruktionen i
hus 8 utgjorde underlaget för avgränsningen.
Hus 10

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bestod
av fem par stolphål och ett ej komplett par i västra delen (figur 59 & 60). Förklaringen
till att ett stolphål saknas bör bero på att det funnits beläget i ett tidigare utredningsschakt, som schaktats för hårt och därmed har spåren efter det försvunnit. En extra
yta togs upp mot nordväst för att säkerställa avgränsningen. Huslämningen var 23,30
m och bredden varierade mellan 1,45 till 2,30 m och var smalast i ytterändarna. Den
inre konstruktionen har således varit svagt konvex i längdriktningen med förbehåll
för den sämre dokumentationen av det västra partiet. Avstånden mellan bockparen
var relativt regelbundna och varierade mellan 4,35 m till 5,90 m med de båda största
avstånden i ytterändarna.
Stolphålen var runda till formen och ca 0,35 m stora. Djupen varierade mellan
0,30–0,40 m. De framstod i sektionerna som skålformiga. Fyllningarna utgjordes av
mörkt brungrå, humusblandad och sotig lerblandad sand/mo.
Benbitar togs tillvara från två stolphål. Lite bränd lera förekom också. I ett stolphål
(A6159) påträffades en knacksten. Fyra jordprover från tre stolphålspar togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A6053. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn
från gav en datering till 250–410 AD (Ua-39684) kalibrerat med 2 sigma (tabell 27).
Den långsträckta formen med ett mycket smalt ytterpar passar väl med hustyper
från denna tidsperiod (Björhem & Magnusson Staaf 2009:97ff.).
Möjligen kan tre härdar, härdrester (A3906, A6031 & A4170) relateras till huslämningen, liksom ett antal stolphål inom och i anslutning till den samt mörkfärgningen
A4140. I härden (A4170) hade omfattande eldaktivitet försiggått. Här förekom rikligt
med flintsplitter, större brända flintor samt skörbränd sten.
Hus 12

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bestod
av tre par stolphål (figur 61 & 62). I området förekom ytterligare stolphål färgningar
och ytan var till vissa delar frilagd sedan utredningen och förundersökningen varav
flera anläggningar, men inte alla, återfanns då den schaktades hårt. De två västligaste stolphålen inmätta under förundersökningen kunde inte återfinnas vid slutundersökningen (A101 & A102). Tillsammans med de övriga stolphålen i konstruktionen bildade de dock en huslämning likartad den intilliggande parallellt belägna Hus
13, vilket var avgörande för tolkningen. Huslämningen var 9,80 m lång och bredden
Undersökningsresultat
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Figur 62 Hus 12. Skala 1:200.
Tabell 28 14C-datering av a5042 i hus 12.
Lab.nr

14

Ua-39686

1710 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

250–390 ad

250–410 ad

Hus 12

a5042

Stolphål

Skalkorn

mellan stolpraderna varierade mellan 1,85 till 2,05 m och var bredast på mitten och
följaktligen har den inre konstruktionen varit lätt konvex. Den var också helt symmetriskt med samma avstånd mellan paren.
Stolphålen var runda till formen 0,30 m stora ca 0,30 m djupa. Nedgrävningskanterna lodräta med plana bottnar. Fyllningarna utgjordes av mörkt brungrå, humusblandad och sotig lerblandad sand/mo. Tre jordprover från två av stolphålsparen
togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A5042. Här förekom
skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd, svinmålla och träkol (Gustafsson 2010).
14C-datering av skalkorn gav en datering till 250–410 AD (Ua-39686) kalibrerat med
2 sigma (tabell 28).
Hus 17

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade svagt mot sydväst. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning.
Den bestod av tre par stolphål (figur 63 & 64). Stolphålen i östra delen låg precis vid
schaktkanten och huslämningen blev således inte avgränsad med säkerhet. Inom huslämningens utbredning, och delvis försvårande för tolkningen, förekom även stolphål
tillhörande hus 17 och hus 18, vilka den följaktligen inte varit samtida med. Den
synliga delen av huslämningen var 10,00 m lång och bredden varierade mellan 1,30
till 1,80 m och den var bredast i östra bockparet. Det sydöstligaste stolphålet (A10814)
låg något skevt placerat i förhållande till parstolphålet. Konstruktionen har förövrigt
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Figur 64 Hus 17. Skala 1:200.
Tabell 29 14C-datering av a10814 i hus 17.
Lab.nr

14

Ua-39691

1677 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

340–415 ad

250–430 ad

Hus 17

a10814

Stolphål

obestämt korn

varit helt symmetrisk och mycket lik andra huslämningar med tre bockpar i undersökningsområdet, vilket talar för att den trots allt kunnat avgränsas.
Stolphålen var stora och stenskodda. De var runda i formen och varierade mellan
0,35 till 0,50 m i diameter och var 0,17 till 0,50 m djupa med ett medelvärde på 0,40
m. De grävdes alla med spade. Nedgrävningskanterna var lodräta till svagt sluttande
och bottnarna flata eller skålformade. Fyllningarna var likartade och bestod av gråsvart humusblandad lerig sand/mo. Träkolsbitar observerades i flera av dem.
Två jordprover från två av stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys
gjordes på prov från A10814. Här förekom obestämt korn, fragmenterad säd och träkol
från ek (Gustafsson 2010). 14C-datering av obestämt korn gav en datering till 250–430
AD (Ua-39691) kalibrerat med 2 sigma (tabell 29).
Hus 19

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade mot väster. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. I östra
delen löpte ett utredningsschakt där fyra stolphål i två par redan noterats och kunde
dokumenteras åter igen. Huslämningen bestod av nio par stolphål (figur 65 & 66). Då
både ytterparen var betydligt klenare och bedömdes i fält att ingå i gaveln. Huslämningen var 29,50 m lång och den var i storts sett jämn i bredden med att medelvärde
på ca 2,00 m med undantag för det östligaste stolphålsparet som var enbart 1,40 m

Undersökningsresultat

71

N

A10621

Figur 65 Hus 19 med alla anläggningar
och de som nämns i texten markerade.

0

5

10 meter

Skala 1:200.

Figur 66 Hus 19. Skala 1:200.
Tabell 30 14C-datering av a10621 i hus 19.
Lab.nr

14

Ua-39693

1725 ± 30

72

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

250–380 ad

240–400 ad

Hus 19

a10621

Stolphål

Skalkorn

Stora Hammar

brett. Bockparen var grupperade med ömsom längre och kortare avstånd. De varierade
mellan 5,25 m som längst till ca 3,00 m.
Stolphålen efter den takbärande konstruktionen var mycket stora och djupa. Stolphålen var runda till lätt ovala i formen och varierade mellan 0,40 till 0,60 m i diameter
och med ett medelvärde på 0,50 m. De var upp till en halv m djupa och i medelvärde
0,35 m. Stolphålsparen i vardera änden av konstruktionen var av klenare dimensioner
än de övriga med en diameter på 0,20 till 0,40 m och ca 0,15 m djupa. De tolkades i
fält som spår efter gavlar. Stolphålen grävdes ömsom med grävsked och spade. Nedgrävningarna var ofta lådräta med plana bottnar men även mer skålformiga tvärsnitt
förekom. I några fall fanns spår av stolpmärken/-färgningar som kunde uppskattas till
ca 0,20–0,30 m stora. Fyllningen utgjordes av mörkt brungrå humusblandad och sotig
lerblandad sand/mo.
Fyra jordprover från fyra av stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys
gjordes på prov från A10621. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd
och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering till 240–400
AD (Ua-39693) kalibrerat med 2 sigma (tabell 30).
Den långsträckta inre konstruktionen med en tendens till gruppering av stolpparen är typisk för stora byggnader från tidsperioden (Björhem & Magnusson Staaf
2006:97ff.).
Hus 30

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den låg i ett 11
m brett schakt. Den var sannolikt avgränsad, men skulle möjligen kunna fortsätta
utanför undersökt område mot sydost. I väster korsades huslämningen av ett dike
som utgjorde begränsningen för den äldre vägsträckningen i området under vilken
A11931
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Figur 68 Hus 30. Skala 1:200.
Tabell 31 14C-datering av a11931 i hus 30.
Lab.nr

14

Ua-39702

1656 ± 35

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

340–430 ad

250–540 ad

Hus 30

a11931

Stolphål

Skalkorn

73

huslämningen har legat. Huslämningen bestod av tre par stolphål (figur 67 & 68).
Längden var 7,10 m och bredden varierade mellan 1,90 och 1,65 m och den var smalast
i sydväst och mycket svagt bredast på mitten. Avstånden mellan stolphålsparen var ca
4,10 m i sydväst och endast 2,85 m i andra änden. En variation som förekom i fler av
huslämningarna i området. Flera stolphål utmed sydsidan skulle kunna utgöra rester
av väggen, men de förekommer samtidigt i en koncentration av andra stolphål och med
tanke på sällsyntheten av väggspår i andra liknande konstruktioner i området kan de
inte antas ingå i huslämningen.
Stolphålen var lätt ovala i formen och varierade i storlek mellan 0,30 till 0,60 m i
storlek med ett medelvärde på 0,45 m. Djupen varierade mellan 0,20 till 0,60 m med
ett medelvärde på 0,38 m. De hade sluttande kanter och bottnarna varierade från
plana till rundade och spetsiga. Flera av dem hade stenskoning och tydligast var det i
det sydostligaste paret. Fyllningarna bestod av mörkt gråbrun humusblandad sandig
mo med inslag av träkol och bränd lera i fler av dem.
Fragment av ben fanns i A12109. Fyra jordprover från alla stolphålspar togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A11931. Här förekom skalkorn, obestämt
korn, fragmenterad säd, obestämt ben och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av
skalkorn gav en datering till 250–540 AD (Ua-39702) kalibrerat med 2 sigma (tabell 31).
En avlång härd med brända flintsplitter i ytan (A12053) bör inte ha varit samtida
med huslämningen.
Hus 32

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bestod av två
par stolphål (figur 69 & 70). Området bearbetades flera gånger och vissa omtolkningar
i förhållande till hus 35 i samma område gjordes innan gällande tolkning förelåg.
Handrensning gjordes i förlängningen av stolphålsraderna. Längden på konstruktionen var 4,70 m och bredden varierade mellan 1,15 till 1,30 m.
Stolphålen var ca 0,30 m stora och upp till 0,37 m djupa. Nedgrävningskanterna
var tydligt sluttande och raka med flata bottnar. Ett av dem var något grundare. Fyllningarna bestod av grå humusblandad moig lera. De var alla stensatta.
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Figur 70 Hus 32. Skala 1:200.
Tabell 32 14C-datering av a3264 i hus 32.
Lab.nr

14

Ua-39707

1721 ± 35

74

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

250–390 ad

240–410 ad

Hus 32

a3264

Stolphål

Skalkorn

Stora Hammar

Två jordprover från båda stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys
gjordes på prov från A3264. Här förekom skalkorn, obestämt korn, obestämd havre,
fragmenterad säd och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering till 240–410 AD (Ua-39707) kalibrerat med 2 sigma (tabell 32).
Hus 34

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bestod av fem
par stolphål (figur 71 & 72). I området förekom flera stolphål och anläggningar och här
låg flera huslämningar där hus 33 och hus 40 låg inom huslämningens avgränsning.
Ett upprepat arbete lades ned på att tolka stolphålskoncentrationen så att merparten
kom att ingå i huslämningar. Endast en begränsad mängd stolphål undersöktes dock.
Huslämningen var 13,30 m lång. Bredden i ändarna var ca 1,30 m och i övrigt ca 1,40
till 1,60 m. Konstruktionen var lätt böjd med en konvex sida mot söder. Avstånden
mellan paren var ca 3,70 m, men endast 2,30 m mellan andra och tredje paret så att
en gruppering av bockparen kunde anas. Även om inte samtliga stolphål undersöktes
gav grundplanen ett trovärdigt intryck.
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Figur 72 Hus 34. Skala 1:200.
Tabell 33 14C-datering av a3807 i hus 34.
Lab.nr

14

Ua-39709

1709 ± 32

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

250–390 ad

250–410 ad

Hus 34

a3807

Stolphål

Skalkorn

75

Endast A515, A3807, A4026 och A4369 undersöktes. De var ca 0,40 m stora och
0,50 m djupa. Nedgrävningskanterna var lodrätta och bottnarna plana. De var djupare än breda. Fyllningarna bestod av svartgrå till gråbrun humusblandad något sotig
lerblandad sand/mo med inslag av träkol och stenar. I A1515 kunde en ca 0,20 m i
diameter stor stolpfärgning konstateras. Fler av stolphålen som inte undersöktes hade
eldskadade stenar i ytan.
Benfragment och lite bränd lera togs tillvara och i A4026 en flat kritsten. Två
jordprover från två stolphålspar i östra delen floterades. Arkeobotanisk analys gjordes
på prov från A3807. Här förekom obestämt korn, fragmenterad säd, hassel och träkol
(Gustafsson 2010). 14C-datering av obestämt korn gav en datering till 250–410 AD
(Ua-39709) kalibrerat med 2 sigma (tabell 33).
Tendensen till gruppering av stolpparen kan anses vara typisk för tidsperioden.
Det nordostligast belägna stolphålet (A4369) var grävt genom en härd (A5340)
och således yngre än denna. Härden var grund och flack och bestod av eldpåverkade
stenar, bränd, splittrad flinta och träkol. Härdtypen var frekvent förekommande inom
hela underökningsområdet och kan i detta sammanhang konstateras var äldre än huslämningen.
Hus 35

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bestod av fyra
par stolphål (figur 73 & 74). Området bearbetades flera gånger och vissa omtolkningar
i förhållande till hus 32 i samma område gjordes innan gällande tolkning förelåg. Det
nordligaste bockparet (A3220 & A3230) tolkades först att tillhöra hus 32. Längden på
konstruktionen var 11,30 m och bredden varierade mellan 1,20 till 1,80 m. Den var
smalast i väster och något bredare i öster. Stolpkonstruktionen har varit helt symmeN
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Figur 74 Hus 35. Skala 1:200.
Tabell 34 14C-datering av a3255 i hus 35.
Lab.nr

14

Ua-39710

1673 ± 33

76

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

340–415 ad

250–440 ad

Hus 35

a3255

Stolphål

Skalkorn

Stora Hammar

triskt uppbyggd med ett tätare avstånd mellan paren i mittpartiet. Utmed långsidorna
fanns stolphål som bör ha ingått i två ingångspartier. Bredden mellan dem var 0,90 till
1,00 m. De låg något förskjutna åt sydöst i förhållande mittsektionen av huset.
Stolphålen tillhörande den inre konstruktionen var ca 0,30 till 0,40 m stora och ca
0,15 m djupa. Ett mindre antal undersöktes aldrig. Nedgrävningskanterna var huvudsakligen skålformade men plana med raka kanter fanns också. Fyllningarna bestod
av grå humusblandad moig lera. I ett var stopfärgningen synlig och kunde uppmätas
till ca 0,17 m. Stolphålen som markerade ingångarna var mindre än i huslämningen i
övrigt och de var ca 0,20 m stora och ca 0,10 m djupa. Det högre partiet av respektive
sida bestod av dubbla stolphål där de yttre var grundare. Detta avspeglar sannolikt en
likartad funktion/konstruktion. Stolphålen vid ingångarna hade raka sidor och plana
bottnar.
Stående intill nedgrävningskanten i huslämningens nordvästligast belägna stolphål
(A3220) påträffades en liten helt intakt kopp. Den kan dateras till yngre romersk järnålder eller folkvandringstid och måste bedömas var ett offer (figur 75 & 196). I koppen
påträffades då fyllningen undersöktes en glasbit (figur 214) av en folkvandringstida
kärltyp. I A3147 låg en slaggbit.
Två jordprover från de båda stolphålsparen i mittpartiet togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A3255. Här förekom skalkorn, obestämt korn,
fragmenterad säd, svinmålla, obestämt ben och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering
av skalkorn gav en datering till 250–440 AD (Ua-39710) kalibrerat med 2 sigma
(tabell 34).
Huslämningen var mycket lik hus 2 och hus 8 daterade till samma tidsavsnitt.
Grupperingen av stolpparen kan anses vara en variant av den tidstypiska indelningen
av större huslämningar från samma tid (Björhem & Magnusson Staaf 2006:97ff.).
Undersökningsresultat

Figur 75 Hel kopp i stolphål (a3220,
Hus 35). Foto: karina Hammarstrand
dehman.
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Strax sydväst om huslämningen låg en djup grop med trärester som antogs vara en
brunn (A264).
Hus 39

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade svagt mot sydväst. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning.
Den låg i det nordostligaste hörnet av undersökningsområdet och schaktkanten vidtog
mot öster, men utom huslämningens teoretiska fortsättning. Mot söder gränsade den
schaktade ytan direkt till tidigare undersökt område inom MMA 19. Huslämningen
bestod av två par stolphål och ett solitärt stolphål där den sydostligaste saknades (figur
76 & 77). Ett stolphål (A4554) öster huslämningen bedömdes att inte ha tillhört lämningen då det inte låg helt i linje med de övriga. Huslämningen var 7,50 m lång. Konstruktionen var i stort sett symmetrisk med avståndet mellan paren var något större i
väster. Bredden mellan stolphålsparen var 1,30 m.
Stolphålen var ovala till runda i formen och ca 0,30 m stora. Anläggningarna
A4450, A4513 och A4538 undersöktes. Nedgrävningskanterna var sluttande och bottnarna plana och svagt konvexa i formen. De var 0,12 m djupa. Fyllningarna bestod
av grå till gråbrun svagt humusblandad lerig, mo som innehöll träkol och i något fall
bränd lera.
Två jordprover från två av stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys
gjordes på prov från A4513. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd,
obestämt ben, träkol och bränd lera (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav
en datering till 240–400 AD (Ua-39715) kalibrerat med 2 sigma (tabell 35).
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Figur 77 Hus 39. Skala 1:200.
Tabell 35 14C-datering av a4513 i hus 39.
Lab.nr

14

Ua-39715

1719 ± 33

78

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

250–390 ad

240–400 ad

Hus 39

a4513

Stolphål

Skalkorn

Stora Hammar

Hus 40

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den bestod av fyra
par stolphål (figur 78 & 79). I området förekom flera stolphål och anläggningar och
här låg flera huslämningar där hus 33, hus 34, hus 41 och hus 44 låg inom eller mycket
nära huslämningens avgränsning. Ett upprepat arbete lades ned på att tolka stolphålskoncentrationen så att merparten kom att ingå i huslämningar. Endast en begränsad
mängd stolphål undersöktes dock. Huslämningen var 10,40 m lång.Bredden varierade
mellan 1,55 m och 1,90 m. Konstruktionen var som smalast i det andra paret från
väster och bredast i öster. Avstånden mellan paren längst i väster på 4,20 m och mindre
i öster. Den norra raden var något böjd inåt.
Flera av stolphålen hade större stenar, vilka även var eldpåverkade. Endast A559,
A4316 och A4348 undersöktes, främst för att få underlag för provtagning till datering. Stolphålen i östra änden var ca 0,40 m stora och det undersökta 0,40 m djupt.
De övriga undersökta var ca 0,20 m stora och 0,20 m djupa. De hade lodräta nedgrävningskanter och plan bottnar. A4316 hade däremot en otydlig nedgrävningskant.
Fyllningarna bestod i övrigt av brungrå humusblandad, sotig lerblandad sand och mo.
Två jordprover från två stolphålspar togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A4316. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd och
träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering till 250–430 AD
(Ua-39716) kalibrerat med 2 sigma (tabell 36).
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Figur 79 Hus 40. Skala 1:200.
Tabell 36 14C-datering av a4316 i hus 40.
Lab.nr

14

Ua-39716

1686 ± 33

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

260–410 ad

250–430 ad

Hus 40

a4316

Stolphål

Skalkorn
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Hus 42

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade svagt mot sydväst. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning.
Den låg i det nordostligaste hörnet av undersökningsområdet och schaktkanten vidtog
mot öster, men sannolikt utom huslämningens teoretiska fortsättning. Mot väster
sträckte sig en ränna över en möjlig fortsättingen av huslämningen. Utrymme fanns
dock att finna fler stolphål. Huslämningen bestod av tre par stolphål (figur 80 &
81). I anslutningen till huslämningen förekom ett par stensamlingar som undersöktes.
Huslämningen var 8,75 m lång och varierade i bredd mellan 1,20 m till 1,90 m. Den
var bredast på mitten och stolphålsraderna var konvexa i förhållande till varandra.
Avstånden mellan paren var de samma och konstruktionen har varit helt symmetriskt
uppbyggd.
Av stolphålen undersöktes endast A4482, A4521 och A4563 i första hand för att få
underlag för provtagning till datering. De var ca 0,45 m djupa och i ca 0,17 m djupa.
Tvärsnitten var skålformade och i ett fall med spetsig botten. Fyllningarna bestod
av mörkgrå svagt humusblandad sandig mo med lite träkol och bränd lera. I ett fall
(A4521) fanns stenar som kan ha ingått i en stenskoning.
Två jordprover från två stolphålspar togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes
på prov från A4482. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd, obestämt ben och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering till
250–440 AD (Ua-39718) kalibrerat med 2 sigma (tabell 37).
I nordöstra delen av huslämningen låg två stensamlingar som inledningsvis betraktades som möjliga gravar (figur 82). Efter undersökning av dem konstaterades att några
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Figur 81 Hus 42. Skala 1:200.
Tabell 37 14C-datering av a4482 i hus 42.
Lab.nr

14

Ua-39718

1674 ± 33
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C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

335–415 ad

250–440 ad

Hus 42
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av de största var jordfasta men merparten låg löst på ytan. En del var rubbade av odling
och ett flertal schaktades bort. De kan inte enbart förklaras som en naturbildning och
bör ha utgjort någon form av fundament eller skapad ansamling, men inget kunde
koppla dem till huslämningen.
I förlängningen åt nordost låg stolphål i stort sett i linje som bedömdes tillhöra
hus 43. Initialt arbetades med hypotesen att hus 42 och hus 43 tillsammans utgjorde
ett enda långt hus. Det skulle i så fall ha inneburit ett glapp på ca 7,80 m mellan
stolpparen i mitten. Trots ihärdigt rensande påträffades dock inga stolphål i detta
område. Därför bedömdes stolphålen vara rester av två separata hus. De har däremot
varit orienterade efter samma struktur, vilket innebär att de kan ha varit samtida eller
åtminstone ha avlöst i varandra direkt följd.

Figur 82 Stensamlingar (a4599) inom
hus 42. Foto: åsa Berggren.

Folkvandringstid

Tolv huslämningar daterades till tidsperioden, alla stolphus. Delområde 1 har nu
övergetts och alla huslämningarna förekom utmed den gamla vägsträckan i norr och
nordost (figur 83). Två av huslämningarna hade samma karaktäristika i stolpkonstruktionen med glesare avstånd i ytterändarna (hus 14 & hus 38) som tre huslämningar
från perioden innan. Ur stolphålen för den något längre huslämningen hus 43 bestående av ett antal dubblerade stolphålspar kan en likartad planlösning urskiljas. Tydlig
gruppering av stolphålen i moduler som kan betraktas som typiskt för tidsperioden
förekom i två av huslämningarna (hus 15 & hus 43) i vilket i en av dem även spår av
ingångar och väggar kunde dokumenteras. I det nordligast belägna delområde 5 har
nu etablerats en bebyggelse bestående av små byggnader.
Undersökningsresultat
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Figur 83 Huslämningar från folkvand-
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Hus 14

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade mot väster. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. I västligaste delen löpte ett utredningsschakt där en dokumenterad anläggning ej återfanns.
Huslämningen bestod av sex par stolphål (figur 84 & 85). Stolphål som utgjorde spår
efter vägar, gavlar och ingångar kunde också dokumenteras. Huset har haft två ingångar, en på den norra sidan (A7481 & A7622) och en på den södra sidan (A7518 &
A7528). Det finns en viss osäkerhet rörande husets utsträckning. Djupet på stolphålen
var grundare åt sydost och möjligen kan de två stolphålen A6874, A10328 och en ansamling större stenar i botten av gropen A6121, ha utgjort parstolphålet till A10328,
tolkas som ingående i huset. Detta dock tveksamt och den tydliga symmetrin i huvudplanen talar för den utgör den kompletta lämningen. Två mycket distinkta stolphål
i det nordvästra respektive nordöstra hörnet tolkades som möjliga gavelhörn. Huslämningen var 14,60 m lång mellan ytterparen av den inre konstruktionen. Bredden
varierade mellan 1,65 till 2,20 m där den var som smalast mellan stolphålen i de båda
ändparen. I övrigt var bredden densamma. Bockparen i den inre konstruktionen var
grupperade systematiskt med olika avstånd så att avstånden var större i ytterändarna
och mitten där ingångarna fanns. Den fulla bredden var ca 5,20 m och möjligen
endast 3,40 i västra gaveln. Den fulla längden kan uppskattas till ca 19,50 m. Bredden
på de båda ingångarna var 1,30 m.
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Stolphålen var kraftiga och relativt jämnstora, som störst 0,65 m stora och i medelvärde 0,45 m i diameter. De var över en halv m djupa i väster och minskade sedan
successivt till ca 0,20 m djupa i öster. Nedgrävningskanterna var lodräta med plana
bottnar. Fyllningarna utgjordes av mörkt brungrå, humusblandad och sotig lerblandad sand/mo. Enstaka träkol förekom. I några stolphål kunde i sektionerna en 0,20
till 0,25 m stor färgning efter stolpen eller den uppryckta stolpen noteras. Ytterligare
undersökning gjordes för att om möjligt bestämma formen på stolpen. Detta misslyckades dock. A7465 tolkades som ett dubbelstolphål. Ett sektionssnitt lades i längdriktningen. I sektion hade den närmast lodräta nedgrävningskanter och plan botten.
I fyllningen förekom ett stort inslag av större stenar från en sannolik stenskoning där
vissa var eldpåverkade. Den intilliggande delen var mycket grund och flack (figur 86).
Stora flata stenar som täckte nedgrävningarna observerades redan i ytan av stolphålen när huslämningen schaktades fram (figur 87). Vid påträffandet av A8740 låg
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Figur 85 Hus 14. Skala 1:200.
Tabell 38 14C-datering av a7588 i hus 14.
Lab.nr

14

Ua-39688

1547 ± 30

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

430–560 ad

420–580 ad

Hus 14

a7588

Stolphål

Skalkorn
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Figur 86 profil a7465. Foto från nordväst: Claes Hadevik.
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anläggningen helt under vatten, vilket möjligen betyder att det legat en sten i toppen
av nedgrävningen som kommit att avlägsnas vid avbaningen. Flata stenar förekom
även i botten av stolphålen. Antagligen har dessa stenar varit stolpstöd. De översta visar
förmodligen att ruttna stolpändar avkortats och satts på stödstenar. Ett mycket stort
stenblock i det centrala lagret i A7443 måste rimligen ha deponerats i nedgrävningen
efter det att stolpen avlägsnats. I botten av A7588 påträffades en stor flat sten, möjligen
en underliggare, och en halv kvarnsten med borrat hål i mitten (figur 191). Ytterligare stenar varav några eldpåverkade framkom i anläggningen. Två stenblock i A7577
påträffades i fyllningen varav ett med flat form i botten. En stor sten och en mindre
täckte nästan hela anläggningens yta i plan av A6883. I stort sett hälften av fyllningen
upptogs av stenarna. I A6893 låg en stor flat sten, möjligen en malsten (underliggare),
som täckte nästan hela anläggningens yta i plan. Ytterligare en stor flat sten påträffades
anläggningens botten.
Formen på stolphålen till ingångarna var oregelbundna i formen och de hade i
den södra sidan tydliga fördjupningar i mitten sannolikt efter stolpen med en diameter på ca 0,15 m (A7481, A7518, A7528 & A7622). A7481 i norra ingången skulle
eventuellt ha varit ett dubbelstolphål, men det kunde aldrig bekräftas. Väggstolphål
var sporadiskt förekommande. De var betydligt mindre än stolphålen tillhörande den
inre konstruktionen och ca 0,20 m i diameter och endast ca 0,10 m djupa. De båda
gavelstolphålen (A7423 & A10109) var däremot 0,30 m stora och 0,20 m djupa med
lodräta sidor och plana bottnar. Stolparna här bör följaktligen ha haft en mer bärande
funktion än väggspåren i övrigt visar på.
Lite bränd lera förekom i något stolphål (A7465). Små bitar ben påträffades i flera
av dem (A7317, A7433, A7588, A7599 & A7622). En underliggare till malsten till-
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varatogs från A6893 och en underliggare samt en malsten med hål (s.k. vridkvarn)
från A7588. Fyra jordprover från lika många stolphålspar togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A7588. Här förekom skalkorn, obestämt korn,
fragmenterad säd, hasselnöt, svinmålla, ben, träkol och bränd lera (Gustafsson 2010).
14C-datering av skalkorn från gav en datering till 420–580 AD (Ua-39688) kalibrerat
med 2 sigma (tabell 38).
Med den tydliga grupperingen av stolpparen med bland annat större avstånd mellan
de yttre paren påminner huslämningen om flera mindre huslämningar i området (hus
2, hus 8, hus 35, hus 38 och del av hus 43), men även längre lämningar som hus 15.
Dessa har daterats till yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Med de kraftiga
stolphålen, tydliga grupperingen av dem och en lätt konvex form kan hus 14 anses som
en typisk representant för det som benämnts husfas C på material från Malmöområdet
(Björhem & Magnusson Staaf 2006:99). De tydliga spåren av hörnstolpar kan också
tyda på en gemensam byggnadstradition med andra byggnader från Skandinavien
under samma tid (Artursson 2005:106f.).

Figur 87 Stenar i ytan av stolphål. Foto
från sydost: Claes Hadevik.

Hus 15

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade mot väster. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Huslämningen bestod av sju par stolphål (figur 88 & 89) och möjligen ännu ett ej komplett
par i väster (A7455). Det andra och fjärde bockparet räknat från väster var något skevt
placerade i förhållande till övriga och kan vara spår av komplettering och ombyggnation. Konstruktionen var i övrigt regelbunden i fråga avstånden mellan stolphålsparen. Efter ett stolphålstomt område 14 m österut fanns ytterligare två par stolphål
som skulle kunna tillhöra huslämningen. Däremellan förekom även en mörkfärgning
Undersökningsresultat
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(A10482). Detta skulle kunna förklaras med att området där emellan har odlats och
schaktas hårdare, vilket de minskande stolphålsdjupen i de sydöstra delarna av hus
14 och hus 15 visar. Längdriktningen mellan konstruktionsdelarna avvek dock från
varandra vilket talar för att de inte hört ihop. Huslämningen skulle som längst därmed
vara 42,60 m men mer realistiskt 17,10 m längd om endast den västra delen inbegrips
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Figur 89 Hus 15. Skala 1:200.
Tabell 39 14C-datering av a7305 i hus 15.
Lab.nr

14

Ua-39689

1571 ± 30
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C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

430–540 ad

420–560 ad

Hus 15

a7305

Stolphål

Skalkorn
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i tolkningen. Den östra delen omtalas nedan men behandlas hus 15B under odaterade
huslämningar.
Stolphålen var runda och relativt jämnstora i storleken med en diameter på ca 0,30
till 0,40 m. De var som mest 0,23 m djupa i väster och minskade sedan successivt till
endast ca 0,08 m djupa i öster. Nedgrävningskanterna var lodräta med plana bottnar
men övergick till flacka och grunda mot öster. Fyllningarna utgjordes av mörkt brungrå, humusblandad och sotig lerblandad sand/mo. Träkol förekom i merparten av
dem. En del stora stenar fanns i övre delen av A7294.
Några benbitar togs tillvara från A6996 och A7294. Fyra jordprover från tre av
stolphålsparen floterades. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A7305. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd, svinmålla, pilört, fragment av obestämt ben och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn från A7305 gav en
datering till 420–560 AD (Ua-39689) kalibrerat med 2 sigma (tabell 39).
Hus 15B

Två par stolphål samt ytterligare några stolphål 14 m öster om ovan beskrivna huslämning bedömdes i fält att kunna utgöra en del av samma konstruktion (figur 88). En
avvikande längdriktning och det stora avståndet på 14 m till det östra stolpparet i hus
15 talar dock mot ett samband. De aktuella anläggningarna beskrivs därför under
odaterade huslämningar nedan.
Hus 25

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade mycket svagt mot nordost. Huslämningen hade nordväst-sydostlig
sträckning. Stolphålen låg inom ett 8 m brett schakt och alldeles intill östra begränsning. Den bestod så långt den kunde dokumenteras av två par stolphål (figur 90 &
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Figur 91 Hus 25. Skala 1:200.
Tabell 40 14C-datering av a12526 i hus 25.
Lab.nr

14

Ua-39697

1522 ± 31

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

460–600 ad

430–610 ad

Hus 25

a12526

Stolphål

Skalkorn
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91). Det nordvästliga stolphålsparet var framschaktat sedan tidigare, vilket även gällde
övriga anläggningar norr om huslämningen. Det fanns ytterligare två stolphål som låg
i samma område, men dessa bedömdes inte ha ingått i konstruktionen. A12473 låg
skevt i dess längdaxel och A12495 var ett tveksamt stolphål. Delar av ytan nordväst om
huset handrensades för att hitta fler stolphål, men inga fler framkom. Teoretiskt skulle
huslämningar kunna vara ytterligare 8 m mot sydost. Längden mellan paren var 2,70
m och bredden var ca 1,60 m.
Stolphålen var runda i formen och ca 0,40 m stora. Sektionerna varierade från
skålformade till med raka kanter och plan botten och var mest lika inom respektive
par. Stolphålen var 0,20 m djupa. Fyllningarna utgjordes av grå svagt humusblandad
moig lera.
Två jordprover från varje stolphålspar floterades. Arkeobotanisk analys gjordes på
prov från A12526. Här förekom skalkorn, obestämt ben och träkol (Gustafsson 2010).
14C-datering av skalkorn gav en datering till 430–610 AD (Ua-39697) kalibrerat med
2 sigma (tabell 40).
Hus 26

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade mycket svagt mot nordost. Huslämningen hade nordväst-sydostlig
sträckning. Den låg i västra kanten av ett 13 m brett schakt. Den bestod så långt
den kunde dokumenteras av tre par stolphål (figur 92 & 93). Teoretiskt skulle huslämningen kunna fortsätta mot nordväst och ha varit symmetrisk i grundplanen som
flera andra huslämningar i området med fyra stolphålspar. Längden var 6,00 m och
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Figur 93 Hus 26. Skala 1:200.
Tabell 41 14C-datering av a12298 i hus 26.
Lab.nr

14

Ua-39698

1591 ± 30

88

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

420–540 ad

410–550 ad

Hus 26

a12298

Stolphål

Skalkorn
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avstånden mellan paren var 2,20 respektive 3,80 m. Bredden varierade mellan 1,55 och
1,82 m och var smalast i sydost.
Stolphålen var runda i formen och var 0,30 till 0,50 m i diameter. Sektionerna var
skålformade, men hade i ett par fall plan botten. Djupen varierade från 0,06 till 0,12
m. Fyllningarna bestod av grå svagt humusblandad moig lera.
Tre jordprover från varje stolphålspar floterades. Arkeobotanisk analys gjordes på
prov från A12298. Här förekom skalkorn, obestämt korn, obestämt vete, fragmenterad
säd, svinmålla, ek, obestämt ben och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering till 410–550 AD (Ua-39698) kalibrerat med 2 sigma (tabell 41).
Hus 28

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den låg i västra
kanten av ett 13 m brett schakt och mot nordväst vidtog en större undersökningsyta. Ytan var således tillräckligt stor för en rumslig avgränsning utmed huslämningens längdriktning. Mot söder var området inte framschaktat. Huslämningen bestod
därför av två par stolphål och i mitten ett solitärt stolphål (figur 94 & 95). Parallellt
med huslämningen förekom stolphål från andra byggnader (hus 27) och i väster anläggningar som delvis försvårade avgränsningen. Stolphålen var däremot likartade och
konstruktionen symmetriskt planerad vilket styrkte tolkningen.
Längden var 8,30 m. Bredden var något större i nordväst och den var 1,25 respektive 1,55 m. Följaktligen rörde det sig om en långsmal konstruktion. Stolphålen var
0,35 till 0,55 m stora och djupen varierade mellan 0,15 till 0,35 m. Stolphålen hade i
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Figur 95 Hus 28. Skala 1:200.
Tabell 42 14C-datering av a13020 i hus 28.
Lab.nr

14

Ua-39700

1632 ± 34

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

380–540 ad

340–540 ad

Hus 28

a13020

Stolphål

obestämt korn
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det närmaste lodräta nedgrävningskanter och bottnarna var plana. Fyllningarna utgjordes av brungrå något humusblandas och sotig lerblandad sand, mo som i några fall
var ljusare och mindre sotblandade.
Två jordprover från det östligast belägna stolphålsparet floterades. Arkeobotanisk
analys gjordes på prov från A13020. Här förekom obestämt korn, fragmenterad säd
och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av obestämt korn gav en datering till 340–
540 AD (Ua-39700) kalibrerat med 2 sigma (tabell 42).
Fyra ca 1,50 m stora gropar låg sydväst och söder om huslämningen (A11275,
A11312, A11328 & A13631). Tre av dem skulle kunna ha tillhört eller varit anpassade
till byggnaden. A11328 var 0,60 m djup och cylindriskt formad, vilket antydde en
funktion som förrådsgrop eller som vattenbehållare. Här förekom gott om keramik
med kännemärken som kan dateras till äldre järnålder, men en yngre datering kan
inte helt uteslutas.
Hus 29

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den låg i västra
kanten av ett 13 m brett schakt och kunde inte med säkerhet avgränsas i denna riktning. Huslämningen bestod av två par stolphål och det sydvästligaste paret var inte
komplett p.g.a. schaktkanten (figur 96 & 97). Längden var 6,40 m och bredden ca
2,00 m. Avstånden mellan stolphålsparen var de samma och konstruktionen således
symmetriskt uppbyggd.
Stolphålen var relativt små och jämnstora ca 0,25 m stora och i genomsnitt 0,17 m
djupa. Nedgrävningskanterna var branta med huvudsakligen plana bottnar. Fyllningarna bestod av brungrå sotig, humusblandad lerig sand, mo och i något fall med inslag
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Figur 97 Hus 29. Skala 1:200.

Tabell 43 14C-datering av a13604 i hus 29.
Lab.nr

14

Ua-39701

1536 ± 34
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Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

430–580 ad

430–600 ad

Hus 29
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av träkolsbitar. I ett par fall kunde färgningen efter stolpen eller hålet efter en uppryckt
stolpe anas. Storlek var ca 0,15 m. Keramikskärvor förekom i A13042 och 13093 från
klumpiga skärvor med tummad yta och en mörk, tjock, välvd skärva. Eventuellt kan
de vara från vendel-/vikingatid. Bärnstensfragment som föreföll obearbetade fanns i
A13120.
Två jordprover från två stolphålspar floterades. Arkeobotanisk analys gjordes på
ett prov från A13604. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd, obestämt ben och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering till
430–600 AD (Ua-39701) kalibrerat med 2 sigma (tabell 43).
Strax sydost om östligaste stolphålsparet och teoretiskt inom husets avgränsning låg
en härdrest (A13120) där underlaget var rödbränt. En liknande anläggning låg några
meter öster om denna.
Hus 31

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade mycket svagt mot öster. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Mot sydost vidtog en schaktkant och den är inte med säkerhet avgränsad i denna
riktning (figur 98 & 99). Mot nordväst låg en grop (A12654) med en utbuktning i
plan som antogs utgöra ett stolphål tillhörande hus 31, men den visade sig vara en
grund del av gropen. Ytterligare rensning gjordes i området för att säkerställa avgränsningen. Den dokumenterade delen av huslämningen bestod av två par stolphål samt
två stycken som kan antas ha utgjort spåren efter en ingång. Längden mellan paren
var 2,50 m och bredden 1,90 m.
Stolphålen var stora och runda till formen, ca 0,60 m i diameter. Nedgrävningskanterna var sluttande, men raka och bottnarna raka och i något fall spetsig till formen.
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Figur 99 Hus 31. Skala 1:200.

Tabell 44 14C-datering av a12934 i hus 31.
Lab.nr

14

Ua-39703

1553 ± 34

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

430–550 ad

420–580 ad

Hus 31
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Stolphål
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Fyllningarna bestod av svagt humusblandad moig lera. I A13840 fanns en tydlig stolpfärgning eller snarare hålet där stolpen stått. Här förekom även träkol samt en stor
keramikskärva som bör ha hamnat här efter att stolpen tagits bort eller förmultnat.
Storleken på färgningen var ca 0,20 m. Keramikskärvan var välbränd och rundad med
sotig brunsvart yta. Eventuellt kan den dateras till yngre järnålder. De båda stolphålen
efter en möjlig ingång var endast ca 0,05 m djupa och därmed inte speciellt tydliga. Tre
jordprover från båda stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på
prov från A12934. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd och lite
träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering till 420–580 AD
(Ua-39703) kalibrerat med 2 sigma (tabell 44).
Nordväst om huslämningen undersöktes en ca 1,00 m stor och 0,40 m djup grop
(A12654). Den innehöll bland annat keramik som kan dateras till järnålder. Här förekom även ben, en sjöborre och en kulflinta. I området förekom även några smärre
gropar eller färgningar som inte undersöktes närmare.
Hus 36

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den låg i det
absolut nordostligaste hörnet av undersökningsområdet och schaktkanten vidtog både
mot öster och väster där den även gränsade direkt mot en sentida ränna. Den bestod av
två par stolphål (figur 100 & 101). Längden var 4,30 m och om avstånd längre än detta
förekommit i konstruktionen kan den har sträckt sig utanför undersökt område. Den
bedömdes dock vara en fyrstolpskonstruktion. Bredden var 1,95 respektive 1,70 m.
Ett stolphål i respektive par undersöktes (A4922 & A4942). De var ca 0,50 m stora
och mer än 0,30 m djupa. Nedgrävningskanterna var branta och de innehöll sten efter
stenskoning. Fyllningarna bestod av mörkgrå svagt humusblandad lera.
Två jordprover från de båda stolphålsparen floterades. Arkeobotanisk analys gjordes
på prov från A4942. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd, svinmålla, obestämt ben, björk och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav
en datering till 340–540 AD (Ua-39711) kalibrerat med 2 sigma (tabell 45).

A4922

N

A4942

Figur 100 Hus 36 med alla anläggningar
och de som nämns i texten markerade.

0

5

10 meter

Skala 1:200.

Figur 101 Hus 36. Skala 1:200.
Tabell 45 14C-datering av a4942 i hus 36.
Lab.nr

14
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1623 ± 32
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Hus 37b

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den låg i det
nordostligaste hörnet av undersökningsområdet och schaktkanten vidtog direkt mot
öster. Den kunde således inte avgränsas i denna riktning. Den bestod inledningsvis
av sex par stolphål som tillsammans utgjorde två ojämna rader av stolphål, men efter
utgrävning av stolphål och en grop antogs den utgöra två skilda huslämningar eller två
generationer av samma byggnad (figur 34, 102 & 103). De benämndes hus 37a och hus
37b och bestod båda av tre par stolphål.
Hus 37b bedömdes i fält att bestå av A4800, A4815, A4833, A5376, A4895 och
A4868 (figur 102). Huslämningen framstår dock som betydligt jämnare i västra delen
om man byter A4815 med A4807. Den var 7,40 m lång och ca 1,65 till 1,90 m bred och
smalast i väster. Avståndet mellan paren var något längre mot väster, men konstruktionen kan i princip betraktas ha varit symmetriskt uppbyggd.
Stolphålen var 0,50 m stora och ca 0,15 m djupa och tvärsnitten huvudsakligen
skålformade. Fyllningarna bestod av mörkgrå, svagt humusblandad moig lera.
Stolphålen var 0,50 m stora och ca 0,15 m djupa och tvärsnitten var både med
plana bottnar och mer skålformade. Enstaka stenar till skoning förekom. Fyllningarna
bestod av mörkgrå, svagt humusblandad moig lera.
Två jordprover från två av stolphålsparen floterades. Arkeobotanisk analys gjordes
på prov från stolphål A4868. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd,
hasselnöt, obestämt ben och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av korn gav en
datering till 400–550 AD (Ua-39713) kalibrerat med 2 sigma (tabell 46).
En 0,25 m djup grop (A4970) inom huslämningarnas avgränsningar skars av ett
stolphål (A5376) som ingick i hus 37b. Gropen var lätt oval och 1,90 till 1,30 m stor
och hade branta nedgrävningskanter och något ojämn botten. I gropen förekom förN
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Tabell 46 14C-datering av a4868 i hus 37b.
Lab.nr

14

Ua-39713

1593 ± 33

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

420–540 ad

400–550 ad

Hus 37b

a4868

Stolphål

Skalkorn
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utom lite sten en mindre mängd keramik samt kol och fläckar av bränd lera. I fält tolkades detta som att gropen kan ha ingått i en äldre fas av hus 37. Det fanns dock inget
som med säkerhet kan knyta gropen till hus 37a (se ovan under förromersk järnålder).
Hus 38

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den låg i
det nordostligaste hörnet av undersökningsområdet och schaktkanten vidtog direkt
mot öster. Huslämningen bestod av fyra par stolphål i en symmetrisk konfiguration
som innebar att den sannolikt var avgränsad mot öster även om schaktkanten vidtar
ca 3,00 från huslämningens östligast belägna stolphålspar (figur 104 & 105). En ränna
fanns även här som skulle kunna ha påverkat bevaringsförhållandena. Huslämningen
var 10,90 m lång och 2,00 m bred i väster för att smalna av till 1,55 m i öster. Det var
4,30 m mellan de yttre paren och 2,30 mellan de båda i mittpartiet och således var
konstruktionen tydligt symmetrisk med en nästan kvadratiskt formad box i mitten.
Då konstruktionen föreföll säkerställd undersöktes endast tre av stolphålen närmare (A2875, A4744 & A4790). Storleken på stolphålen var ca 0,40–0,50 m. Det
djupaste (A4790) var 0,28 m djupt och hade raka kanter och flat botten. Detta var även
stenskonat. De övriga två undersökta var betydligt grundare. Ett stolphål i mittpartiet
(A4662) antogs vara dubbelt, men någon undersökning gjordes ej. Ett ”extra” stolphål i
det östligaste paret kan även detta ha vara spår efter en förstärkning av konstruktionen.
Fyllningarna bestod av mörkgrå svagt moig lera.
Två jordprover från två av stolphålsparen togs till flotering. Arkeobotanisk analys
gjordes på prov från A4744. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd,
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Tabell 47 14C-datering av a4744 i hus 38.
Lab.nr

14

Ua-39714

1552 ± 33

94

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

430–550 ad

420–580 ad

Hus 38

a4744

Stolphål

Skalkorn
Stora Hammar

svinmålla, pilört, obestämt ben och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering till 420–580 AD (Ua-39714) kalibrerat med 2 sigma (tabell 47).
Huslämningen var mycket lik hus 2 och hus 35 som kan vara något äldre, men de
torde tillhöra samma kronologiska gruppering, vilket även gällde det likartade och mer
närliggande hus 43 (Björhem & Magnusson Staaf 2006:97ff.).
En härd (A4642) utmed husets södra sida undersöktes aldrig närmare.
Hus 41

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den låg utmed den
östra schaktkanten. Huslämningen bestod av tre par stolphål och bedömdes var avgränsad i sin sträckning (figur 106 & 107). Den var 5,80 m lång och som mest 1,40 m
i väster och 1,15 i öster. Avståndet i västra halvan var större än den östra.
Av stolphålen undersöktes endast A3843, A3877 A5360 och A5370 i första hand
för att provtagning till dateringsunderlag. A5370 var enbart synlig till hälften då den
låg vid schaktkanten. De varierade i storlek mellan 0,25 till 0,40 m men var relativt
jämnt djupa från mellan 0,25 till 0,35 m. Nedgrävningskanterna var lodräta och bottnarna plana. Fyllningarna bestod av brungrå humusblandad, sotig, lerig sand och mo.
Två jordprover från två stolphålspar togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A3877. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd och
träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering till 400–550 AD
(Ua-39717) kalibrerat med 2 sigma (tabell 48).
Vid västra stolphålsparet låg en ca 0,60 m stor och 0,25 m djup grop (A3941). Den
bör inta ha varit yngre än hus 44 och belägg saknas för att den tillhört hus 41. Ett par
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Tabell 48 14C-datering av a3877 i hus 41.
Lab.nr

14

Ua-39717

1586 ± 32

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

420–540 ad

400–550 ad

Hus 41

a3877

Stolphål

Skalkorn
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meter öster om den dokumenterade delen av huslämningen undersöktes en ca 1,00 m
rund och 0,20 m djup grop med flat botten (A3928). Den välformade gropen bör vara
resterna efter en specifik, men okänd funktion. I gropen påträffades lite, ben keramik
och en obestämbar metallbit. Gropen kan någon form ha tillhört huset, men det gick
inte att säkerställa i fält.
Hus 43

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan sluttade svagt mot sydväst. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning.
Den låg i nordostliga delen av undersökningsområdet och schaktkanten vidtog mot
väster. Mot söder gränsade den schaktade ytan direkt till tidigare undersökt område
inom MMA 19. I öster passerade en ränna som dock inte bör ha påverkat utbredningen. Ett ca 14,00 x 4,00 m stort schakt drogs mot söder för att avgränsa huslämningen som här fortsatta ett stycke utanför planerat område. Vid schaktningen kunde
stolphålen observeras en bit upp i matjorden då stenar framkom som bitvis följde med
grävskopan. Huslämningen bestod av tio par stolphål där två par utgjorde en dubblering (figur 108 & 109).
Den var 15,80 m lång och bredden mellan paren varierade från 2,00 m till endast
1,00 m. Medelbredden var 1,60 m. Undantaget det östligast belägna stolphålsparet
och vilken funktion detta haft kan man ana att konstruktionen varit bredare i mittpartiet i förhållande till ytterändarna. Avstånden mellan paren varierade från i stort ett
ingenting till som längst 3,60 m.
Stolphålen var både runda och ovala i formen och varierade i storlek från att vara
0,25 till 0,60 m stora, men i genomsnitt ca 0,37 m stora. Djupen var i genomsnitt 0,23
m stora men även har fanns en variation från 0,16 m till 0,38 m och med ett undantag
på endast 0,06 m (A4252). Även fyllningarna varierade, men var mestadels grå till
brungrå humusblandad något sotig sandig mo där även träkol och bränd lera kunde förekomma. Sten i olika storlek förekom både i och i ytan av stolphålen. Flertalet kunde
betraktas som att ha varit stenskonade. Det förekom även i ett par fall mindre sten
som fyllde det hål som sannolikt uppstått när stolpen tagits bort (A5017 & A5026). I
ett fall rörde det sig om en enda stor sten (A4193). Samtliga av dessa stolphål ingick in
den del av huslämningen som beskrivs nedan.
Av de oregelbundna avstånden och krokiga raderna att döma bör stolphålsraderna
vara resterna efter flera byggnader eller olika generationer av samma byggnad. De
framstår som tydligast i att några stolppar förfaller dubblerade och att de i några fall
delar nedgrävningskant. Tyvärr dock utan att någon stratigrafi dem emellan kunde
bekräftas (A4208 & A5586 respektive A5576 & A4193).
Av flera eventuella tolkningsmöjligheter kan man identifiera en något mindre, men
tydligt symmetrisk konstruktion (figur 110). Den bestod av A5096, A5087, A5060,
A5035, A5017, A5026, A5576 och A4193. Konstruktionen var 11,40 m lång och tydligt
konvex i formen. Avstånden var uppdelade med en tätare box i mittpartiet på samma
sätt som i hus 2, hus 35 och hus 38, vilket kan tala för att tolkningen är korrekt.
Stolphålen i denna del var något större och djupare än i hus 43 som helhet. I de båda
stolphål som uppfattades att var dubblerade var de båda som ingått i denna mindre del
av huslämningen också betydligt djupare.
Lite bränd lera togs tillvara från stolphål i den östligaste delen. Två jordprover från
två stolphålspar floterades. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A5026. Här
förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd, svinmålla, hasselnöt, och träkol
(Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering till 340–540 AD (Ua39719) kalibrerat med 2 sigma (tabell 49).
Ca 4,00 m norr om huslämningen undersöktes i begränsad omfattning en 1,50
m stor, rund grop som var ca 0,45 m djup (A4176). Bottnen var ojämn. En odaterad
keramikskärva togs tillvara.
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Tabell 49 14C-datering av a5026 i hus 43.
Lab.nr

14

Ua-39719

1622 ± 33

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

390–540 ad

340–540 ad

Hus 43

a5026

Stolphål

Skalkorn

vendeltid

Med datering till vendeltid förekom endast en huslämning. Den låg i delområde 1 som
nu åter bebyggts (figur 111). Huslämningen var till formen mycket långsträckt med
smala ytteränder och den för yngre järnålder ofta typiska grupperingen av stolpparen.
Hus 5

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Huslämningen hade väst-östlig sträckning med en svag dragning mot nordväst-sydost.
Den bestod av tio par stolphål som var placerade med varierande avstånd från varandra (figur 112 & 113). Möjligen har också A6297 varit en stolpe i den södra vägglinjen. Området strax väster om A1308 och A1343 hade tidigare varit framschaktat
under förundersökningen och vid slutundersökningsschaktningen kom detta område
att schaktas djupare än de omkringliggande. Det var vid tidpunkten för undersökUndersökningsresultat
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ningen därför mycket vattensjukt, och sökning efter anläggningar kunde endast göras
i mycket begränsad omfattning. Sannolikt bör ytterligare ett eller två stolppar ha funnits i detta område. Möjligen representerar A1139 resterna efter ett sådant. Längden
var 36,00 m och bredden som mest 1,95 i det mellersta partiet och endast ca 1,20 m
i ytterändarna. Det innebär att den inre takbärande konstruktionen varit konvex i
längdriktningen. Den var också lätt böjd där den södra stolpraden varit mera buktande
än den norra. Avstånden mellan bockparen varierade mellan 2,20 m till 5,50 m och
var grupperade på ömsom korta och långa avstånd. Det längsta avståndet i mitten
åsamkades sannolikt av bevaringsförhållandena.
Stolphålen var runda till lätt ovala i formen och var 0,20 till 0,40 m stora. Nedgrävningarna varierade mellan att vara 0,05 till 0,25 m djupa med ett medelvärde på
0,12 m. Sektionerna uppvisade lodräta kanter och plan botten såväl som skålformiga
tvärsnitt och grunda, flacka.
Fyllningen bestod av brun till gråbrun, humusblandad och något sotig lerblandad
sand/mo. Eldpåverkade stenar förekom sporadiskt. A5627 och 5697 utgjordes endast
av ytliga och diffusa färgningar.
Jordprover till flotering för makrofossilprover togs i fyra stolphål från olika stolphålspar fördelade över hela konstruktionen. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från
A1103. Här förekom obestämt korn och lite träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av
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obestämt korn gav en datering till 610–770 AD (Ua-39680) kalibrerat med 2 sigma
(tabell 50).
Huslämningen var till formen mycket långsträckt med smala ytterändar och med
den för yngre järnålder ofta typiska grupperingen av stolpparen. Den var endast 1,50
m i medel mellan stolphålsraderna.
En mörkfärgning (A1317) och en härd (A1331) låg inom husets möjliga begränsning. Mörkfärgningen som innehöll ett fragmentariskt ben skulle möjligen kunna
tillhöra huslämningen. I huslämningens västligaste del löpte ett dike (A978) av ålderdomlig och sannolikt förhistoriskt ursprung. I denna förekom ben och enstaka keramikskärvor. Huslämningen låg relativt solitärt och kunde inte relateras stratigrafiskt
till några andra lämningar. Närmast belägna huslämning var hus 4 ca 3 m norrut om
husens fulla bred inberäknas.
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Tabell 50 14C-datering av a1103 i hus 5.
Lab.nr

14

Ua-39680

1364 ± 30

C år BP

Undersökningsresultat

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

640–675 ad

610–770 ad

Hus 5

a1103

Stolphål

obestämt korn
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vikingatid

Två huslämningar kunde placeras inom perioden vikingatid. Det rörde sig om ett litet
långhus med tre stolppar (figur 114) och ett grophus, som bara låg knappt 25 m från
stolphus 9. Bebyggelsen låg i delområde 1 och ersatte troligen den bebyggelse som
etablerades under perioden innan.
Hus 9

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. I området
förekom ytterligare stolphål och ytan var till vissa delar frilagd sedan förundersökningen varav merparten anläggningar återfanns. Den bestod av tre par relativt kraftiga stolphål (figur 115 & 116). Den var 9,10 m lång och bredden mellan raderna var
1,75 m i ytterändarna och 2,10 m i mitten. Det innebär att den inre konstruktionen
varit lätt konvex i längdriktningen, men då den södra raden var rakare kan den även
beskrivas som böjd. Avstånden mellan bockparen var 1,75 m och den inre takbärande
konstruktionen därmed symmetriskt uppbyggd. Möjligen kan A5814, A5842, A5954,
A6082 och A6074 utgöra väggspår och huset skulle då ha varit 12,00 m längt och
5,00 m brett.
Stolphålen var runda till formen och ca 0,30 m stora. Tvärsnitten var huvudsakligen skålformiga. Djupen varierade lite och medelvärdet var 0,16 m. Fyllningen utFigur 114. Huslämningar från vikingatid.
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Tabell 51 14C-datering av a6000 i hus 9.
Lab.nr

14

Ua-39683

1120 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

890–975ad

820–1000 ad

Hus 9

a6000

Stolphål

Skalkorn

gjordes av mörkt brungrå, humös och sotig lerblandad sand/mo. Eldpåverkade stenar
förekom i stolpålen i ytterändarna och minst ett av dem uppfattades som stenskott
(A5823). De var fyndtomma.
Jordprover till flotering för makrofossilprover togs från fyra stolphål samtliga stolphålspar. Arkeobotanisk analys gjordes på prover från A6000. Här förekom skalkorn,
obestämt korn, fragmenterad säd och lite träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av
skalkorn från A6000 gav en datering till 820–1000 AD (Ua-39683) kalibrerat med 2
sigma (tabell 51).
Strax sydost om huslämningen fanns två små gropar (A4221 & A5974). Från A5974
tillvaratogs bottenbitar från ett kärl med grovt gods som skulle kunna vara från ett
spannformat vendel-/ vikingatida kärl.
Grophus 1

Grophuset framkom vid schaktning med grävmaskin som en cirkelrund färgning där
det redan i ytan låg ett bryne. Gropen var 2,90 till 3,00 m stor och undersöktes i sin
helhet (A2406) (figur 117). Bottnen var helt flat och nedgrävningen endast 0,05–0,08
m djup undantaget i västra kanten där en ca 1,20 m stor och 0,50 m djup fördjupning
med spetsigt skålformat tvärsnitt fanns (4805). Stolphål förekom vid nedgrävningskanten av gropen i norr och söder. De var ca 0,40 m stora och 0,50 m djupa (A4759
& A4773).
Nedgrävningarna uppfattades som samtida med gropen i övrigt. I det södra stolphålet noterades en 0,15 m stor färgning efter själva stolpen. Nedgrävningen sluttade
Undersökningsresultat
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Tabell 52 14C-datering av a2406 i grophus 1.
Lab.nr

14

Ua-39704

1118 ± 34

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

890–975 ad

810–1020 ad

a50

a2406

grophus

Skalkorn

snett västerut varför stolpen torde ha lutat åt motsatt håll. Det norra stolphålet innehöll
tre knytnävstora stenar, vilket kan innebära att det var stenskott. Nedgrävningen sluttade snett västerut varför stolpen torde ha lutat åt motsatt håll. Ett endast ca 0,10 m
djupt stolphål dokumenterades också vid södra kanten (A4773).
Fyllningarna bestod i huvudsak av humusblandad lera som var sotblandad och
hade inslag av träkol. I själva grophuset påträffades som nämnts ett bryne som sönderfallit i flera delar. Keramik förekom också, vilket det även gjorde i den djupare gropen.
Från det norra stolphålet (A4790) togs ett järnfragment tillvara. Keramiken bestod av
en kärldel med svängt uppåtriktad mynning och tydlig buk och en med markerad fot.
Jordprov från fyllningen i grophuset togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A2406. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragment av säd, svinmålla, måra och träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av skalkorn gav en datering
till 810–1020 AD (Ua-39704) kalibrerat med 2 sigma (tabell 52).
odaterade huslämningar

Sju huslämningar kunde inte dateras närmare. De förekom inom samtliga delområden
(figur 118). Den radiometriska dateringen av hus 27 gav ett recent och därmed felaktig
tidsplacering, men huslämningen hade samma utseende som övriga i delområde 5 och
bör därmed vara från yngre romersk järnålder eller folkvandringstid. Som typ bör den
mindre lämningen inom hus 43 vara från yngre romersk järnålder eller folkvandringstid. De övriga lämningarna var obetydliga eller dåligt avgränsade. Hus 22 skiljde sig
från alla andra och har sannolikt inte varit ett ”vanligt” långhus.
Hus 6

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var relativt plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den blev
inte avgränsad mot väster där schaktkanten vidtog. En viss osäkerhet i förhållande
till hus 1 strax öster därom rådde inledningsvis av undersökningen. Riktningen dem
emellan skiljde sig dock en aning. Huslämningen bestod av två par stolphål (figur 119
& 120). Längden var 5,30 m och bredden 1,95 m respektive 1,70 m, vilket kan tyda
på en lätt konvex konstruktion beroende på hur den kan förmodas fortsätta utanför
undersökt område.
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Stolphålen var runda till formen, 0,25 till 0,40 m stora. Nedgrävningarna varierade
mellan att vara 0,21 till 0,30 m djupa med ett medelvärde på 0,27 m. Nedgrävningskanterna var raka och bottnen rundad. Fyllningen bestod av gråbrun humusblandad
moig lera, med enstaka förekomster av träkol.
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Figur 120 Hus 6. Skala 1:200.
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Figur 121 Hus 15B. Skala 1:200.

Lite bränd lera togs tillvara från A10335. Inga jordprover till flotering togs. Inom
konstruktionen låg en fyndlös härd (A756) som utifrån belägenheten inte bör ha varit
samtida med huset.
Hus 15B

Två par stolphål samt ytterligare några stolphål 14 m öster om det folkvandringstida
hus 15 bedömdes i fält att kunna utgöra en del av samma huskonstruktion (figur 88
& 121). En avvikande längdriktning och det stora avståndet på 14 m till det östra
stolpparet i hus 15 talar dock mot ett samband. Längden mellan paren var 4,30 m
och bredden var 1,55 respektive 1,30 m. Stolphålen var 0,30 m i diameter och ca 0,15
m djupa. Stolphålen hade mestadels lodräta nedgrävningskanter och flata bottnar. I
A7742 fanns en 10 x 10 cm stor slip-/malsten. Inom stolpkonstruktionen fanns en ca
1,40 m stor grund härd (A7718) där bottenmaterialet färgats rött av hettan.
Hus 22

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Ytterligare rensning gjordes i efterhand för att kontrollera utsträckningen mot söder och väster. Stolphålskoncentration bedömdes att fortsätta mot nordost där schaktkanten och gränsen för undersökningsområdet vidtog (figur 122 & 123).
Vid provschaktning vid förundersökningen i området (MMA 41) strax nordost om
och inom den ytan där detta hus skulle kunna förväntas fortsätta framkom några
stolphål som dock inte med lätthet gick att sätta samman med denna huslämning. I
norr gränsade en grop (A8548) som kan ha grävts genom stolphål i konstruktionen
eller alternativt inte var möjliga att upptäcka i ytan. Försök till upptäckt gjordes.
Huslämningen utgjorde grovt sett en halvcirkel. Bredden var ca 5,75 m och en
diameter med samma mått kan vara tänkbar. Vid undersökningen utgicks från att
konstruktionen så långt synlig bestod av två stolppar och varav ett inte var komplett.
A11117 var dock grundare än de övriga. Bredden mellan dem var 1,90 respektive 2,30
m. En alternativ tolkning till en mer traditionell konstruktion bestående av rader med
stolphål efter inre takbärande stolpar omgivna av stolphål till väggen är tänkbar. Mot
den traditionella typen av långhus talar bland annat den avvikande sträckningen och
närheten mellan gavelstolphålen och spåren efter den inre konstruktionen (figur 124).
Tillsammans bildar däremot A8613, A8640, A8671 och A11098 en rad med lika och
något större stolphål än de övriga. De var ca 0,50 m stora och 0,11 till 0,20 m djupa.
De tre sidorna bildas av raka rader med tre mindre stolphål, eller möjligen några fler i
den sydvästra raden (figur 125). Dessa var ca 0,30 m stora och 0,08 till 0,22 m djupa.
Stolphålen efter den inre bärande konstruktionen var däremot inte större än dessa
undantaget de i ovan nämnda rad. Fyllningarna skiljde sig inte nämnvärt mellan de
olika delarna och de bestod av mörkt gråbrun till gråbrun humusblandad lerig mo
med inslag av träkol.
Stolphålen var fyndtomma. Två jordprover togs till flotering. Arkeobotanisk analys
gjordes på prov från A8671. Här förekom träkol från ek (Gustafsson 2010).
I gropen (A8508), som sannolikt inte är samtida med konstruktionen, påträffades
keramik från yngre bronsålder.
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Figur 123 Hus 22. Skala 1:200.

Figur 124 Hus 22 alternativ. Skala 1:200.

Figur 125 Hus 22 alternativ. Skala 1:200.

Hus 27

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade nordväst-sydostlig sträckning. Den låg i västra
kanten av ett 13 m brett schakt och mot nordväst vidtog en större undersökningsyta.
Ytan var således tillräckligt stor för en rumslig avgränsning. Huslämningen bestod av
tre par stolphål (figur 126 & 127). Parallellt med huslämningen och i västra förlängningen förekom stolphål från andra byggnader (hus 28) och anläggningar som delvis
försvårade avgränsningen. Två stolphål (A13575 & A13584) i västra delen av norra
sidan skulle möjligen kunna vara spår efter en ingång med en bredd mellan stolphålen
på 1,10 m. Längden var 6,50 m och avstånden mellan stolphålsparen varierade från
till 2,60 till 3,40 m. Bredden var 1,20 till 1,55 m och störst i nordväst. En fullständig
Undersökningsresultat
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bredd beräknad utifrån en möjlig ingång skulle vara ca 4,00 m. Stolphålen varierade
från att vara 0,30 till 0,45 m stora och djupen mellan 0,10 och 0,35 m. Sektionerna var
ömsom skålformiga och med lodräta kanter och plana bottnar. Fyllningarna utgjordes
av gråbrun humusblandad och sotig lerblandad sand, mo.
I A11241 påträffades en hårdbränd liten keramikskärva med en tydligt svängd buk
eller skuldra.
Två jordprover från två stolphålspar togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från A11253. Här förekom bröd/kubbvete, fragmenterad säd, ek, ask och
träkol (Gustafsson 2010). 14C-datering av bröd/kubbvete gav en felaktig recent datering (tabell 7).
Hus 44

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade en väst-östlig sträckning. Den låg utmed den östra
schaktkanten och endast delar av konstruktionen kunde dokumenteras. Den observerades och undersöktes i samband med hus 41. Lämningen är relativt osäker. Huslämningen bestod av fem stolphål där endast det västligaste paret var komplett (figur
128 & 129). Den var inte avgränsad mot öster där en kan förmodas fortsätta utanför
undersökt område. Den dokumenterade delen var 7,00 m lång och det enda kompletta
stolphålsparet uppmättes till en bredd av 1,80 m. Det enda stolphålet som utgjorde
grund för ett komplett par noterades som en 0,05 m djupt stolphålsfärgning i botten
av den 0,25 m djupa gropen A3941. Någon stratigrafisk relation mellan gropen och
stolphålet iakttogs aldrig.
Stolphålen i övrigt var ca 0,35 m stora och 0,30 m djupa. Stolphålen hade lodräta
nedgrävningskanter och plana bottnar. Fyllningarna utgjordes av gråbrun humusblandad sotig lerig sand och mo. I några av dem förekom större stenar som även var
eldpåverkade.
I A3766 fanns en tjock keramikskärva som påminde om andra från området i färg
och utseende. Den kan sannolikt, utifrån godskvalitet och glättning, vara från äldre
järnålder. Bränd lera förekom även i några stolphål.
Jordprover från två stolphål floterades. Arkeobotanisk analys gjordes på prov från
A3766. Här förekom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd, vicker, obestämt ben
och träkol (Gustafsson 2010).
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Figur 129 Hus 44. Skala 1:200.
Hus 45

Huslämningen framkom vid schaktning med grävmaskin och efter handrensning.
Ytan var plan. Huslämningen hade en nordväst-sydostlig sträckning. Den bestod av
två par stolphål (figur 130 & 131). Området i anslutning till huset handrensades, men
inga ytterliga stolphål framkom som bedömdes tillhöra huset. Den bestod av fyra par
stolphål och utgjorde en fyrstolpskonstruktion. Längden var 1,80 m och bredden var
1,50 respektive 1,84 m.
Stolphålen var endast ca 0,20 m stora och 0,10 m djupa. Ett hade skålformigt tvärsnitt och de återstående rak nedgrävningskant och plana bottnar. Fyllningarna bestod
av grå, svagt humusblandad moig lera.
I A3694 påträffades en skärva från en tjock kärlsida med en kraftig inåtvinkling vid
mynningen. Godskvalitet och ytbehandling kan tyda på datering till äldre järnålder.
Jordprover från två stolphål togs till flotering. Arkeobotanisk analys gjordes på prov
från A3195. Här förekom träkol från ek (Gustafsson 2010).
I anslutning till huslämningen fanns två smärre gropar samt tre härdar innehållande mycket rikligt med brända flintsplitter, flintbitar samt sot och kol (A3468, A3479
& A3497). De påminde om andra liknande härdar som förekom talrikt i undersökningsområdet men dessa undersöktes inte närmare.
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Figur 131 Hus 45. Skala 1:200.
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Härdar
Totalt klassificerades 76 anläggningar som härdar vid inmätningen. Av dessa har fyra
kategoriserat som härdgropar relaterade till bronsålderbebyggelsen. Redan vid förundersökningen observerades härdar som i ytan innehäll stora mängder brända flintsplitter. 21 härdar noterades ha ett tydligt innehåll med brända flintsplitter (figur 132).
En mer genomarbetad dokumentation av dessa härdar genomfördes i områdena
1 till 4 där sammanlagt elva stycken påträffades vid slutundersökningen. I hälften
av dessa fanns endast bottnarna bevarade. Av dessa fanns endast lite flintsplitter och
sot bevarade i den framschaktade ytan. I de lite djupare härdarna fanns rikligare med
brända flintbitar och mot botten förekom ett heltäckande lager med brända flintsplitter, sot och kol. En av anläggningarna med flintsplitter bedömdes vara en härdgrop
(A6279). De var huvudsakligen runda till formen och ca 1,00 till 1,50 m stora men
även några med mer avlång form förekom. Härdarna var i princip fyndtomma och
innehöll inte några daterande fynd.
Från A6279 gav en 14C-datering av obestämt träkol en datering till 160–400 AD
(Ua-39706) kalibrerat med 2 sigma och från A1596 en datering till 250–430 AD
(Ua-39705) på obestämt träkol (tabell 53, figur 132, 133, 134, 135 & 136).
Härdarna var spridda över i princip hela undersökningsområdet undantaget det
östligaste partiet. En tydlig koncentration fanns i det hustomma delområde 4 vid en
våtmarkssvacka. Detta tydde på att aktiviteterna till viss del var förlagda ett stycke från
Figur 132 Härdar med tydligt innehåll
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Tabell 53 14C-datering av a6279 och a1596.
Lab.nr

14

Ua-39706
Ua-39705

1753 ± 35
1688 ± 35

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

235–335 ad
260–410 ad

160–400 ad
250–430 ad

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

a6279
a1596

Härd
Härd

obestämt träkol
obestämt träkol

bebyggelsen och att man eventuellt har tagit nytta av vatten. Härdtypen förekom dock
även på andra mer husnära områden, men den exakta samtidigheten mellan hus och
härdar var svår att avgöra.
Härdtypen bör kunna dateras till yngre romersk järnålder och möjligen början av
folkvandringstid och de skulle följaktligen vara från samma tidsfas som merparten av
huslämningarna.

gropar
Totalt klassificerades 92 anläggningar som gropar vid inmätningen. Av dessa har merparten av de större djupa groparna och gropsystemen och möjliga brunnslämningar
kunnat dateras till yngre bronsålder eller övergången till järnålder. Utöver dessa, som
redovisades ovan, undersöktes 25 gropar på delområde 1 till 4 närmare i syfte att
erhålla en tydligare klassificering. 21 av dessa hade ett djup som underskred 0,20 m.
Flertalet var i det närmaste fyndtomma.

N

Figur 133 radiometrisk t daterade
härdar med tydligt innehåll av brända
flintsplitter. Skala 1:2 000.
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Figur 134 Härd med innehåll av brända
flintsplitter (a1596 plan). Foto: morten
Steineke.
Figur 135 Härd med innehåll av brända
flintsplitter (a1596 profil). Foto: morten Steineke.
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En grupp på fem av de undersökta groparna bör närmast beskrivas som täktgropar
för lera. De var rundovala eller oregelbundna i formerna och bottnarna var ojämna. De
varierade i storlek från 1,00 till 2,50 m. En av dem kan utifrån fyndet av en förtjockad

Stora Hammar

keramikmynning med en flat övre del kanske dateras till äldre järnålder, men godset
bedömdes som AIV (A6325). I en annan grop strax intill (A6181) fanns rikligt med
skärvor från ett kärl med grovt gods. Kärlet har haft raka väggar och en vinkelrät övergång till botten. Godset var mycket grovt och kan sannolikt dateras till senneolitikum
och äldsta bronsålder.

Figur 136 Härd med innehåll av brända
flintsplitter (a6279 profil). Foto: Bo
Friman.

djupa gropar och brunnar

Stora och djupa gropar och brunnsliknande anläggningar förekom främst i västra
delen av området (figur 26). De kunde i första hand dateras till yngre bronsålder
och förromersk järnålder och till övergången mellan perioderna. Anläggningarna är
typiska lämningar från tidsavsnittet. En grop/brunn innehöll däremot keramikskärvor som kunde dateras till romersk järnålder eller folkvandringstid. Anläggningen
låg i samma område som de andra stora groparna (figur 26). Huslämningar daterade
till romersk järnålder fanns i närheten men det saknades huslämningar daterade till
folkvandringstid i denna del av undersökningsområdet (figur 35, 48 & 83). Däremot
kan ett samband finnas med lämningar från den tidigare undersökningsytan i väster
(MK 151).
A703 framkom efter schaktning med grävmaskin som en oregelbunden mörkfärgning som gränsade till den västra kanten av undersökningsområdet. Den kunde inte
avgränsas fullständigt, men merparten bedöms ha tagits fram. En sektion lades i nordsydlig riktning och halva anläggningen undersöktes inledningsvis med grävsked, men
Undersökningsresultat
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det djupare partiet snittades med grävmaskin. Anläggningen var 3,80 m lång och
3,00 m bred så långt den kunde dokumenteras. Största djupet var 1,35 m i norra delen
(figur 137).
Vid inledningen av undersökningen fanns en misstanke om att det rörde sig om
ett grophus. Sedan det översta lagret undersökt noga ned till ca 0,30 m djup stod det
klart att så inte var fallet. På den nivån kunde det urskiljas ytterligare en nedgrävning
i söder, som mättes in som A2565. Det gick emellertid inte att urskilja någon kronologi mellan de båda nedgrävningarna. Bedömningen var att de båda nedgrävningarna
hade fyllts igen med kulturpåverkad matjord vid ett och samma tillfälle. Bottenlagret
utgjordes av mörk sotig fin sand och innehöll rikliga mängder med natursten. Över
bottenlagret låg det olika skikt med lera varvat med humusblandade, sotiga linser. I
söder fanns det en avsatsliknande fördjupning som kanske använts vid grävandet av det
som tolkades ha varit en brunn. Utgångspunkten för att det varit en brunn baserades
på den branta nedgrävningen, djupet och ett stenbemängt sedimentliknande lager i
botten. Ett lerigare lager i nivå med A2565 i kombination med flera lager som föreföll
yngre än den mer brunnsliknande nedgrävningen tydde på att gropar grävts vid flera
tillfällen. Anläggningen kan därmed också klassificeras som ett gropsystem.
I A703 förekom flintavslag och en flintkärna. En stor mängd ben och tänder togs
tillvara. Mycket av det var slaktavfall. Här fanns keramik från minst tre olika kärl. Tre
bitar härstammade från ett tunt välbränt, svart kärl med koniskt hals och som hade
horisontella fåror samt en skärva med mycket tunna eller snarare framslipade fåror
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Figur 138 Små cirkelrunda gropar. Skala
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som färgning. En mynning var enkelt inåtriktad eller rak och en bukbit vinklad. Nära
botten i A2565 framkom en del benfragment. Dateringen bör närmast spänna över
tidsintervallet romersk järnålder till folkvandringstid.
Små cirkelrunda gropar

Många gropar var i stort sett runda i formen och tämligen karakteristiska. De gav
tillsammans med härdarna innehållande brända flintsplitter anledning att gruppera
anläggningarna. Åtta runda gropar kunde urskiljas som en enhetlig kategori med flat
botten. De var omsorgsfullt grävda och välformade. En av dem var mer skålad i ena
halvan. Tre gropar inom delområde 5 respektive MMA 41 tillhör samma anläggningstyp medan ytterligare åtta inte var lika distinkta i utseendet (figur 138).
En av groparna (A4545) innehöll en stor bit av sidan till ett mycket lätt välvt lerkärl
och bör dateras till äldre järnålder. I gropen påträffades även en glättsten. Några keramikbitar från andra gropar torde kunna dateras till samma period. I något fall kan
det eventuellt vara frågan om AIV-gods. Inget förekom som tydligt visade groparnas
funktion. Det förefaller dock mer troligt att de tillhör bebyggelsen från järnålder, som
de rumsligt var mer anpassade till än vad bronsåldersgroparna var. Närmast överensstämmer spridningen med huslämningarna från romersk järnålder (figur 139).
En typisk representant för kategorin var A3854 som var helt rund och 1,30 m stor
(figur 140). Bottnen var helt plan och endast 0,08 m av djupet återstod. I fyllningen
förekom enstaka eldskadad sten och sot, men den var i övrigt fyndtom.
Undersökningsresultat
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Figur 140 liten cirkelrund grop (a3854
profil) till höger i bilden. Foto: Bo
Friman.
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runda och djupa gropar med raka nedgrävningskanter

Några av de i ytan runda groparna visade sig vara betydligt djupare är de i gruppen
ovan. De låg alla i delområde 5 och i den närbelägna delen av MMA 41 i anslutning
till partiet för den gamla vägen (figur 141 & 142).
Den tydligaste gropen som bäst karakteriserar typen var A12424. Den var 1,50 m i
diameter, hade helt lodräta nedgrävningskanter och plan botten (figur 143). Djupet var
0,72 m djup. I norra kanten fanns en 0,20 m djup grop som eventuellt kan ha utgjort
ett parti för att öka tillgängligheten. En ränna tillhörande den väg som passerad över
ytan störde relationen mellan lämningarna. I ytan av gropen låg en stor underliggare
till en vridkvarn (figur 144). Det var oklart huruvida denna placerats här sekundärt
då här även fanns en del av ett betongfundament med en järnvajer som sannolikt stöttat en stolpe, vilket även kan ha varit en funktion för malstenen. Det kan dock inte
uteslutas att den avsiktligt placerats ovan gropen vid dess igenfyllning. Fyllningen i
anläggningen visar att gropen har stått öppen under en tid och gradvis fyllts igen.
Det fanns i delar av gropen ett lager mycket rikt på lerklining som troligen kan vara
raseringslager från en överbyggnad eller något av husen i närheten. Tre skärvor från
lite olika delar gropen utgjorde ett litet bukigt kärl med markerad hals. De var svartpolerade. Dekorerade med plastisk ornamentik i form av linjer, stämplar och intryck
med varierad riktning, både våg- och lodrätt på olika skärvor (figur 195). Datering
troligast folkvandringstid.
Figur 141 runda och djupa gropar med
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raka nedgrävningskanter (förrådsgropar).
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Övriga gropar i gruppen varierade mer i fråga om djup och kunde ha en kant som
var något mer sluttande. Det går inte att avgöra huruvida de haft samma funktion.
Keramikskärvor från övriga anläggningar i området kan vara från samma tid som det
ornerade kärlet som avbildats. Lerklining förekom även i andra gropar i området och
rikligt i A12029. Denna var en djup grop som dock hade en betydligt mer skålformad
botten.
Funktionen framgick inte av fynd eller fyllning, men skulle möjligen i åtminstone
den djupaste kunna var någon form av förråd eller behållare. Rumsligt var de anpassade till bebyggelsen från yngre järnålder.

vattenhål
Definitionerna av vad som kan anses vara brunnar och vattenhål är inte helt tydlig.
Flera av de ovan beskrivna större groparna och gropsystemen kan även fungerat som
brunnar, men de kan också enbart vattenfyllts periodvis. En annan kategori noterades som vattenhål, vilket kan innebar att en grop framstod som brunn, men att inga
tydliga spår förekom av något brunnskar eller konstruktion. I ett förhållandevis lågt
område i norra delen av MM41 antogs två gropar (A264 & A2593) vara vattenhål/
brunnar (figur 145). I anläggningarna förekom vattenavsatta lager och det föreföll som
att de stått öppna en tid. Båda anläggningar hade använts sekundärt som härdgropar
eller alternativt hade svackan fyllts med skörbränd sten.
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Figur 143 rund och djup grop med rak
nedgrävningskant (a12424 profil). Foto:
karina Hammarstrand dehman.

Figur 144 kvarnsten i ytan av a12424.
Foto: morten Steineke.
Undersökningsresultat
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A2593

Figur 145 vattenhål a264 och a2593.

0

50

A264

100 meter

Skala 1:2 000.

vägen
Kungstorpsvägen är det nutida namnet på den äldre landsvägen mellan Skanör och
Malmö som tangerar exploateringsytans norra del. En regelrätt landsväg över näset
som förband Skanör och Falsterbo med Malmö tillkom inte förrän vid slutet av 1700talet (Enghoff 1938:137). Vägen har tidigare haft en annan sträckning i riktning mot
Stora Hammars by. Den nuvarande raka sträckningen mot nordost utgör en sentida
omläggning. Ett parti av den ursprungliga sträckan har löpt genom norra delen av
undersökningsområdet (MMA 19 delområde 5) och sedan passerat direkt nordost om
undersökningsområdets ytor MMA 41 och SA 100012. De konstaterade spåren efter
vägen i form av colluviebildning överensstämde relativt väl med hur den avbildats
enligt den geometriska kartan över byn från år 1700 (figur 146).
Enligt Skånska rekognosceringskartan från början av 1800-talet kan vägen ha legat
ytterligare några tiotal meter längre in i undersökningsområdet, vilket sannolikt beror
på brister i kartans noggrannhet. Vad som däremot skiljer dem åt är att vägen enligt
den yngre kartan gjort en tydlig sväng mot öster och därmed har undersökningsområdet ganska exakt följt vägen. Denna avbildning stämmer också väl med hur vägen
löpt enligt yngre kartor. Den äldre sträckningen närmre Stora Hammars by har ända
fram i nutid funnits kvar parallellt med Kungstorpsvägen. Enligt den ekonomiska
kartan från 1968 motsvarade de störningar som förekom korsningen mellan vägarna.
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Avsaknaden av äldre väglager och de recenta störningarna har sannolikt uppstått i sen
tid när den äldre vägbanan togs bort och området odlades upp.
I frågeställningarna inför slutundersökningen ingick att närmare studera lagerbildningen kring vägen. En förhoppning fanns att finna äldre kulturlager nära och under
vägen. Ansenliga jordlager gav förutsättning för detta. Avbaningen genomfördes så att
hänsyn togs både till en kompletterande metalldetektoravsökning efter att en smärre
jordlager avlägsnats och till att bortforslingen av matjorden inte skulle störa de undre
lagren (figur 147 & 148). Tre breda schakt lades i nordsydlig riktning för att erhålla
N

Figur 146 Undersökningsområdet och
geometrisk karta från 1700 med vägen
mellan Skanör och malmö avbildad.

Figur 147 vägområdet (delområde 5).
Skala 1:1 000.
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Figur 148 delar av området söder om
kungstorpsvägen banades av skiktvis
och undersöktes med metalldetektor.
Foto: Nils Björhem.

markprofiler och samtidigt uppnå rimligt stora undersökningsytor. Spår av vägen
kunde konstateras i undergrunden i form av en mindre ränna samt färgningar. I den
norra delen av det mellersta schaktet var ytan tydligt störd. Sannolikt kan detta ha
skett när Kungstorpsvägen lades om. Dessa eller motsvarande arbeten hade påverkad
stora delar av vägområdet och några synliga vägytor eller andra mer intakta partier
stod inte att upptäcka i jordlagen som schaktades.
I den västligast belägna schaktkanten, som tagits fram vid tidigare undersökning,
gjordes en upprensning och dokumentation av profilen. I denna iakttogs även lager
som kunde vara rester av en äldre markyta/kulturlager under vägen, men några rester
av en tydlig vägbana eller några hjulspår fanns inte. Det undre lagret upphörde både
mot norr och söder. Rännan som följt vägsträckningen var tydligt yngre och begränsades av ploggången (figur 149).
Figur 149 Sektion genom ”vägbank”
från norr. Foto: karl-magnus lenntorp.
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Det gavs inte någon möjlighet att följa lagren ytmässigt då de var störda mot norr
och tiden inte räckte att ta upp nya partier mot söder. Undersökningsytan var förövrigt
begränsad och här passerade en elledning.
En frågeställning inför undersökningen var också om det fanns en möjlighet fastställa ett eventuellt samband mellan järnåldersbebyggelse och väg. Kanske inte helt
oväntat kunde ett tydligt samband inte beläggas. Det var däremot tydligt att den
historiskt belagda vägen löpt ovanpå de äldre lämningarna och att den existerat oberoende av lämningarna från yngre järnåldern i delområde 5. Detta är i och för sig inget
förvånande resultat då vägen rimligen tagits i bruk först när behovet av kommunikation mellan Söderslätt och Näset blivit viktigare under medeltiden. Kvarstår gör dock
faktum att man måste ha passerat i relativ närhet av undersökningsområdet vid landtransporter och förflyttningar mellan Söderslätt och Hammarsnäs.

aNläggNiNgar – område 2 (Sa 100012)
Följande anläggningsbeskrivningar är upprättade av Lars Jönsson. Område 2 låg öster
om, och i direkt anslutning till, de ytor som slutundersöktes hösten 2009. Med anledning av att en vångagräns sträckte sig över ytan delades område 2 in två delar, delområde A och delområde B, där delområde A var 4 190 m2 stort och delområde B 2 216
m2 stort (figur 150). Detta innebär att den totala undersökningsytan var 6 406 m2.
I rapporten redovisas först huslämningarna för respektive period i nummerordning,
därefter de daterbara groparna, gropsystemen och slutligen härdarna. De daterade
N

Figur 150 Undersökningsytorna inom
fastigheten Stora Hammar 16:136 som
undersöktes våren 2010. området (2)
delades in i två undersökningsytor (delområde a och delområde B). dessa är
skrafferade. ytorna väster om område
2 är områden som slutundersöktes
hösten 2009 (mma 19 och mma 41).
Skala 1:2 000.
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Figur 151 Hela undersökningsområdet

0

(Stora Hammar 16:136, område 2), med

10

20 meter

samtliga anläggningar. Husen på delområde a och delområde B är särskilt
markerade. Skala 1:1 000.

anläggningarna representerar järnåldern från förromersk till yngre romersk järnålder.
Inga anläggningar har daterats till folkvandringstid eller tidig vendeltid. Endast två
härdar har daterats till sen vendeltid eller vikingatid.
Elva stolpburna hus identifierades (figur 151). Ett har daterats till sen förromersk
järnålder, två till övergången förromersk/romersk järnålder, tre till äldre romersk järnålder, medan de övriga fem husen har daterats till yngre romersk järnålder. Bebyggelsen hänger samman med den järnåldersbebyggelse som framkom i samband med
undersökningarna hösten 2009 inom den aktuella fastigheten (se ovan MMA 19 och
MMA 41).
I övrigt undersöktes 13 gropar, tre gropsystem (ca 34 % av totala antalet gropar och
gropsystem) och ett par härdar.

Hus
Förromersk järnålder

Endast ett hus (hus 11) från förromersk järnålder framkom (figur 152). Huset låg på
delområde A i nordväst-sydostlig riktning i ett område med en bebyggelse som i huvudsak var koncentrerad till romersk järnålder. Huset har med hjälp av radiometrisk
metod daterats till yngre förromersk järnålder.
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Hus 11
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Figur 152 Hus 11 från förromersk
järnålder på delområde a. Skala 1:1000.
Hus 11

Hus 11 låg i den sydöstra delen av delområde A, tillsammans med hus 4, hus 5 och hus
6. Eftersom hus 11 låg inom samma yta som hus 4 och hus 5, och omedelbart söder
om hus 6, har husen med största sannolikhet inte ha varit samtida. De radiometriska
dateringarna av husen antyder att hus 11 varit det äldsta huset på området. Liksom
de övriga husen på delområde A så var hus 11 placerat i nordväst-sydostlig riktning.
Huset utgörs av sammanlagt åtta stolphål från fyra bockpar (figur 153 & 154). Fyra
av stolphålen undersöktes (A1716, A3710, A5258 & A5291) i avsikt att samla in makrofossil för 14C-datering. Huset bestod av fyra par stolphål från den inre takbärande
konstruktionen. Av ytterväggarna påträffades inga stolphål. Huslämningen var 8,55
m lång. Den största bredden mellan stolphålen i den inre takbärande konstruktionen
var 2,30 m (bockpar 4 från väster).
Huset påminde i den inre takbärande konstruktionen mest om hus 6, vars östra
del låg endast 1,50 m norr om hus 11. Hus 11 var relativt symmetriskt, där avståndet mellan stolphålen i respektive bockpar var ganska lika. Det minsta avståndet var
mellan stolphålen i bockpar 1 (2,05 m), och det längsta avståndet mellan stolphålen
i bockpar 4 (2,30 m). Däremot varierade avståndet mellan bockparen, där avståndet
mellan bockpar 1 och 2 var 2,60 m, avståndet mellan bockpar 2 och 3 var 2,10 m, och

Undersökningsresultat
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Figur 153 Hus 11 med alla anläggningar
och de som nämns i texten markerade.
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Skala 1:200.

Figur 154 Hus 11. Skala 1:200.
Tabell 54 14C-datering av a1716 i hus 11.
Lab.nr

14

Ua-40273

2121 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

200–100 BC

350–40 BC

Hus 11

a1716

Stolphål

Bröd/kubbvete

avståndet mellan bockpar 3 och 4 var 2,75 m. Möjligtvis bestod huset av två moduler,
med två bockpar i respektive modul.
Av de fyra stolphål som undersöktes (A1716, A3710, A5258 & A5291) låg A3710
och A5258 i den norra raden av takbärande stolphål, medan A1716 och A5291 fanns i
den södra raden av takbärande stolphål.
Ett av de undersökta stolphålen (A3710) tillhörde bockparet längst i väster (bockpar 1). Detta stolphål var rundovalt, 0,32 x 0,25 m stort, och 0,20 m djupt. Det andra
stolphålet (A5258) i den norra raden av takbärande stolphål fanns i bockpar 3. Även
detta stolphål var rundovalt, 0,35 x 0,28 m stort, och 0,30 m djupt. I den södra raden
av takbärande stolphål undersöktes ett stolphål (A1716) ingående i bockpar 2. Detta
stolphål var runt, 0,26 m i diameter, och 0,34 m djupt. Det sista stolphålet (A5291) i
den södra raden ingick i bockpar 4. Detta stolphål var närmast cirkulärt, 0,35 x 0,30
m stort, och 0,28 m djupt. I samtliga stolphål fanns en fyllning av mörkbrun, humös
sandig silt.
Arkeobotanik: Fyra jordprov från fyra av stolphålsparen ingående i den takbärande
konstruktionen samlades in för flotering, och utvinning av makrofossil. Arkeobotaniska analyser gjordes på prov från A1716, A3710, A5258 och A5291. I A1716 fanns skalkorn, fragmenterad säd och bröd/kubbvete, samt träkol av björk och hassel. I A3710
fanns enbart obestämt korn. I A5258 fanns inga makrofossiler. Slutligen påträffades
det obestämt korn, svinmålla och fragmenterad säd, samt träkol från ek, björk och
salix i A5291 (Gustafsson 2010).
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Datering: Ett bröd/kubbvete (provnr 100073) från ett stolphål (A1716) 14C-daterades till 350–40 BC (Ua-40273), kalibrerat med 2 sigma (tabell 54).
Kontext: I området för huslämningen påträffades ytterligare lämningar som genom
sin rumsliga närhet kan ha varit i funktion samtidigt med hus 11. De som särskilt bör
nämnas är en grop (A11146), omedelbart öster om huset, och en härd (A5381) sydost
om huset. Gropen har tyvärr en oklar funktion, och har inte kunnat dateras. En härd
(A3764) väster om huset har 14C-daterats till vendel-/vikingatid.
Förromersk/romersk järnålder

På undersökningsområdet framkom två hus (hus 3 & hus 4) från övergången förromersk/romersk järnålder (figur 155). Båda husen var belägna på delområde A, och
placerade i nordväst-sydostlig riktning. Husen har en något äldre 14C-datering, med
undantag för hus 11, än de övriga husen på området.
Hus 3

Denna huslämning framkom i den sydöstra delen av delområde A, och var belägen i
nordväst-sydostlig riktning. Huset utgörs av elva stolphål, varav ett osäkert (A5369)
i den östra delen av huset (figur 156 & 157). Inom den västra delen av huslämningen
förekom även stolphål tillhörande hus 2, vilket delvis försvårade tolkningen. De raN

Figur 155 två hus (hus 3 och hus 4) från
övergången förromersk/romersk järnålder på delområde a. Skala 1:1 000.
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diometriska dateringarna av husen antyder att hus 3 är äldre än hus 2. Endast tre av
stolphålen undersöktes (A3750, A4117 & A4226) i avsikt att samla in makrofossil för
14C-datering.
Huset bestod av fem par stolphål från den inre takbärande konstruktionen, samt
eventuellt ett friliggande stolphål i den östra delen av huset. Av ytterväggarna påträffades inga stolphål. Huslämningen var 18,15 m lång, inklusive det friliggande stolphålet
i sydost. Detta stolphål obeaktat var huset 13,20 m långt. Huset var något konvext,
med den största bredden mellan bockparen i den västligaste delen av huset. Således var
bredden mellan stolphålen ca 2,35 m i det västra bockparet, och ca 1,75 m i östra bockparet. Även avståndet mellan bockparen varierade något, där det största avståndet var
mellan de två västligaste bockparen (ca 3,15 m), och det minsta avståndet var mellan
bockparen i öster (ca 2,50 m). Avståndet mellan det ensamliggande stolphålet längst
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Figur 156 Hus 3 med alla anläggningar
och de som nämns i texten markerade.
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Skala 1:200.

Figur 157 Hus 3. Skala 1:200.
Tabell 55 14C-datering av a4117 i hus 3.
Lab.nr

14

Ua-40265

1985 ± 30
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C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

40 BC–55 ad

50 BC–80 ad

Hus 3

a4117

Stolphål

obestämt korn

Stora Hammar

i öster, och det östligaste bockparet var 4,50 m, men det är osäkert om detta stolphål
ingår i huskonstruktionen.
Endast tre stolphål undersöktes (A3750, A4117 & A4226). Av dessa låg A3750 i
den norra raden av stolphål. Detta stolphål var cirkulärt, 0,40 x 0,38 m i diameter, och
0,10 m djupt. Fyllningen i stolphålet utgjordes av mörkgrå, något lerinblandad humös
silt. De två andra stolphålen som undersöktes fanns i den sydöstra delen av huset.
A4117 var 0,50 x 0,42 m i diameter, och 0,18 m djup, medan A4226 var 0,50 x 0,45 m
stor, och 0,13 m djup. I A4117 fanns två fyllningar, där den ena möjligtvis var avtryck
efter stolpen (gul lera), medan den andra var en primärfyllning (mörkgrå, något melerad humus med inslag av småsten). I stolphålet A4226 fanns ett benfragment av sill.
Arkeobotanik: Tre jordprover från tre av stolphålsparen samlades in för flotering,
och utvinning av makrofossil. Arkeobotaniska analyser gjordes på prov från A3750,
A4117 och A4226. I A3750 förekom skalkorn och obestämt korn. I provet fanns även
träkol från ek, björk och hassel. I A4117 fanns obestämt korn och fragmenterad säd,
samt träkol från ek och björk. Slutligen fanns det enbart små träkolsfragment av hassel,
ask och salix i A4226 (Gustafsson 2010).
Datering: Ett obestämt korn (provnr 100065) från ett stolphål (A4117) 14C-daterades till 50 BC–80 AD (Ua-40265) kalibrerat med 2 sigma (tabell 55).
Kontext: I området för huslämningen påträffades ytterligare lämningar som genom
sin rumsliga närhet kan ha varit i funktion samtidigt med hus 3. De som särskilt
bör nämnas är en grop (A11146), ca 5,80 m nordost om huset, och en härd (A4027)
söder om huset. Gropen har tyvärr en oklar funktion, och har inte kunnat dateras.
Två härdar (A3932 & A3764) i husets närhet har däremot 14C-daterats till vendel-/
vikingatid.
Hus 4

Även detta hus framkom i den sydöstra delen av delområde A. Huset låg parallellt
med, och endast ca 2,50 m norr om, hus 3. Liksom hus 3 var hus 4 beläget i nordvästsydostlig riktning. Huset utgörs av elva stolphål, varav fem bockpar och ett ensamliggande stolphål i den sydöstra delen (figur 158 & 159). Med tanke på närheten till hus
3 är det rimligt att tänka sig att hus 3 och hus 4 inte varit i funktion samtidigt, utan
i stället ersatt varandra. De radiometriska dateringarna av husen visar dock att det
dateringsmässigt inte går att påvisa vilket hus som avlöser det andra. Fyra av stolphålen undersöktes (A4241, A5317, A5356 & A5394) i avsikt att samla in makrofossil för
14C-datering.
Huset bestod av fem par stolphål, och ett ensamliggande stolphål från den inre takbärande konstruktionen. Av ytterväggarna påträffades inga stolphål. Huslämningen
var 17,30 m lång, inklusive det friliggande stolphålet i sydost. Detta stolphål obeaktat var huset 13,50 m långt. Huset var snarlikt hus 3, med i det närmaste samma
avstånd mellan de fem bockparen, och i princip av samma längd (om enbart de fem
bockparen inkluderas). Hus 4 hade dock ett något längre avstånd mellan stolphålen
i respektive bockpar än hus 3, vilket kan innebära att hus 4 varit något bredare, i
synnerhet i den centrala delen av huset (bockpar 3) där avståndet mellan stolphålen
var 2,45 m. Avståndet mellan stolphålen i det västra bockparet var 1,85 m, medan
avståndet mellan stolphålen i det östra bockparet var 2,02 m. Även avståndet mellan
bockparen varierade något, där det största avståndet (ca 3,20 m) var mellan bockpar 2
och 3 (från väster räknat), och det minsta avståndet (ca 2,45 m) var mellan bockpar 4
och 5. Avståndet mellan det ensamliggande stolphålet längst i öster, och det östligaste
bockparet var 3,40 m.
Endast fyra stolphål undersöktes (A4241, A5317, A5356 & A5394). Av dessa låg
A5356 i den norra raden av stolphål. Detta stolphål var något ovalt, 0,70 x 0,42 m i
diameter, och 0,28 m djupt. Fyllningen i stolphålet utgjordes av mörkbrun, humös
sandig silt. De tre andra stolphålen som undersöktes fanns i den södra stolphålsraden,
Undersökningsresultat
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i bockpar 1, 3 och 5. A4241 var i det närmaste cirkulär, 0,40 x 0,32 m i diameter och
0,30 m djup. Även det andra stolphålet (A5317) var cirkulärt, 0,44 m i diameter, och
0,20 m djupt. Det tredje stolphålet i den södra stolphålsraden (A5394) var förhållandevis stort, ca 0,75 x 0,63 m, och 0,20 m djupt. Samtliga stolphål hade en fyllning av
mörkbrun, humös sandig silt.
Arkeobotanik: Fyra jordprov från fyra av stolphålsparen samlades in för flotering,
och utvinning av makrofossil. Arkeobotaniska analyser gjordes på prov från A4241,
A5317, A5356 och A5394. I A4241 förekom skalkorn, obestämt korn, bröd/kubbvete, fragmenterad säd, svinmålla och åkerbinda. I provet fanns även träkol från ek,
björk och salix. I A5317 fanns skalkorn, obestämt korn, bröd/kubbvete, fragmenterad
säd och svinmålla, samt träkol från hassel. I A5356 skalkorn, obestämt vete och säd,
fragmenterad säd, svinmålla, måra och gräs, samt träkol från ek. Slutligen fanns det
skalkorn, obestämt korn, bröd/kubbvete, fragmenterad säd, svinmålla och åkerbinda
i A5394. I provet från A5394 fanns det även träkol av ek, björk och salix (Gustafsson
2010).
Datering: Ett skalkorn (provnr 100066) från ett stolphål (A5317) 14C-daterrades
till 50 BC–80 AD (Ua-40266) kalibrerat med 2 sigma (tabell 56).
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Tabell 56 14C-datering av a5317 i hus 4.
Lab.nr

14

Ua-40266

1992 ± 30

128

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

40 BC–55 ad

50 BC–80 ad

Hus 4

a5317

Stolphål

Skalkorn

Stora Hammar

N

Hus 9
Hus 7

Hus 6

Figur 160 tre hus (hus 6, hus 7 och
0

10

20 meter

hus 9) från äldre romersk järnålder
på delområde a. Skala 1:1000.

äldre romersk järnålder

På undersökningsområdet framkom tre hus (hus 6, hus 7 & hus 9) från äldre romersk
järnålder (Kr.f.–200 e.Kr.) på delområde A (figur 160). Husen låg i nordväst-sydostlig
riktning. Husen låg på en tydlig förhöjning i landskapet. Husen har med hjälp av
radiometrisk metod daterats till äldre romersk järnålder.
Hus 6

Även detta hus låg i den södra delen av delområde A, på samma yta som hus 5 samt
ett stort antal stolphål. Liksom hus 3, hus 4 och hus 5 var hus 6 beläget i nordvästsydostlig riktning. Huset utgörs av tolv stolphål, varav sex kompletta bockpar, eller tre
grupper a´ fyra stolphål (figur 161 & 162). Huset har åtminstone inte varit samtida
med hus 5, eftersom detta låg inom ytan för hus 6. De radiometriska dateringarna
av husen antyder att hus 6 är äldre än hus 5. Fyra av stolphålen undersöktes (A1614,
A2190, A2494 & A3116) i avsikt att samla in makrofossil för 14C-datering. Huset
bestod av sex par stolphål från den inre takbärande konstruktionen. Av ytterväggarna
påträffades inga stolphål. Huslämningen var 16,50 m lång, och med en maxbredd på
2,00 m i den centrala delen av huset.
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Huset var i det närmaste av samma konstruktion som hus 3, hus 4 och hus 5, där
det avseende avståndet mellan både bockparen och stolphålen i respektive bockpar
närmast var identiskt med hus 3. Avståndet mellan stolphålen i det västra bockparet
var 1,45 m, medan avståndet mellan stolphålen i det östra bockparet var 1,81 m. I
den centrala delen av huset, mellan stolphålen i bockpar 4 (från väster räknat), var
avståndet 2,00 m. Även avståndet mellan bockparen varierade något, där det största
avståndet (ca 3,45 m) var mellan bockpar 4 och 5 (från väster räknat), och det minsta
avståndet (ca 1,85 m) var mellan bockpar 1 och 2.
Endast fyra stolphål undersöktes (A1614, A2190, A2494 & A3116). Av dessa låg
A1614 och A2994 i den norra stolphålsraden, och A2190 och A3116 i den södra raden
av stolphål. Ett av de undersökta stolphålen (A3116) tillhörde det västra bockparet
(bockpar 1). Detta stolphål var rundovalt, 0,46 x 0,38 m stort, och 0,19 m djupt. Det
andra stolphålet (A2190) i den södra stolphålsraden var cirkulärt, 0,36 m i diameter,
och 0,13 m djupt, och ingående i det fjärde bockparet. I den norra stolphålsraden,
ingående i bockpar 2, undersöktes A2994. Detta stolphål var rundovalt, 0,46 x 040
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Figur 162 Hus 6. Skala 1:200.
Tabell 57 14C-datering av a2190 i hus 6.
Lab.nr

14

Ua-40268

1912 ± 30

130

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

65–130 ad

10–210 ad

Hus 6

a2190

Stolphål

Skalkorn

Stora Hammar

m stort, och hela 0,32 m djupt. I stolphålet påträffades ett litet benfragment av sill.
Slutligen undersöktes även ett stolphål i det femte bockparet (A1614). Detta stolphål
var relativt stort, närmats cirkulärt, 0,50 x 0,46 m stort. Stolphålsdjupet var 0,20 m.
Samtliga fyllningar i stolphålen utgjordes av mörkbrun, humös sandig silt.
Arkeobotanik: Fyra jordprov från fyra av stolphålsparen samlades in för flotering,
och utvinning av makrofossil. Arkeobotaniska analyser gjordes på prov från A1614,
A2190, A2994 och A3116. I A1614 förekom skalkorn och fragmenterad säd. I provet
fanns även träkol från ek, hassel och ask. I A2190 fanns skalkorn, obestämt korn,
fragmenterad säd och svinmålla, samt träkol från framför allt hassel, men även små
fragment av ek och björk. I A2994 fanns skalkorn, obestämt korn och fragmenterad
säd, samt träkol från ek och ask. Slutligen påträffades det skalkorn, fragmenterad säd
och obestämd vicker, samt träkol från ek i A3116 (Gustafsson 2010).
Datering: Ett skalkorn (provnr 100068) från ett stolphål (A2190) 14C-daterades till
10–180 AD (Ua-40268) kalibrerat med 2 sigma (tabell 57).
Kontext: I området för huslämningen påträffades ytterligare lämningar som genom
sin närhet och datering kan ha varit i funktion samtidigt med hus 6. De som särskilt
bör nämnas är tre gropar och två gropsystem. Groparna är belägna söder (A4276)
och norr om hus 6 (A5101 respektive 5116). Gropen väster om hus 6 (A4276), som
är odaterad, har primärt tolkats som en förrådsgrop, som sekundärt har använts som
avfallsgrop. Drygt 2 m norr om hus 6 fanns en grop (A5101) som kan ha använts som
kokgrop, även om funktionen är något oklar. Tyvärr är även denna grop odaterad.
Drygt 2 m nordost om A5101 fanns ytterligare en grop (A5116) med ett inslag av några
skörbrända stenar. Möjligtvis har gropen haft samma funktion som den söder om liggande (kok)gropen (A5101).
Omedelbart väster om hus 6 fanns ett gropsystem (A3219), som egentligen utgjordes av två gropar. Dessa har tolkats som förvaringsgropar, trots fynd av fragment från
en vävtyngd. I gropsystemet påträffades ett stort antal skärvor keramik och bl.a. en
eventuell skrapa av flinta. Keramiken i gropen daterar åtminstone igenfyllningen av
groparna till övergången äldre och yngre romersk järnålder, dvs. ca 100–300 e.Kr.,
vilket är något yngre än 14C-dateringen av huset.
Drygt 7 m norr om huset fanns ytterligare ett gropsystem (A5065), vilket bestod
av en östlig och en västlig grop. Även dessa gropar har tolkats som en typ av förrådsgropar. I groparna fanns en del keramikskärvor, och en avslagsskrapa. Mycket tyder
på att även denna grop kan dateras till övergången äldre och yngre romersk järnålder.
Hus 7

Detta hus låg centralt på delområde A, på samma yta som hus 8 och hus 9 samt ett
stort antal stolphål, vilket försvårade tolkningen av vilka stolphål som kan ha ingått
i huskonstruktionen. Eftersom hus 7 låg inom samma yta som hus 8 kan husen inte
ha varit samtida. De radiometriska dateringarna av husen antyder att hus 7 varit äldre
än hus 8. Huset låg drygt 10 m norr om hus 6. Även detta hus var placerat i nordvästsydostlig riktning. Huset var mer komplett än hus 3, hus 4, hus 5 och hus 6, då även
stolphål från ytterväggarna var bevarade. Huset utgörs av sammanlagt 52 stolphål,
varav tolv stolphål (sex bockpar), har ingått i den takbärande konstruktionen (figur
163 & 164). Övriga stolphål (40 st.) har varit element i ytterväggarna. Fyra av stolphålen undersöktes (A2457, A4598, A4766 & A8624) i avsikt att samla in makrofossil
för 14C-datering. Huset bestod av sex par stolphål från den inre takbärande konstruktionen, samt stolphål till ytterväggarna från i synnerhet den västra delen av huset.
Huslämningen var 20,50 m lång, och med en bredd på 5,70–5,90 m (inklusive ytterväggen). Den största bredden mellan stolphålen i den inre takbärande konstruktionen
var 2,30 m (bockpar 5 från väster).
Hus 7 var snarlik hus 8 till konstruktionen, även om längden mellan några av
bockparen varierade något. Den inte takbärande konstruktionen var även snarlik hus
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6, förutom avståndet mellan bockpar 1 och 2 där avståndet var betydligt längre i hus
7. Den uppenbara likheten mellan hus 7 och hus 8 tyder på att husen sannolikt avlöser
varandra vid någon tidpunkt.
Generellt ger huset ett stabilt och symmetriskt intryck, med undantag för den östra
delen av huset, där ytterväggen avviker. Huset har sannolikt var lätt konvext. Möjligtvis ingår enbart fyra bockpar i huset, medan de två östligaste bockparen kan vara
en separat byggnad, kanske ett fyrstolphus. Hus 7 hade en ganska jämn bredd mellan
stolphålen i de takbärande bockparen, där det minsta avståndet var mellan stolphålen
i bockpar 2 (1,70 m), och det längsta avståndet mellan stolphålen i bockpar 5 (2,30
m). Även avståndet mellan bockparen var någorlunda jämn, med en variation mellan
2,95–3,45 m. Undantaget var avståndet mellan bockparen 1 och 2, där avståndet var
3, 90 m. Avståndet mellan de takbärande stolphålen och stolphålen som har ingått i
ytterväggarna varierade mellan 1,15–1,40 m.
Endast fyra stolphål undersöktes (A2457, A4598, A4766 & A8624). Av dessa låg
A4598 och A8624 i den norra raden av takbärande stolphål, och A2457 och A4766
i den södra raden av takbärande stolphål. Ett av de undersökta stolphålen (A4598)
tillhörde ett av de centrala bockparen (bockpar 3). Detta stolphål var i det närmaste
cirkulärt, 0,50 x 0,47 m stort, och hela 0,56 m djupt. Fyllningen i stolphålet utgjordes av gråbrun, något humös silt, med inslag av en del kol och bränd lera. I kanten
av stolphålet fanns även ett par större stenar, som kan tyda på att stolphålet haft en
stenskoning. I fyllningen fanns en keramikskärva (F100044), samt två benfragment,
ett från får/get och ett från svin.
Det andra stolphålet (A8624) i den norra raden av takbärande stolphål låg i gaveln
av huset. Stolphålet var rundovalt, 0,43 x 0,27 m stort, och 0,14 m djupt. Fyllningen
utgjordes av gråbrun, något humös lerig silt. I fyllningen fanns ett litet benfragment av
sill. Även ett stolphål (A2457) i det västra gavelpartiet undersöktes. Stolphålet var närmast rektangulärt, 0,45 x 0,35 m stort, och hela 0,46 m djupt. Fyllningen utgjordes av
mörk, något humös gråbrun silt, med lite inslag av träkol. Slutligen undersöktes även
ett stolphål i det fjärde bockparet (A4766). Detta stolphål var närmats rundovalt, och
0,50 x 0,45 m stort. Stolphålsdjupet var 0,30 m. Fyllningen i detta stolphål utgjordes
av brungrå, svagt humös silt, med en del småsten. I kanten av stolphålet fanns även
ett par stenar, vilket kan tyda på att stolphålet varit stenskott. I fyllningen fanns två
oidentifierade benfragment.
Arkeobotanik: Fyra jordprov från fyra av stolphålsparen ingående i den takbärande
konstruktionen samlades in för flotering, och utvinning av makrofossil. Arkeobotaniska analyser gjordes på prov från A2457, A4598, A4766 och A8624. I A2457 fanns
enbart träkol från björk och ask, samt bränd lera och små fragment av keramik. I A4598
fanns enbart fragmenterad säd, samt små fragment träkol från framför allt hassel. I
A4766 fanns enbart troligt korn samt träkol från hassel. Slutligen påträffades det obestämt korn och fragmenterad säd, samt träkol från ek i A8624 (Gustafsson 2010).
Datering: Ett obestämt korn (provnr 100069) från ett stolphål (A8624) 14C-daterades till 20 BC–130 AD (Ua-40269) kalibrerat med 2 sigma (tabell 58).
De två keramikskärvorna (100036) i ett av de takbärande stolphålen (A2457) kan
dateras till romersk järnålder, vilket stämmer väl överens med 14C-dateringen.
Kontext: I området för huslämningen påträffades ytterligare lämningar som genom
sin närhet och datering kan ha varit i funktion samtidigt med hus 7. De som särskilt
bör nämnas är två gropar och ett gropsystem. Groparna (A1323 & A4453) var belägna norr om hus 7, medan gropsystemet var beläget söder om huset. En av groparna
(A1323) låg endast 1,40 m norr om den västra delen av huset. Tyvärr har gropens
funktion ej gått att fastställa. Ytterligare drygt 3 m norr om hus 7 fanns ännu en grop
(A4453). Den har tolkats som en förvaringsgrop. I fyllningen fanns en vävtyngd och
ett relativt stort antal keramikskärvor från kärl, vilka daterar gropen till övergången
äldre och yngre romersk järnålder.
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Figur 164 Hus 7. Skala 1:200.
Tabell 58 14C-datering av a8624 i hus 7.
Lab.nr

14

Ua-40269

1947 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

15–85 ad

20 BC–130 ad

Hus 7

a8624

Stolphål

obestämt korn

Endast någon meter söder om huset fanns ytterligare ett gropsystem (A5065), vilket
bestod av en östlig och en västlig grop. Även dessa gropar har tolkats som en typ av
förrådsgropar. I groparna fanns en del keramikskärvor, och en avslagsskrapa. Mycket
tyder på att även denna grop kan dateras till övergången äldre och yngre romersk järnålder. Möjligtvis är groparna något yngre än huset.
Hus 9

Liksom hus 7 och hus 8 så låg hus 9 centralt på delområde A, och på samma yta som
hus 7 och hus 8. De radiometriska dateringarna av husen antyder att hus 9 varit något
yngre än hus 7, men äldre än hus 8. Möjligtvis ersätter hus 9 det omedelbart söder om
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placerade hus 7, för att därefter avlösas av hus 8. Liksom de övriga husen på delområde
A så var hus 9 placerat i nordväst-sydostlig riktning. Huset utgörs av sammanlagt sex
stolphål från tre bockpar (figur 165 & 166). Fyra av stolphålen undersöktes (A4512,
A4647, A5441 & A11616) i avsikt att samla in makrofossil för 14C-datering. Huset
bestod av tre par stolphål från den inre takbärande konstruktionen. Av ytterväggarna
påträffades inga stolphål. Huslämningen var minst 8,15 m lång. Den största bredden
mellan stolphålen i den inre takbärande konstruktionen var 1,50 m (bockpar 2 från
väster).
Hus 9 var något slankare än de övriga husen på delområde A, med ett kortare
avstånd mellan stolphålen i respektive bockpar än de andra husen. Avståndet mellan
stolphålen i respektive bockpar var dock ganska lika, där det minsta avståndet var
mellan stolphålen i bockpar 3 (1,30 m), och det längsta avståndet mellan stolphålen
i bockpar 2 (1,50 m). Däremot varierade avståndet mellan bockparen, där avståndet
mellan bockpar 1 och 2 var 4,65 m, medan avståndet mellan bockpar 2 och 3 inte var
mer än var 2,50 m.
Av de fyra stolphål som undersöktes (A4512, A4647, A5441 & A11616) låg A4512,
A4647 och A5441 i den norra raden av takbärande stolphål, medan A11616 fanns i den
södra raden av takbärande stolphål. Ett av de undersökta stolphålen (A4512) tillhörde
bockparet längst i väster (bockpar 1). Detta stolphål var rundovalt, 0,44 x 0,30 m
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Figur 166 Hus 9. Skala 1:200.
Tabell 59 14C-datering av a5441 i hus 9.
Lab.nr

14

Ua-40271

1868 ± 30
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C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

80–210 ad

70–230 ad

Hus 9

a5441

Stolphål

Skalkorn

Stora Hammar

stort, och 0,21 m djupt. Det andra stolphålet (A5441) i den norra raden av takbärande
stolphål fanns i bockpar 2. Även detta stolphål var rundovalt, 0,40 x 0,30 m stort, och
0,15 m djupt. Det tredje stolphålet (A4647) i den norra raden av takbärande stolphål
fanns i bockpar 3. Även detta stolphål var rundovalt, 0,50 x 0,44 m stort, och 0,16 m
djupt. Detta stolphål kan ha varit stenskott. I den södra raden av takbärande stolphål
undersöktes endast ett stolphål (A11616). Detta stolphål var närmast rundovalt, 0,42
x 0,34 m stort, och 0,16 m djupt. I samtliga stolphål fanns en fyllning av mörkgrå,
något melerad humös silt.
Arkeobotanik: Fyra jordprov från fyra av stolphålsparen ingående i den takbärande
konstruktionen samlades in för flotering, och utvinning av makrofossil. Arkeobotaniska analyser gjordes på prov från A4512, A4647, A5441 och A11616. I A4512 fanns skalkorn och fragmenterad säd, samt träkol av framför allt björk. I A4647 fanns skalkorn,
obestämt korn och fragmenterad säd, samt träkol från björk. I A5441 fanns skalkorn,
obestämt korn och fragmenterad säd, samt träkol från hassel. Slutligen påträffades det
skalkorn och fragmenterad säd, samt träkol från hassel i A11616 (Gustafsson 2010).
Datering: Ett skalkorn (provnr 100071) från ett stolphål (A5441) 14C-daterades till
70–230 AD (Ua-40271) kalibrerat med 2 sigma (tabell 59).
Kontext: I området för huslämningen påträffades ytterligare lämningar som genom
sin närhet och datering kan ha varit i funktion samtidigt med hus 9. De som särskilt
bör nämnas är två gropar (A1323 & A4453). En av groparna (A1323) låg endast 1,50 m
väster om den västra delen av huset. Tyvärr har gropens funktion ej gått att fastställa.
Den andra gropen (A4453) var belägen ca 2 m norr om hus 9. Den har tolkats som
en förvaringsgrop. I fyllningen fanns en vävtyngd och ett relativt stort antal skärvor
keramik, vilka daterar gropen till övergången äldre och yngre romersk järnålder.
yngre romersk järnålder

På undersökningsområdet framkom totalt fem hus från yngre romersk järnålder, varav
fyra på delområde A, och ett på delområde B (figur 167). Samtliga hus på delområde A
låg i nordväst-sydostlig riktning, medan huset (hus 1) på delområde B låg i nordvästsydostlig riktning. Husen låg på samma förhöjning i landskapet som övriga i området.
Husen har med hjälp av radiometrisk metod daterats till yngre romersk järnålder.
Hus 1

Hus 1 låg i den nordöstra delen av delområde B, och var, till skillnad mot husen på
delområde A, placerat i nordväst-sydostlig riktning. Huset låg solitärt på delområde B,
ca 12,50 m sydväst om en större grop (A10412) som sannolikt har en nära koppling
till huset (se nedan).
Huset var, tillsammans med hus 2 på delområde A, ett av de mest välbevarade och
kompletta husen inom undersökningsområdet. Av huset återstod sex bockpar ingående i den takbärande konstruktionen, samt stora partier av de raka ytterväggarna (figur
168 & 169) Huset utgörs av sammanlagt 80 stolphål och tre väggrännor, varav två
mindre väggrännor i den nordöstra ytterväggen och en längre väggränna i den nordvästra delen av huset. I den nordvästra delen av huset fanns även en härd (A7145), som
tillhör huset. Av stolphålen har tolv (sex bockpar) ingått i den takbärande konstruktionen, medan de övriga (68 st.) har varit element i ytterväggarna. Fyra av stolphålen
undersöktes (A7217, A7249, A7306 & A10044) i avsikt att samla in makrofossil för
14C-datering. Huslämningen var minst 28,50 m lång, och mellan 4,80–5,90 m bred
(inklusive ytterväggen). Den största bredden mellan stolphålen i den inre takbärande
konstruktionen var 2,55 m (bockpar 1 från nordväst). Troligen är huset avgränsat i den
sydöstra delen. En dumperväg kan dock ha påverkat möjligheterna att påträffa anläggingar. Dumpervägen låg ca 2 m bortom det sydostligaste väggstolphålet.
Hus 1 var snarlik hus 2 till konstruktionen, i synnerhet i den östra delen av husen
(de fem östra bockparen) även om hus 1 var något bredare och något längre. Den cenUndersökningsresultat
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trala delen av den inre takbärande konstruktionen (bockpar 2–6), var även snarlik hus
7 och hus 8, även om dessa hus var något bredare än hus 1. Den uppenbara likheten
mellan hus 1 och hus 2 antyder en tidsmässig samtidighet mellan husen, vilket även
bekräftas av 14C-dateringarna av respektive hus.
Generellt ger huset ett stabilt och symmetriskt intryck, med ett relativt jämnt avstånd mellan stolphålen i bockpar 2–6, och med sina raka ytterväggar. Det som avviker i huskonstruktionen är den nordvästra delen av huset, dvs. partiet mellan den
nordvästra gaveln och bockpar 1. Avståndet mellan bockpar 1 och den nordvästra
raka gaveln är ca 6,70–7,00 m, och avståndet mellan stolparna i bockpar 1 var även
det längsta avseende samtliga bockpar. I denna del av huset fanns även en längre väggränna, i vilken det på ett ställe fanns en koncentration av keramik. Utrymmet, eller
rummet i den nordvästra delen av huset upptog en yta av ca 27 m2. I den nordvästra
delen av rummet fanns även en härd (A7145), tyvärr odaterad varför tillhörighet till
hus 1 är osäker. Den nordvästra gaveln på huset har varit rak med rundade hörn,
medan inga väggstolphål påträffades efter den sydöstra gaveln av huset. Detta innebär
antingen att gaveln varit öppen eller att huset kan ha varit längre än 28,50 m.
Hus 1 hade en ganska jämn bredd mellan stolphålen i bockpar 2–6, där det minsta
avståndet var mellan stolphålen i bockpar 3 och 6 (1,60 m), och det längsta avståndet
mellan stolphålen i bockpar 2 (2,00 m). Avståndet mellan stolphålen i bockpar 1 avvek
däremot. Här var avståndet mellan stolphålen 2,55 m. Generellt var även avståndet
136

Stora Hammar

mellan bockparen 2–6 någorlunda jämn, med en variation mellan 3,00–3,75 m. Däremot var det ett markant längre avstånd mellan bockpar 1 och 2, där avståndet var
4,40 m. Avståndet mellan de takbärande stolphålen och stolphålen som har ingått
i ytterväggarna varierade mellan 0,70–1,00 m. Ungefär mitt på huset fanns två ingångar på ömse sidor. Det sydvästra ingångspartiet har utgjorts av stolphålen A7731
och A7758, medan det nordöstra har bestått av A6779 och A8229. Ingångarna har
varit drygt 0,6 m breda.
Endast fyra stolphål undersöktes (A7217, A7249, A7306 & A10044). Av dessa låg
A7249 och A10044 i den norra raden av takbärande stolphål, och A7217 och A7306
i den södra raden av takbärande stolphål. Ett av de undersökta stolphålen (A7249)
tillhörde bockpar 3. Detta stolphål var i det närmaste rundovalt, 0,62 x 0,55 m stort,
och hela 0,52 m djupt. Fyllningen i stolphålet utgjordes av svagt humös, gråbrun silt,
med enstaka inslag av bränd lera och träkol. I fyllningen fanns även 21 keramikskärvor
(F100049), varav ett par mynningsskärvor, samt ett oidentifierat djurben. Det andra
stolphålet (A10044) i den norra raden av takbärande stolphål låg i den östra delen av
huset (bockpar 6). Även detta stolphål var rundovalt, 0,82 x 0,69 m stort, och 0,32 m
djupt. Fyllningen utgjordes av gråbrun, något humös lerig silt. Nära toppen på stolphålet fanns en del småsten.
I den södra raden av stolphål som ingått i den takbärande konstruktionen undersöktes ett stolphål (A7217) ingående i bockpar 2. Detta stolphål var ovalt, 0,65 x 0,50
m stort, och med ett djup av hela 0,48 m djupt. Fyllningen bestod av svagt humös,
gråbrun silt med enstaka inslag av träkol. Slutligen undersöktes även ett stolphål i det
fjärde bockparet (A7306). Även detta stolphål var ovalt och relativt stort, dvs. 0,58 x
0,40 m, och med ett djup av 0,52 m. Fyllningen utgjordes av brungrå, svagt humös silt
med en del inslag av träkol.
Arkeobotanik: Arkeobotaniska analyser gjordes på prov från A7217, A7249, A7306
och A10044. I A7217 fanns endast träkolsfragment av hassel. I A7249 fanns däremot
skalkorn, obestämt korn och fragment av sädeskorn, samt träkol av ek och hassel. Även
i A7306 fanns skalkorn, obestämt korn och fragmenterad säd, men även svinmålla och
åkerbinda samt träkol av ek och hassel. Slutligen påträffades det skalkorn och fragmenterad säd i A10044 (Gustafsson 2010 ).
Fynd: I ett stolphål i en av väggrännorna (A12174) påträffades 108 skärvor keramik
med en totalvikt av hela 1,35 kg. Förekomst av facetterade mynningar och polerade
koppar bland skärvorna innebär att kärlen kan dateras till övergången äldre och yngre
romersk järnålder, dvs. ca 200–300 e.Kr. I ett stolphål (A7249) ingående i den takbärande konstruktionen i hus 1 påträffades skärvor (F100049) från två olika typer av
kärl.
Datering: Ett skalkorn (provnr 100061) från ett stolphål (A7249), och ett skalkorn
(provnr 100063) från ett annat stolphål (A7306) 14C-daterades till 250–420 AD (Ua40261) för A7249, respektive 250–410 AD (Ua-40262) för A7306. Värdena är kalibrerade med 2 sigma (tabell 60).
Keramiken i väggrännan och 14C-dateringen av skalkornen tyder på att hus 1 har
existerat under yngre romersk järnålder.
Kontext: I området för huslämningen påträffades ytterligare lämningar som genom sin
närhet och datering kan ha varit i funktion samtidigt med hus 1. De som särskilt bör nämnas
är tre gropar (A8360, A8379 & A10412) och två härdar (A6661 & A8403). Två av groparna
(A8360 & A8379) var belägna sydväst om huset. Den ena av dem (A8360) låg ca 2,50 m
sydväst om huset. Gropen, som är odaterad, har tolkats som en arbets- eller förrådsgrop. Den
andra gropen (A8379) är också odaterad, och med en oklar funktion.
Grop A10412 var belägen 12,50 m nordost om huset. Gropen har tolkats som en
förvaringsgrop, eventuellt för livsmedel såsom rovor och annat. Keramiken i den övre
fyllningen av gropen daterar igenfyllningen till övergången äldre och yngre romersk
järnålder, medan 14C-dateringarna från huset är senare.
Undersökningsresultat
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Både sydväst och nordost om huset fanns ett par härdar som eventuellt kan ha ett
samband med aktiviteter kring huset. Tyvärr är härdarna odaterade.
Hus 2

Hus 2 låg i den södra delen av delområde A, och var placerat i nordväst-sydostlig riktning. Den östra delen av huset låg inom samma yta som det västra partiet av hus 3,
vilket innebär att husen inte kan ha existerat samtidigt. De radiometriska dateringarna
av husen antyder att hus 2 varit yngre än hus 3. I övrigt låg huset omedelbart söder
om hus 4 och hus 11.
Huset var, tillsammans med hus 1 på delområde B, ett av de mest välbevarade och
kompletta husen inom undersökningsområdet. Av huset återstod åtta bockpar ingående i den takbärande konstruktionen, samt stora partier av de raka ytterväggarna
(figur 170 & 171). Huset utgörs av sammanlagt 69 stolphål och tre kortare väggrännor.
Av stolphålen har 16 (åtta bockpar) ingått i den takbärande konstruktionen, medan
de övriga (53 st.) har varit element i ytterväggarna. Fyra av stolphålen undersöktes
(A4075, A5938, A5995 & A10942) i avsikt att samla in makrofossil för 14C-datering.
Huslämningen var minst 28 m lång, och ca 5,45 m bred (inklusive ytterväggen). Den
största bredden mellan stolphålen i den inre takbärande konstruktionen var 2,05 m
(bockpar 3 & 8 från väster).
Hus 2 var snarlik hus 1 till konstruktionen, i synnerhet i den östra delen av husen
(de fem östra bockparen) även om hus 1 var något bredare och något längre. Den cen138
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Figur 169 Hus 1. Skala 1:200.
Tabell 60 14C-datering av a7249 och a7306 i hus 1.
Lab.nr

14

Ua-40261
Ua-40262

1693 ± 30
1705± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

260–400 ad
260–390 ad

250–420 ad
250–410 ad

Hus 1
Hus 1

a7249
a7306

Stolphål
Stolphål

Skalkorn
Skalkorn

trala delen av den inre takbärande konstruktionen (bockpar 3–6), var även snarlik hus
7 och hus 8, även om dessa hus var något bredare än hus 2. Den uppenbara likheten
mellan hus 1 och hus 2 antyder en tidsmässig samtidighet mellan husen, vilket även
bekräftas av 14C-dateringarna av respektive hus.
Generellt ger huset ett stabilt och symmetriskt intryck, med ett relativt jämnt avstånd mellan stolphålen i respektive bockpar, och med sina raka ytterväggar. Tyvärr
saknas en del stolphål i respektive gavel, vilket gör det svårt att med säkerhet avgöra
om huset haft runda eller raka gavelpartier. Hus 2 hade en ganska jämn bredd mellan
stolphålen i de takbärande bockparen, där det minsta avståndet var mellan stolphålen i
bockpar 1 (1,75 m), och det längsta avståndet mellan stolphålen i bockpar 3 och 8 (2,05
m). Generellt var även avståndet mellan bockparen någorlunda jämn, med en variation
mellan 3,25–3,55 m, med undantag för avståndet mellan bockpar 2 och 3, och bockpar
3 och 4, där avståndet var 2, 80 respektive 2,70 m. Avståndet mellan de takbärande
stolphålen och stolphålen som har ingått i ytterväggarna varierade mellan 0,90–1,15 m.
Ett av de undersökta stolphålen (A5938) tillhörde bockpar 3. Detta stolphål var i
det närmaste cirkulärt, 0,43 x 0,40 m stort, och hela 0,49 m djupt. Fyllningen i stolpUndersökningsresultat
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Figur 171 Hus 2. Skala 1:200.
Tabell 61 14C-datering av a5938 och a4075 i hus 2.
Lab.nr

14

Ua-40263
Ua-40264

1707 ± 30
1716± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

250–390 ad
250–390 ad

250–410 ad
240–400 ad

Hus 2
Hus 2

a5938
a4075

Stolphål
Stolphål

Skalkorn
Skalkorn

hålet utgjordes av svartgrå, något sandinblandad humus med enstaka skörbränd sten.
Det andra undersökta stolphålet (A4075) i den norra raden av takbärande stolphål låg i
den östra delen av huset (bockpar 7). Stolphålet var cirkulärt, 0,60 x 0,60 m stort, och
0,20 m djupt. Fyllningen utgjordes av gråbrun, något humös lerig silt.
I den södra raden av stolphål som ingått i den takbärande konstruktionen undersöktes ett stolphål (A5995) ingående i bockpar 1. Detta stolphål var rundovalt,
0,45 x 0,40 m stort, och 0,42 m djupt. Fyllningen bestod av mörkgrå, något melerad
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humus med sandinslag. Slutligen undersöktes även ett stolphål i det femte bockparet
(A10942). Även detta stolphål var rundovalt och relativt stort, dvs. 0,65 x 0,47 m.
Stolphålsdjupet var 0,42 m. Det fanns två fyllningar i stolphålet, dels en primärfyllning, och dels en sekundär fyllning som fyllt upp platsen där stolpen tidigare stod.
Den sekundära fyllningen utgjordes av grågul, något humös lera, medan primärfyllningen bestod av mörkgrå, något melerad humus. I primärfyllningen fanns även en
keramikskärva (F100054). En ansamling av stenar omedelbart norr om stolphålet kan
tyda på att stolphålet ursprungligen varit stenskott.
Arkeobotanik: Fyra jordprov från fyra av stolphålsparen ingående i den takbärande
konstruktionen samlades in för flotering, och utvinning av makrofossil. Arkeobotaniska analyser gjordes på prov från A4075, A5938, A5995 och A10942. I A4075 fanns
skalkorn, obestämt korn och fragmenterad säd, samt lite träkol av hassel. I A5938
fanns skalkorn, obestämt korn och fragmenterad säd, samt träkol av ek, hassel och
ask. I A5995 fanns träkol av ek. Slutligen påträffades det skalkorn, obestämt korn och
fragmenterad säd, samt träkol av ek och hassel i A10942 (Gustafsson 2010).
Datering: Ett skalkorn (provnr 100063) från ett stolphål (A5938), och ytterligare
ett skalkorn (provnr 100064) från ett annat stolphål (A4075) 14C-daterades till 250–
410 AD (Ua-40263) för A5938, respektive 240–400 (Ua-40264) för A4075. Båda
värdena är kalibrerade med 2 sigma (tabell 61).
Kontext: I området för huslämningen påträffades ytterligare lämningar som genom
sin närhet och datering kan ha varit i funktion samtidigt med hus 3. De som särskilt
bör nämnas är två gropar (A6107 & A6134) i den västra delen av huset, och två härdar
(A4027 & A6184), där A4027 fanns strax söder om huset, och den andra härden
strax norr om huset. Tyvärr undersöktes aldrig groparna, varvid deras funktion och
datering är oklar. Två härdar (A3932 & A3764) i och nära huset har 14C-daterats till
vendel- eller vikingatid, vilket gör det osäkert om någon av de andra anläggningarna
är samtida med huset.
Hus 5

Även detta hus låg i den sydöstra delen av delområde A. Den sydöstra delen av huset
låg parallellt med, endast ca 1,70 m norr om, den sydvästra delen av hus 4. Huset låg
på samma yta som hus 6, samt ett stort antal stolphål som inte har tolkats som ingående i någon huslämning. Liksom hus 3, hus 4 och hus 6 var hus 5 beläget i nordvästsydostlig riktning. Huset utgörs av nio stolphål, varav fyra kompletta bockpar och ett
stolphål till ett femte bockpar (figur 172 & 173). Med tanke på det korta avståndet
mellan hus 4 och hus 5 har de rimligtvis inte varit i funktion samtidigt, utan i stället
ersatt varandra.. De radiometriska dateringarna av husen antyder att hus 5 är yngre än
både hus 4 och hus 6. Fyra av stolphålen undersöktes (A1625, A2078, A2119 & A2169)
i avsikt att samla in makrofossil för 14C-datering. Av dessa var dock A2119 för grunt
för jordprovstagning, medan det i A2169 saknades makrofossilt material.
Huset bestod av fyra par stolphål, och ett ensamliggande stolphål från den inre
takbärande konstruktionen. Rimligtvis har det ensamliggande stolphålet ingått i ytterligare ett bockpar, men trots ett ihärdigt rensande av ytan kunde inget stolphål
konstateras. Av ytterväggarna påträffades inga stolphål. Huslämningen var 15,10 m
lång, och med en maxbredd på 1,85 m i den centrala delen av huset.
Huset var snarlikt hus 3 och hus 4, men med ett något kortare avstånd mellan stolphålen i respektive bockpar, och ett något längre avstånd generellt mellan bockparen.
Detta kan innebära att huset var något smalare än de båda andra, och att det var en
något ”slankare” konstruktion. Avståndet mellan stolphålen i det västra bockparet var
endast 1,25 m, medan avståndet mellan stolphålen i det östra bockparet var 1,40 m.
Även avståndet mellan bockparen varierade något, där det största avståndet (ca 4,0 m)
var mellan bockpar 1 och 2 (från väster räknat), och det minsta avståndet (ca 3,0 m)
var mellan bockpar 3 och 4 (det ensamliggande stolphålet).
Undersökningsresultat
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Figur 173 Hus 5. Skala 1:200.
Tabell 62 14C-datering av a1625 i hus 5.
Lab.nr

14

Ua-40267

1758 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

235–335 ad

170–390 ad

Hus 5

a1625

Stolphål

Skalkorn

Endast fyra stolphål undersöktes (A1625, A2078, A2119 & A2169). Av dessa låg
A2119 och A1625 i den norra stolphålsraden, och A2078 och A2169 i den södra raden
av stolphål. Två av de undersökta stolphålen (A2078 & A2119) tillhörde det västra
bockparet (bockpar 1). Det södra stolphålet (A2078) var ovalt, 0,52 x 0,27 m stort, och
0,05 m djupt. Även det andra stolphålet i bockpar 1 var ovalt, 0,40 x 0,25 m stort, och
ca 0,06 m djupt. Båda stolphålen var således grunda, vilket kan tyda på att de ingick i
gavelkonstruktionen på huset.
Fyllningarna i stolphålen var relativt ljust humösa, med inslag av sandig silt. Det
andra stolphålet (A2169) i den södra stolphålsraden var cirkulärt, 0,46 m i diameter,
och 0,18 m djupt. Fyllningen utgjordes av gråbrun, något lerig silt, med en förekomst
av ett par större stenar. Detta kan tyda på att stolphålet var stenskott. Det kraftigaste
stolphålet i hus 5 var dock A1625. Även detta var cirkulärt, med en diameter av 0,42 m
och ett djup av 0,24 m. Fyllningen utgjordes av mörkbrun, humös sandig silt.
Arkeobotanik: Tre jordprov från tre av stolphålsparen samlades in för flotering, och
utvinning av makrofossil. Arkeobotaniska analyser gjordes på prov från A1625 och
A2078, medan det inte fanns någon förekomst av makrofossil i A2169. I A1625 förekom skalkorn, obestämt korn och fragmenterad säd. I provet fanns även relativt
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mycket träkol från ek, samt enstaka bitar av hassel och ask. I A2078 fanns skalkorn
och fragmenterad säd samt träkol från ek, björk och hassel (Gustafsson 2010).
Datering: Ett skalkorn (provnr 100067) från ett stolphål (A1625) 14C-daterades till
210–390 AD (Ua-40267) kalibrerat med 2 sigma (tabell 62).
Kontext: I området för huslämningen påträffades ytterligare lämningar som genom
sin närhet och datering kan ha varit i funktion samtidigt med hus 5. De som särskilt
bör nämnas är fyra gropar, belägna öster (A11146), väster (A4276), och norr om hus
5 (A5101 respektive A5116). Gropen öster om hus 5 (A11146) har tyvärr en oklar
funktion, och har inte kunnat dateras. Gropen väster om hus 5 (A4276) har primärt
tolkats som en förrådsgrop, som sekundärt har använts som avfallsgrop. Trots fynd
av ett antal keramikskärvor (F100043) och en eventuell flintskrapa (F100076) har
gropen inte kunnat dateras. Drygt 4 m norr om hus 5 fanns en grop (A5101) som kan
ha använts som kokgrop, även om funktionen är något oklar. I fyllningen fanns fyra
skärvor keramik som tyvärr inte kan datera gropen närmare. Drygt 2 m nordost om
A5101 fanns ytterligare en grop (A5116) med ett inslag av några skörbrända stenar.
Inga fynd framkom i denna grop. Möjligtvis har gropen haft samma funktion som
den söder om liggande (kok)gropen (A5101).
Hus 8

Även detta hus låg centralt på delområde A, på samma yta som hus 7 och hus 9 samt
ett stort antal stolphål, vilket försvårade tolkningen av vilka stolphål som kan ha ingått
i huskonstruktionen. Eftersom hus 8 låg inom samma yta som hus 7 kan husen inte ha
varit samtida. De radiometriska dateringarna av husen antyder att hus 8 varit yngre än
hus 7. Huset låg ca 13 m norr om hus 6. Även detta hus var placerat i nordväst-sydostlig
riktning. Huset var mer komplett än de söder om placerade hus 3, hus 4, hus 5 och hus
6, då även stolphål från ytterväggarna var bevarade. Huset utgörs av sammanlagt 50
stolphål, varav åtta stolphål (fyra bockpar), har ingått i den takbärande konstruktionen
(figur 174 & 175). Övriga stolphål (42 st.) har varit element i ytterväggarna. Fyra av
stolphålen undersöktes (A1389, A4583, A4906 & A12045) i avsikt att samla in makrofossil för 14C-datering. Huset bestod av fyra par stolphål från den inre takbärande
konstruktionen, samt stolphål till ytterväggarna från i synnerhet den västra delen av
huset. Huslämningen var minst 15,20 m lång, och med en bredd på 5,75–5,85 m (inklusive ytterväggen). Om ett par stolphål öster om den norra ytterväggen inkluderas
i huset får huset samma längd som hus 7, dvs. 20,50 m. Den största bredden mellan
stolphålen i den inre takbärande konstruktionen var 2,25 m (bockpar 2 från väster).
Hus 8 var snarlik hus 7 till konstruktionen, även om längden mellan några av bockparen varierade något. Den inte takbärande konstruktionen var även snarlik hus 6.
Den påtagliga likheten mellan hus 7 och hus 8 tyder på att husen sannolikt har ersatt
varandra vid någon tidpunkt.
Generellt ger huset ett stabilt och symmetriskt intryck. Huset har sannolikt var lätt
konvext, eventuellt med en rak västgavel. Hus 8 hade en ganska jämn bredd mellan
stolphålen i de takbärande bockparen, där det minsta avståndet var mellan stolphålen i
bockpar 4 (1,90 m), och det längsta avståndet mellan stolphålen i bockpar 2 (2,25 m).
Däremot varierade avståndet mellan bockparen, där avståndet mellan bockpar 1 och 2
var 2,73 m, mellan bockpar 2 och 3 var avståndet 3,19 m, och slutligen var avståndet
mellan bockpar 3 och 4 3,80 m. Avståndet mellan den västra gaveln och bockpar 1
var 3,40 m. Avståndet mellan de takbärande stolphålen och stolphålen som har ingått
i ytterväggarna varierade mellan 1,07–1,24 m.
Ett av de undersökta stolphålen (A1389) tillhörde bockparet längst i väster (bockpar 1). Detta stolphål var rundovalt, 0,40 x 0,35 m stort, och 0,42 m djupt. I stolphålet
fanns två fyllningar; en mörkt gråbrun, något humös lerig silt, och en fyllning av brungul lera med humösa fläckar av gråbrun silt. I stolphålet fanns även en mindre keramikskärva (F100039). Det andra stolphålet (A12045) i den norra raden av takbärande
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Figur 175 Hus 8. Skala 1:200.
Tabell 63 14C-datering av a12045 i hus 8.
Lab.nr

14

Ua-40270

1806 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

130–250 ad

120–330 ad

Hus 8

a12045

Stolphål

obestämt korn

stolphål fanns i bockpar 3. Även detta stolphål var rundovalt, 0,58 x 0,50 m stort, och
0,32 m djupt. Även i detta stolphål fanns två fyllningar; en mörkgrå, något melerad
humus, och en fyllning av brungul lera med humösa inslag. Den första fyllningen hade
sannolikt hamnat i stolphålet efter att stolpen togs bort (stolpavtryck).
Även ett stolphål (A4906) i det östra bockparet undersöktes. Stolphålet var närmast
cirkulärt, 0,44 x 0,40 m stort, och 0,11 m djupt. Fyllningen utgjordes av mörkgrå,
något melerad siltig humus. I fyllningen fanns ett fragment av en glättad mynningsskärva till ett keramikkärl (F100045). Slutligen undersöktes även ett stolphål i det
andra bockparet (A4583). Detta stolphål var närmats rundovalt, och 0,44 x 0,37 m
stort. Stolphålsdjupet var 0,26 m. I stolphålet fanns två fyllningar; en mörkgrå, något
siltig humus, och en fyllning av brungul lera, med humösa inslag. Det fanns även
en sten i botten av stolphålet, en stödsten på vilken stolpen kan ha vilat. I stolphålsfyllningen fanns även en bearbetad sten av bergart (F100109), som eventuellt kan ha
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använts som en slipsten. Möjligtvis skall den eventuella slipstenen uppfattas som ett
husoffer.
Arkeobotanik: Fyra jordprov från fyra av stolphålsparen ingående i den takbärande
konstruktionen samlades in för flotering, och utvinning av makrofossil. Arkeobotaniska analyser gjordes på prov från A1389, A4583, A4906 och A12045. I A1389 fanns
enbart små kolbitar samt bränd lera. I A4583 fanns obestämt korn och fragmenterad
säd, samt träkol från ek, ask och hassel. I A4906 fanns enbart fragmenterad säd, samt
träkol från ask och hassel. Slutligen påträffades det obestämt korn, fragmenterad säd,
svinmålla och malvia, samt träkol från ek och hassel i A12045 (Gustafsson 2010).
Datering: Ett obestämt korn (provnr 100070) från ett stolphål (A12045) 14C-daterades till 120–260 AD (Ua-40270) kalibrerat med 2 sigma (tabell 63).
Kontext: I området för huslämningen påträffades ytterligare lämningar som genom
sin närhet och datering kan ha varit i funktion samtidigt med hus 8. De som särskilt
bör nämnas är en grop och ett gropsystem. Gropen (A4453) var belägen ca 2,80 m
norr om hus 8. Den har tolkats som en förvaringsgrop. I fyllningen fanns en vävtyngd
och ett relativt stort antal skärvor keramik, vilka daterar gropen till övergången äldre
och yngre romersk järnålder.
Gropsystemet (A5065) var beläget knappt 4 m söder om huset. Detta utgjordes av
en östlig och en västlig grop. Även dessa gropar har tolkats som en typ av förrådsgropar. I groparna fanns en del keramikskärvor, och en avslagsskrapa. Mycket tyder på
att även denna grop kan dateras till övergången äldre och yngre romersk järnålder.
Hus 10

Hus 10 låg i den västra delen på delområde A, med den östra delen av huset relativt
centralt beläget på området. Den östra delen av huset låg omedelbart intill hus 6, vilket
sannolikt innebär att de inte varit samtida. De radiometriska dateringarna av husen
antyder att hus 10 varit yngre än hus 6. Liksom de övriga husen på delområde A så
var hus 10 placerat i nordväst-sydostlig riktning. Huset utgörs av sammanlagt åtta
stolphål, där sex av stolphålen härrör från tre bevarade bockpar i den centrala delen
av huset, medan de två övriga stolphålen var ensamliggande vid respektive gavelavslut
(figur 176 & 177). Sannolikt har även dessa ingått i bockpar till den inre takbärande
konstruktionen. Av ytterväggarna påträffades inga stolphål. Fem av stolphålen undersöktes (A3177, A3290, A3326, A11729 & A11942) i avsikt att samla in makrofossil
för 14C-datering. Huslämningen var minst 25,50 m lång. Den största bredden mellan
stolphålen i den inre takbärande konstruktionen var 1,55 m (bockpar 2 från väster).
Hus 10 var liksom hus 9 något slankare än de övriga husen på delområde A, med ett
kortare avstånd mellan stolphålen i respektive bockpar än de andra husen. Avståndet
mellan stolphålen i de centrala bockparen var ganska lika, där det minsta avståndet var
mellan stolphålen i bockpar 3 (1,30 m), och det längsta avståndet mellan stolphålen
i bockpar 2 (1,50 m). Däremot varierade avståndet mellan bockparen, där avståndet
mellan bockpar 1 och 2 var 4,85 m, medan avståndet mellan bockpar 2 och 3 var så
mycket som 8,80 m. Det kan även noteras att avståndet från båda de ensamliggande
stolphålen till närmsta bockpar i öster och väster var 5,15 m.
Ett av de undersökta stolphålen (A3290) tillhörde bockpar 2 (från väster). Detta
stolphål var ovalt, 0,50 x 0,35 m stort, och 0,20 m djupt. Fyllningen i stolphålet utgjordes av brungrå, något humös lerig silt. Det andra stolphålet (A3177) i den norra raden
av takbärande stolphål fanns i bockpar 3. Även detta stolphål var ovalt, 0,50 x 0,32
m stort, och 0,14 m djupt. Även fyllningen i stolphålet utgjordes av gråbrun, något
humös lerig silt. Det tredje stolphålet i den norra raden utgjordes av ett ensamliggande
stolphål (A11942) längst i väster. Detta stolphål var ovalt, 0,34 x 0,17 m stort och 0,20
m djupt. Fyllningen utgjordes av gulgråbrun, något humös lerig silt.
Ett av stolphålen (A3326) i den södra raden av takbärande stolphål fanns i bockpar 1. Detta stolphål var avlångt, 0,82 x 0,30 m stort, och 0,24 m djupt. Stolphålets
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Figur 177 Hus 10. Skala 1:200.
Tabell 64 14C-datering av a3290 i hus 10.
Lab.nr

14

Ua-40272

1662 ± 30

C år BP

avlånga form antyder att det rör sig om två stolphål, även om det inte gick att urskilja
i sektionen. Fyllningen i detta stolphål utgjordes av gråbrun, något humös, sandig silt,
med inslag av småsten och träkol. Det andra stolphålet i den södra raden utgjordes av
ett ensamliggande stolphål (A11729) längst i öster. Detta stolphål var ovalt, 0,62 x 0,36
m stort och 0,14 m djupt. Eventuellt är stolphålet ett dubbelstolphål, vilket antyder en
omsättning av stolpen vid något tillfälle. Fyllningen i stolphålet utgjordes av gråbrun,
något humös silt, med inslag av enstaka lerfläckar.
Arkeobotanik: Fem jordprov från fem av stolphålsparen ingående i den takbärande
konstruktionen samlades in för flotering, och utvinning av makrofossil. Arkeobotaniska analyser gjordes på prov från A3177, A3290, A3326, A11729 och A11942. I A3177
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fanns endast träkol av björk och salix. I A3290 fanns det däremot skalkorn, obestämt
korn, fragmenterad säd och svinmålla, samt träkol från ek, ask och rönn. I A3326
fanns det obestämt korn och fragmenterad säd. I A11729 fanns det ett stort makrofossilmaterial, såsom skalkorn, obestämt korn, fragmenterad säd, svinmålla, pilört och
måra, samt träkol från rönn, bok och hassel (Gustafsson 2010).
Datering: Ett skalkorn (provnr 100072) från ett stolphål (A3290) 14C-daterades till
250–530 AD (Ua-40272) kalibrerat med 2 sigma (tabell 64).
14C-dateringen indikerar att huset kan ha varit i funktion under yngre romersk
järnålder och/eller folkvandringstid, dvs. samtidigt med hus 1 på delområde B och
hus 2 på delområde A.
Kontext: I området för huslämningen påträffades en grop (A4276) som genom sin
närhet kan ha varit i funktion samtidigt med hus 10. Gropen har tolkats som en förrådsgrop. Centralt i huset fanns ett gropsystem (A3219), som kan ha haft en funktion
som förvaringsgrop(ar). Sannolikt är gropsystemet, vilket är daterat till ca 100–300
e.Kr., äldre än hus 10.

gropar
På hela undersökningsytan framkom totalt 41 gropar, varav 29 på delområde A och
tolv på delområde B (figur 178). Av dessa undersöktes 13 (ca 1/3), varav nio på delN

Figur 178 Samtliga gropar på delområde a och delområde B. Skala 1:1 000.
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område A och fyra på delområde B. Tyvärr är flertalet av groparnas funktion oklar,
men några av dem bör kunna tolkas som förrådsgropar. En av groparna (A10412) var
speciell med bevarat organiskt material mot botten. En tolkning som har föreslagits
för denna är en funktion som stuka. Här nedan redovisas enbart de gropar som undersöktes. Groparna redovisas för översiktens skull först för delområde A (figur 179),
sedan delområde B (figur 182).
gropar på delområde a
A1323

Gropen framkom i den centrala delen av området. Gropen var 1,36 m stor. Den var
placerad invid hus 7 och hus 8. Det är något osäkert om gropen undersöktes då någon
dokumentation i form av en sektion och beskrivning inte finns. Däremot har en sektion genom gropen mätts in med totalstation, vilket ger intrycket att den grävts. Några
fynd finns inte registrerade från gropen.
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A2646

Gropen framkom i den nordvästra delen av området. Den var 2,17 x 1,34 m stor, och
0,26 m djup. Endast ca ¼ av gropens sydvästra del undersöktes. Nedgrävningskanten var
flack, och bottnen plan. Fyllningen i gropen utgjordes av relativt humös, gråbrun svagt
lerig silt. Ca 0,10 m ner i gropen fanns en mindre, relativt begränsad, anhopning av träkol.
Mot den centrala delen av gropen fanns en del skörbränd sten samt ett antal större stenar.
Fynd: I gropen fanns en obestämbar skärva keramik (F100037), en eventuell flintskrapa (F100095), ett flintavslag (F100094), samt djurbensfragment av nöt.
A3492

Gropen påträffades i den centrala delen av delområde A, strax väster om huslämningarna 7 och 8. Gropen var 1,40 x 0,95 m stor, och 0,31 m djup. Den var oregelbundet
avlång i plan, med raka nedgrävningskanter, och ojämn botten. Endast ca ¼ av gropens östra del undersöktes. I samband med undersökningen avsöktes gropen även med
metalldetektor, men inga föremål påträffades.
Överst i gropen fanns en gråsvart, oerhört kompakt fyllning av sotinblandad silt,
med inslag av träkol. I fyllningen fanns även en del skärvsten. I botten fanns samma
lager, men med inblandning av orangegul lera. I den västra kanten av gropen fanns
dessutom ett lager av enbart orangegul lera (inrasat från underlaget).
Fynd: I gropen påträffades 294 keramikskärvor, vilka tillsammans vägde 2 838
gram. Keramiken har registrerats under en fyndpost (F100035), och som en fyndenhet
(F100030). Bl.a. fanns det två halva krukor, där den ena hade en dubbelkonisk form,
medan den andra hade en rundad buk med smal mynning. Övrig keramik låg i stora
skärvor, men splittrades när den plockades upp.
Keramiken utgörs till största delen av grovt magrade skärvor, men finare gods förekommer också. Av dessa är några glättade och polerade, och två skärvor är dessutom ornamenterade med linjer och prickar. Bland keramiken finns bl.a. en mellanstor
kruka med plan botten, s-formad profil och glättad utsida. Det fanns även en skärva
från ett silkärl. Sammanlagt framkom ett 20-tal mynningsskärvor i gropen. I gropen
fanns även ett fragment av ett lerblock (F100037).
I den övre fyllningen i gropen fanns fem bitar flintavfall (F100096 & F100101),
fem stycken bränd flinta (F100097 & F100102), en eventuell spånskrapa (F100100),
en avslagskärna (F100103) och en knacksten (F100110). I gropen påträffades också sju
bitar av ett material som kan vara harts, eller möjligtvis tjära (F100107).
I gropen fanns även tio benfragment med en vikt av 138 gram. Benfragmenten kom
från nöt, får/get och svin.
Funktion: Gropens oregelbundna form kan tyda på att den primärt fungerat som
en lertäktsgrop. Därefter har den sekundärt använts som avfallsgrop.
Datering: Keramiken i gropen daterar denna till slutet av äldre romersk järnålder,
dvs. ca 200 e.Kr.
A4276

Gropen framkom i den centrala delen av delområde A, strax norr om hus 2 och väster
om hus 5. Den var 1,72 x 1,58 m stor, och 0,40 m djup. Den västra delen av A4276
undersöktes. Gropen var i det närmaste rund, med relativt flacka nedgrävningskanter,
och plan botten. Det fanns endast en fyllning, och denna utgjordes av mörkbrun
sandig/siltig humus med klumpar av lera.
Fynd: I fyllningen fanns elva skärvor keramik (F100043), en eventuell flintskrapa
(F100076) och tre flintavslag (F100091). I gropen fanns även fem benfragment med
en vikt av 57 gram. Benen kom från nöt, får/get och svin.
Funktion: Gropens regelbundna form, och plana botten, gör en tolkning av dess primärfunktion som förrådsgrop inte orimlig. Sekundärt har den använts som avfallsgrop.
Undersökningsresultat
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Figur 180 Sektion på a4296, från väster. Skala 1:20.
A4296

Denna grop var belägen i den norra delen av delområde A, norr om samtliga huslämningar. Gropen var 2,00 x 1,65 m stor och 0,92 m djup. Den västra delen av A4296
undersöktes. Gropen var rundoval till formen, med något lutande nedgrävningskanter
och en närmast trattformad, rundad botten (figur 180).
Det fanns antydan till två fyllningar i gropen, åtskilda av ett några cm tjockt lerlager. Den övre fyllningen utgjordes av gråbrun lerig, humös silt, med inslag av träkol
och småsten. Fyllningen under lerlagret hade en likartad struktur.
Fynd: I gropen fanns två djurbensfragment med en total vikt av 333 gram. Benen
kom från nöt och get.
Funktion: Gropens funktion är oklar, men med tanke på avsaknaden av fynd, och
den relativt homogena karaktären på fyllningarna, bör den ha fyllts igen relativt omgående. Det fanns inga tydligt vattenavsatt lager i botten av gropen, vilket gör det svårt
att tolka den som en brunn, eller ett vattenhål, även om formen på nedgrävningen
skulle kunna öppna upp för en sådan tolkning. Möjligtvis kan gropen tolkas som en
lertäktsgrop.
A4453

Även denna grop låg i den norra delen av delområde A, omedelbart norr om huslämningarna. Gropen var 1,50 x 1,30 m stor och 0,86 m djup. Den norra delen av A4453
undersöktes. Gropen var rundoval till formen, med något sluttande nedgrävningskanter, skarpt vinklade bottenkanter och plan botten (figur 181).
Fyllningen i gropen var relativt homogen, och utgjordes av humös, mörkt gråbrun
silt, och med inslag av träkol. Mot botten fanns en del relativt stora flintknutor.
Fynd: I fyllningen fanns 60 skärvor keramik (F100056) med en totalvikt av 378
gram, ett fragment av en vävtyngd, en bit bränd flinta (F100092), och tre flintavslag

Figur181 Sektion på a4453, från norr.
Skala 1:20.
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(F100093 & F100099). Det fanns dessutom även 13 djurbensfragment med en totalvikt av 175 gram. Benen kom från nöt, får/get och svin.
Keramiken från A4453 utgjordes av skärvor från endast två kärl, där merparten av
skärvorna har grov magring, medan en del har glättad yta. Det fanns även ett fåtal
skärvor med ett fastare gods. Bland keramiken fanns bl.a. fyra skärvor från mynningar
till kärl. Dessa var förtjockade, utsvängda respektive med rak kant.
Funktion: Ett möjligt användningsområde för gropen är att den har använts för
förvaring av något slag.
Datering: Keramiken i gropen daterar denna till övergången äldre och yngre romersk järnålder, dvs. ca 100–300 e.Kr.
A5101

Gropen påträffades i den östra delen av delområde A. omedelbart norr om hus 5.
Gropen var rund, 1,26 x 1,24 m stor, och 0,22 m djup. Den östra delen av A5101 undersöktes. Gropen hade flacka nedgrävningskanter, och en relativt plan botten.
Fyllningen utgjordes av gråbrun, kompakt humös lerig silt, med inslag av enstaka
av lerfläckar, träkol, bränd lera samt några skörbrända stenar. I mitten av gropen fanns
två, ca 0,10 m stora, skörbrända stenar.
Fynd: I fyllningen fanns fyra skärvor keramik från buken på ett kärl, samt tre benfragment med en totalvikt av 139 gram från nöt och svin.
Funktion: De skörbrända stenarna i fyllningen kan tyda på att gropen använts som
en kokgrop. Det är dock oklart om stenarna primärt legat i gropen, eller hamnat där
sekundärt. Detta innebär att gropens funktion är oklar.
A5116

Även denna grop var belägen i den östra delen av delområde A, drygt 2 m nordost om
A5101. Gropen var oregelbunden i plan, 1,28 x 1,18 m stor, och 0,15 m djup. Den östra
delen av A5116 undersöktes. Gropen hade flacka nedgrävningskanter, och en ojämn botten.
Fyllningen utgjordes av gråbrun, kompakt humös lerig silt, med lite inslag av träkol,
och några skörbrända stenar. Ca 0,05 m ned i gropen fanns några mindre sandfläckar.
Det fanns inga fynd i gropen.
Funktion: Gropen var snarlik den intilliggande gropen, A5101, med inslag av skörbrända stenar. Gropens funktion är således oklar.
A11146

Denna grop framkom i den sydöstra delen av delområde A, alldeles i den norra vägglinjen till hus 4, och omedelbart öster om hus 11. Gropen var i det närmaste rund, 1,73
x 1,49 m stor, och 0,40 m djup. Den östra delen av gropen undersöktes. Gropen hade
kraftigt sluttande nedgrävningskanter, och en närmast skålformad botten. Fyllningen
bestod av brungrå humös, sandig silt.
Fynd: I fyllningen fanns det två skärvor keramik (F100055), och en bit flintavfall
(F100075).
Funktion: Gropens funktion är oklar.
Datering: Sannolikt är den inte samtida med hus 4, efter gropen ligger i dess norra
vägglinje. Det går dock inte att utröna, varken stratigrafiskt, eller med hjälp av keramiken, om den är äldre eller yngre än huset. Däremot kan gropen vara samtida med
hus 11, som har 14C-daterats till förromersk järnålder.
gropar på delområde B
A8360

Gropen var belägen ganska centralt på delområde B, ca 2,50 m söder om hus 1. Gropen
var relativt rund i plan, 2,00 x 1,90 m stor, och 0,45 m djup. Den östra delen av A8360
undersöktes. Gropen hade något flacka nedgrävningskanter, och en jämn botten.
Undersökningsresultat
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I gropen fanns två fyllningar. Den övre fyllningen utgjordes av relativt humös,
mörkt gråbrun silt, med inslag av bränd lera, träkol och relativt mycket skörbränd sten.
Ca 0,20-0,30 m ned i gropen fanns en nivå med mycket sten, en del skörbrända, som
bildade ett tydligt skilje mellan lagren. Den nedre fyllningen var något mindre humös
än den övre, och dessutom med ett större inslag av lera.
Fynd: I fyllningen fanns en skärva keramik (F100050), två bitar flintavfall
(F100077), tre flintavslag (F100078 & F100080), och tre avslag med retusch (F100079
& F100081). Dessutom fanns där nio djurbensfragment med en totalvikt av 206 gram.
Benen kom från nöt, får/get, häst och hund.
Funktion: Gropens form, distinkta nedgrävningskant och plana botten, samt den
relativt jämna stenlagda nivån ca 0,15 m ovan botten, gör det möjligt att tolka dess
funktion som en arbetsgrop, eller möjligtvis förrådsgrop.
A8379

Aven denna grop framkom ganska centralt på delområde B, omedelbart söder om
A8360 och hus 1. Gropen, vilken var närmast oval, och något oregelbunden i plan, var
2,00 x 0,95 m stor, och 0,36 m djup. Den södra delen av gropen undersöktes. Gropen
hade flack nedgrävningskant i väster, medan den östra kanten av gropen var skuren av
nedgrävningen för en modern teleledning. Bottnen på gropen var något oregelbunden.
Fyllningen i gropen utgjordes av mörkt gråbrun, humusinblandad sandig silt.
Fynd: I fyllningen fanns fem skärvor keramik (F100051), ett flintavslag (F100078),
samt sju benfragment med en totalvikt av 294 gram. Benen kom från nöt och svin.
Funktion: Dess närhet till A8360 gör att den kanske kan ha ett funktionellt samband med denna, dock oklart på vilket sätt.
A9321

Gropen var belägen i den nordvästra delen av delområde B, ca 6 m nordväst om hus
1. Den återstående delen av gropen var närmast oval till formen, 1,85 x 1,18 m stor
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och 0,38 m djup. Den östra delen av gropen undersöktes. Gropen hade en relativt
flack nedgrävningskant i öster. Bottnen på gropen var något oregelbunden. Den västra
delen av gropen var skuren av nedgrävningen för ett gropsystem (A10171). Fyllningen
i gropen utgjordes av ljusgrå, något melerad siltig humus.
Fynd: I fyllningen fanns två skärvor keramik (F100052), två avslag med retusch,
samt ett litet benfragment från nöt.
Funktion: Gropen har en oklar funktion.
A10412

Denna grop, som egentligen utgörs av två gropar, framkom i den nordöstra delen av
delområde B, 12,50 m nordost om hus 1. Gropen var rundoval till formen, ca 3,3 x
2,50 m stor, och 1,30 m djup. Både den norra och den södra delen av gropen grävdes,
förutom en ca 0,30 m bred kvarlämnad profilbänk (figur 183).
Vid undersökningen kunde konstateras att anläggningen hade en tämligen komplicerad stratigrafi som antyder flera faser av användning (figur 184). Primärt grävdes
förmodligen en relativt grund grop som sannolikt har hela anläggningens utbredning.
Den ”primära” gropen återstod till ett djup av ca 0,50 m. Partier av denna grop fanns
kvar väster om den djupare ”sekundära” gropen. Gropens funktion är okänd.
När denna grop var grävd, och delvis igenfylld, grävs en djupare grop öster om den
”primära” gropen. Denna grop var ca 1,80 m stor, och med en något oregelbundet
rundad form. Gropen var ca 1,30 m djup, och kan ursprungligen ha varit ca 1,80 m
djup (med tillägg för matjorden). I botten, och drygt 0,50 m upp längs gropens väggar,
fanns ett homogent, grått, siltigt och fett humöst lager (lager 1) med en tjocklek på
ca 0,10 m. På detta, och till en höjd av ca 0,80 m längs gropens väggar, fanns ett ca
5 cm tjockt lager (lager 2) som var homogent, siltigt, svart, fett och kraftigt humöst.
Dessa båda lager närmast botten var fyndtomma. Lagren har tolkats som att gropens
botten och väggar varit klädda och isolerade, eventuellt med torv, grästorv eller annat
organiskt material. Det är troligt att gropen var invändigt klädd, t.ex. med plank.
Vid någon tidpunkt överger man gropen, som därefter står öppen någon tid. Det
sandiga/siltiga lagret (lager 3) ovanpå det svarta lagret kan vara resultatet av en översandning, något som inte är helt ovanligt på Näset (figur 185). Flygsandslagret är drygt
20 cm tjockt, men detta motsäger inte att det bildats under en relativt kort period.
Den sista fasen i gropens historia är när den fylls igen med ett mörkbrunt, humöst
lager (lager 4). I den övre, tämligen tjocka fyllningen, fanns sten, skörbränd sten,
träkol och djurben. Dessutom fanns där oerhört mycket keramik (se nedan). Möjligtvis skall igenfyllandet av gropen sättas i samband med övergivandet av hus 1. Det är
troligt att materialet från det övre lagret (lager 4) kommer från huset golvlager, eller
kulturlager runt huset. Keramiken i gropen består av många stora skärvor vilket indikerar en snabb deponering.
Fynd: I gropen fanns ca 3,9 kg keramik, fördelade på ca 480 skärvor (F100016–
F100021, F100029 & F100053). Bland skärvorna fanns bl.a. två hankar, fem bottenbitar och 51 mynningsfragment. Det fanns skärvor från såväl stora grovt magrade kärl,
som från finmagrade, tunnare kärl. Keramiken från gropen utgjordes dock merendels
av polerade koppar. Endast ett mindre antal skärvor från hushållskärl fanns i gropen.
Det totala antalet koppar i A10412 har uppgått till omkring 20, varav flera deponerats
nästan hela. Tre skärvor keramik hade dessutom linjeornamentik. Det fanns även 29
fragment av lerblock (F100011), samt 28 fragment av lerklining (F100022, bränd lera).
Det fanns även en bryn/glättsten av sandsten (F100024), en glättsten (F100025),
en knacksten av flinta (F100108), en eventuell järnkniv (F100074), en del slagg
(F100027), samt ett flintavslag (F100082).
I gropen fanns även 75 benfragment med en sammanlagd vikt av 1,6 kg. Benen
härrör från nöt, får/get, svin, häst, hund och flundra.
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Figur 183 översiktsbild på a10412,
från väster. Foto: lars jönsson, malmö
museer.

Figur 184 a10412, från sydväst (nedan).
på fotot framgår den sydvästra sektionen av gropen.
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Funktion: En trolig tolkning är att gropen använts för förvaring, eventuellt för
livsmedel. I ett agrarsamhälle måste olika typer av förvaringsställen ha varit högst
nödvändiga. Genom att lägga ett lock på gropen kan man ha skapat en miljö som var
fuktig och sval, och med en relativt jämn temperatur under stora delar av året. Kanske
förvarades rovor och öl här i något som kan ha varit föregångaren till sentida stukor
och jordkällare. Sannolikt har gropen inte fungerat som en brunn, eftersom den var
alltför grund, och dessutom var lagren närmast botten tämligen torra. Det förefaller
inte heller vara en lertäktsgrop med tanke på hur noggrant gropen grävts, med vertikala sidor och den ovan nämnda ”inklädningen” (figur 186).
Datering: Keramiken i den övre fyllningen daterar åtminstone igenfyllningen av
gropen till övergången äldre och yngre romersk järnålder.

Figur 185 a10412, från sydväst. på
fotot framgår det närmast ”organiska”
materialet i botten av gropen, samt ett
översandningslager ovan detta.

Figur 186 Charlotte Fabech, Ber til
Helgesson och truls månsson gräver
gropen a10412, medan joakim Frejd
mäter in densamma. Foto: lars jönsson,
malmö museer.
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Skala 1:2000.

gropsystem
På hela undersökningsytan framkom totalt sex gropsystem, varav fem på delområde A
och ett på delområde B (figur 187). Av dessa undersöktes tre, varav två på delområde A
och ett på delområde B. Här nedan redovisas endast de gropsystem som undersöktes.
gropsystem på delområde a
A3219

Detta gropsystem låg i den centrala delen av delområde A, omedelbart väster om huslämningarna på området. Gropsystemet, vilket sannolikt utgjordes av två gropar, var
totalt 5,30 x 3,05 m stort, och som mest 0,95 m djupt. Gropsystemet grävdes på två
ställen. Först grävdes den nordvästra delen av vad som sannolikt är den största gropen.
Den utgrävda delen motsvarar ca 25 % av gropsystemets totala mängd (figur 188).
Möjligtvis har den västra gropen varit ca 3,85 x 3,05 m stor, och 0,95 m djup.
Gropen hade branta, hackiga kanter och en plan botten. I gropen fanns tre fyllningar
som var åtskiljda av tunna lerlager (figur 189). Det översta lagret (lager 1), utgjordes
av gråbrun kompakt siltig humus, med ett måttligt inslag av skörbränd sten, relativt
mycket keramik i den övre delen, samt en del djurben. En tunn lerlins skiljer det från
det underliggande lagret (lager 2), vilket var snarlikt lager 1, men med färre fynd och
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enstaka skörbränd sten. Nederst i gropen fanns ytterligare ett lager (lager 3), snarlikt
de övre, men åtskilt av ytterligare en tunn lerlins. Detta lager var omtrampat.
Den östra delen av gropsystemet, som sannolikt var ytterligare en grop, var ca 2,45
x 1,70 m stor, och ca 0,90 m djup. Av denna grop grävdes ett område på ca 2,55 x 0,85
m, dvs. ca 15 % av gropsystemets totala mängd. Nedgrävningen var svagt sluttande,
och med en något trattformad botten. Fyllningarna påminde starkt om de i den nordvästra delen av gropsystemet (se ovan).
Fynd: I gropsystemet påträffades sammanlagt 73 skärvor keramik med en total vikt
av ca 960 g. Av dessa fanns 60 i den övre fyllningen (lager 1). Fem skärvor framkom
i den underliggande fyllningen (lager 2), medan de resterande skärvorna mer allmänt
kan kopplas till groparna. Keramiken bestod av skärvor, därav ett relativt stort antal
mynningsskärvor, från ett fåtal kärl.
Figur 188 truls månsson dokumenterar
ett parti av gropsystemet a3219 på
delområde a. Foto: lars Salminen,
Sydsvensk arkeologi aB.
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Figur 189 Sek tion 11276 på den
nordöstra delen av a3219, från norr.
Skala 1:20.

I gropsystemet fanns även en del flinta, såsom en bit bränd flinta (F100084),
en eventuell skrapa (F100083), sju flintavfall (F100085), åtta flintavslag (F100086,
100088 och 100089) och en eventuell flintspets (F100090).
I gropen fanns även ett relativt stort osteologiskt material, bestående av 47 benfragment med en total vikt av ca 1 kg, från nöt, får/get, svin, häst och hund.
Funktion: En hypotes som fanns före grävningen av gropsystemet var att det
kunde vara ett grophus. De kraftigt sluttande väggarna, och den lilla plana bottenytan talar dock emot denna tolkning. I stället kan groparna ha haft en funktion som
förvaringsgrop(ar), dock oklart för vad. Igenfyllningen av groparna bör ha skett ungefär samtidigt då fyllningarna är snarlika i dessa.
Datering: Keramiken i de övre fyllningarna (lager 1 & 2) daterar åtminstone igenfyllningen av groparna till övergången äldre och yngre romersk järnålder, dvs. ca
100–300 e.Kr.
A5065

Även detta gropsystem låg i den centrala delen av delområde A, ca 15 m öster om det
tidigare beskrivna gropsystemet (A3219). Gropsystemet, vilket bestod av en östlig och en
västlig grop, var totalt ca 3,25 x 1,95 m stort, med ett maximalt djup av 0,32 m. Stratigrafiskt kunde det konstateras att den västliga gropen sannolikt var nedgrävd i den andra.
Nedgrävningskanterna till båda groparna var svagt sluttande, närmast raka, och
med förhållandevis plana bottnar. I båda groparna fanns en likartad fyllning av gråbrun, lerig humös silt, med inslag av lerfläckar och träkol.
Fynd: Totalt påträffades 16 keramikskärvor från gropsystemet, därav nio skärvor
(F100046) från den östra gropen och sju skärvor (F100047) från den västra. I den
västra gropen fanns även en avslagsskrapa (F100098), och från den östra gropen en bit
bränd flinta (F100104).
I gropsystemet fanns även 19 benfragment med en total vikt av 431 gram. Benen
kommer från nöt, får/get och svin.
Funktion: Groparna har haft en oklar funktion. De relativt distinkta nedgrävningskanterna, och plana bottnarna kan dock tyda på att de har fungerat som en typ av
förrådsgropar.
Datering: Sannolikt kan även denna grop datera till övergången äldre och yngre
romersk järnålder.
gropsystem på delområde B
A10171

Detta gropsystem låg i den norra delen av delområde B, strax norr om den norra
gaveln på hus 1. Möjligtvis är gropsystemet en del av vångagränsen som framkom i
samband med förundersökningen, och som finns markerad på 1700-talets skifteskarta
över Stora Hammars by.
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För att försöka förstå gropsystemets funktion grävdes ett ca 2,10 m långt, och 0,35
m brett provschakt i den västra delen av anläggningen, ca 6 m öster om dess västra begränsning. Först grävdes schaktet till ett djup av ca 0,50 m, därefter grävdes en mindre
provgrop ned till ca 1,25 m. Fyllningen, vilken utgjordes av mörkt gråbrun humös silt,
var relativt likartad hela vägen ned till provgropens botten. Tyvärr grävdes inte gropen/
diket ned till botten, varvid något djup på anläggningen inte kunde uppnås.
Fynd: I fyllningen fanns endast tre flintavslag (F100105), och ett djurben från nötkreatur.
Funktion: Oklart om det rör sig om ett gropsystem, eller om en del av vångagränsen
från medeltid eller modern tid.
Datering: Rent stratigrafiskt verkar det som att ”gropsystemet” åtminstone är yngre
än hus 1, daterad till yngre romersk järnålder.

Härdar
Totalt påträffades 35 härdar på hela undersökningsytan, varav 21 på delområde A, och
14 på delområde B (figur 190). Av dessa har 19 beskrivits okulärt avseende innehållet
på deras respektive yta, varav elva på delområde A och åtta på delområde B. Av de okulärt besiktigade härdarna hade elva ett innehåll av skörbränd sten, medan åtta enbart

N

Figur 190 Härdarna som påträffades i
samband med undersökningen av område 2. de härdar som är 14 C-daterade
är speciellt markerade. de är sannolikt
daterade till 800-tal. övriga härdar är
odaterade. Skala 1:2 000.
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Tabell 65 14C-datering av a3764.
Lab.nr

14

Ua-40259

1223 ± 30

C år BP

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

720–870 ad

690–890 ad

Härd

a3764

Härd

träkol

Kal. 1σ

Kal. 2σ

Kontext

Anl. nr

Anl. typ

Material

780–890 ad

770–900 ad

Härd

a3932

Härd

träkol

Tabell 66 14C-datering av a3932.
Lab.nr

14

Ua-40260

1186 ± 30

C år BP

innehöll träkol, varav fyra hade ett mycket stort inslag av träkol. En av härdarna på
delområde B innehöll dessutom bränd flinta (A8848).
Endast en av härdarna (A3764) undersöktes närmare. Från två av härdarna (A3764
& A3932) plockade det träkol för 14C-datering. Dateringarna faller inom tidsrummet
700-tal och 800-tal, troligen vikingatid. Här nedan redovisas dessa härdar något närmare. Sannolikt är härdarna inte samtida, men redovisas ändå tillsammans.
A3764

Denna härd låg i den södra delen av delområde A, ca 3 m norr om hus 2. Härden var
0,80 x 0,70 m stor, och 0,08 m djup. På härdens yta fanns ett mycket stort inslag av
träkol, och ett litet inslag av skörbränd sten. Förutom träkol innehöll härden även en
sotig fyllning.
Det träkolsbemängda lagret låg i sin tur på hårt bränd lera, vilket sannolikt var det
naturliga underlaget som blivit kraftigt eldpåverkat. I den norra delen av härden fanns
ett ca 0,20 m i diameter stort stolphål, som var ca 0,10 m djupt. Fyllningen i stolphålet
utgjordes av brun, humös silt. Den östra delen av härden grävdes ut, liksom hälften
av stolphålet.
Datering: Från härden togs träkol för 14C-analys. Analysen gav en datering av
härden till 690–890 AD (Ua-40259) kalibrerat med 2 sigma (tabell 65).
A3932

Denna härd låg i hus 2, strax innanför den norra vägglinjen. Härden var ca 1,15 x 1,05
m stor. På härdens yta fanns skörbränd sten och kol.
Datering: Från härden togs träkol för 14C-analys. Analysen gav en datering av
härden till 770–900 AD (Ua-40260) kalibrerat med 2 sigma (tabell 66).
Dateringen av härden till vendel-/ vikingatid innebär att den inte, trots att den
låg inne i hus 2, var samtida med huset. Hus 2 är daterat till yngre romersk järnålder.

diken och rännor
På hela undersökningsytan framkom totalt sju diken, samtliga på delområde A. Tre av
dikena fanns i den norra delen av delområde A, och utgör sannolikt partier av recenta
diken. Fyra av dikena fanns i den södra delen av delområde A, och utgör de nordligaste
partierna av en vångagräns som sträcker sig mellan delområde A och delområde B.
Vångagränsen är markerad på en historisk karta från 1700-talet.
På undersökningsytan dokumenterades även nio rännor, varav sex på delområde A
och tre på delområde B. Sex av rännorna är väggrännor ingående i hus 1 och hus 2,
medan tre av rännorna har en oklar funktion. Väggrännorna redovisas i samband med
beskrivningarna av hus 1 och hus 2.
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Fynd och analyser

I detta kapitel sammanfattas upplysningar om de fynd som gjordes i samband med de
arkeologiska undersökningarna på fastigheten Stora Hammar 16:136. För flera fyndkategorier föreligger expertanalyser som särskilda rapporter.
Fyndmaterialet redovisas i följande text fördelat på materialkategorierna flinta och
sten, keramik och bränd lera, ben, makrofossil, metall och slagg samt glas. Materialet
har grundregistrerats i tabeller.
Fyndmaterialets betydning för tolkningen av platsen behandlas i kapitlet Tolkning
och källkritik.

FliNta oCH SteN
Flintmaterialet har inte bearbetats eller klassificerats närmare. De eventuella lämningarna från neolitikum framhölls inte i undersökningsplanen och prioriteten för dessa
var låg. Något omfattande neolitiskt material påträffades inte heller vid slutundersökningen. Det flintmaterial som tillvaratogs förekom främst i groparna från yngre bronsålder och äldre järnålder, men sporadiskt förekommande flintavslag, avfall, knutor
m.m. samt bränd flinta togs dock tillvara.
En bit av en ythuggen flintskära påträffades som lösfynd (F3959) inte långt från
A6181, som var en grop innehållande senneolitisk keramik (figur 192).
Delar av lövknivar påträffades i groparna A245 och A2475, vilka på grund av dessa
fynd och utifrån keramiken kunde dateras till övergången mellan brons- och järnålder.
Några runda knackstenar togs också tillvara bl.a. i stenskodda stolphål. Två stenar
som påträffades i gropar med keramik från äldre järnåldern (A4545 & A10412) kan ha
använts till att glätta lerkärlen. Även flera stenar som kunnat användas som bryn- eller
slipstenar påträffades i anläggningar från äldre järnålder till vikingatid. Mest påtagliga
var de större stenar i bergart som varit slip-/malstenar respektive underliggare till gnidkvarnar och mest iögonenfallande ett par stora runda över- och underliggare med centralt placerade hål till vridkvarnar (figur 191 & 144). Malstenarna påträffades främst i
huslämningarnas stolphål och vridkvarnarna passar väl in i en yngre järnålders miljö.
I hus 8 från yngre romersk järnålder påträffades ett möjligt bryne i ett stolphål i
husets västra del. En tolkning som husoffer förblir även här osäker.
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Figur 191 kvarnsten och underliggare
i hus 14 (a7588). Foto: Claes Hadevik.

keramik oCH BräNd lera
keramik
Keramiken från Stora Hammar 16:136 har daterats från senneolitikum till och med
vikingatid, vilket innebär att keramiken representerar aktiviteter under ett mycket
långt tidsrum. Något jämn kontinuitet över tid har däremot inte belagts utan vissa
perioder är rikligt representerade medan andra mer eller mindre saknas i materialet.
Keramiken är analyserad av Torbjörn Brorsson i en särskild rapport (Brorsson u.å.).
Bedömningen av keramiken har skett utifrån skärvorna, och inte utifrån kontexten
när keramik påträffats i daterade anläggningar.

keramik från mma 19 och mma 41
Det totala antalet skärvor som påträffades inom undersökningsområdena MMA 19
och MMA 41 var 593 och vikten uppgår till drygt 7,7 kg (tabell 67).
keramik från senneolitikum

I en grop (A6181) påträffades sammanlagt 117 keramikskärvor (figur 192) med en
vikt över 3,2 kg. Godset var mycket grovt och kärlväggen mycket tjock, ca 13 mm.
Keramiken var oornerad och glättad, vilket försvårar dateringarna. Denna typ av gods
var vanlig under senneolitikum och äldsta bronsålder och är av normal sydskånsk typ.
Därmed är det troligt att keramiken deponerats i gropen vid denna tid.
Tabell 67 Fördelning av keramik från undersökningen i Stora Hammar, mma 19 och mma 41.
Datering
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Antal skärvor

SN
yBå–Frjå
rjå–Fvt
vet–vik
äjå
odef.

117
150
23
61
155
87

Summa

593
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A11791

N

A12424

A3320

A6181

A50

A8346

0

50

100 meter

A10412

Figur 192 anläggningar med keramik
som omnämns i texten. Skala 1:2000.

keramik från yngre bronsålder och förromersk järnålder

Antalet keramikskärvor från slutet av bronsåldern och förromersk järnålder är förhållandevis stort, 150 skärvor. Keramiken påträffades i ett mindre antal anläggningar i
form av stolphål, en brunn samt i tre lertäktsgropar. De attribut som varit daterande
är mynningsformer, ytbehandling samt dekor.
Keramiken kan anses vara relativt ordinär. Det har bland annat påträffats vulstornerad och rabbad keramik med glättad överdel, något som är vanligt på boplatser vid
denna tid. Kärlen från bronsålder förefaller ha varit stora förrådskärl, och troligtvis
även kokkärl. Några skålar har däremot inte identifierats. I materialet från förromersk
järnålder förekommer det ett antal mindre koppar. När de återfunnits placerade i
stolphål, kan de tolkas som byggnadsoffer.
Ytbehandling: Över hälften av keramiken från perioden är rabbad, men även många
glättade skärvor förekommer. Troligen har många kärl haft en glättad övre del, medan
själva buken varit rabbad (figur 193 & 194).
Ett fåtal skärvor från bland annat hus 20 hade en mycket fin glättning, som snarast
kan liknas vid en polering. Glättning var den vanligaste ytbehandlingen under förhistorien och den fanns på keramik från stenålder fram långt in i medeltid. Rabbning däremot var en ytbehandling som i Skåne begränsas till bronsålder och äldre förromersk
järnålder (Björhem & Säfvestad 1993:55ff.).

Fynd och analyser

163

Figur 193 tunnformat kärl som ornerats med vulst (id 100301) från
stolphål a8346 tillhörandes hus 20.
Foto: torbjörn Brorsson.

Dekor: I ett stolphål påträffades en större mynningsskärva som hade tillhört ett
tunnformat kärl. Kärlet har haft övre delen glättad, och vid övergången till den rabbade underdelen fanns en tjock horisontellt löpande vulst med sneda intryck (figur
193). Dekortypen är synnerligen vanlig under yngsta bronsålder och äldre förromersk
järnålder i södra Skandinavien.
Keramik dekorerad med vulster framkom även i en brunn och i ett stolphål. Dessa
vulster var inte lika kraftigt markerade som ovannämnda skärva men alle tre är troligen samtida.
Skärvor med nagelintryck påträffades i en lertäktsgrop (figur 194). Dekortypen är
inte helt ovanlig i Skåne, och troligtvis är dessa skärvor från äldre förromersk järnålder.
Gods: Samtliga skärvor som daterats till yngre bronsålder och förromersk järnålder
är tillverkade av leror som magrats med krossad bergart. De största bergartskorn som
uppmätts varierar mellan 1,5 och 4,5 mm, vilket kan spegla kärl med olika funktion.
Större korn tar upp värme väl, och grovkorniga kärl kan ha använts som kokkärl
medan de med finare gods var avsedda för förvaring. Någon tydlig korrelation mellan
gods och specifika kontexter finns inte, utan olika kärltyper påträffades intill husen,
varför variationen visar att man haft olika typer av kärl inom ett och samma hushåll.

Figur 194 keramik från en lertäktsgrop.
Skärvan till vänster har glättad överdel
och rabbad underdel och är ornerad
med nagelintr yck . Foto: torbjörn
Brorsson.
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Form och kärltyp: En keramikskärva från ett silkärl påträffades i en lertäktsgrop.
Silkärl kan ha använts för ångkokning. Men de kan även användas som en enkel
variant av bunsenbrännare, där man kunde koncentrera en låga så att man fick högre
temperaturer. Silkärl dateras normalt till förromersk och romersk järnålder (Stilborg
2002:95ff.). Med hänsyn till att även rabbad keramik påträffats i gropen är det troligt
att keramiken deponerats under äldre förromersk järnålder.
Skärvan av ett större tunnformat vulstornerat kärl (figur 193) tillhör en typ som
sannolikt använts som förvaringskärl.
I en grop påträffades skärvor efter bland annat ett större hängkärl med så kallade
svalbon på kärlväggen. Kärlet har S-formad profil med rak mynningskant och var
fint glättat. Svalbon fungerade som skydd för upphängningsanordningen mot värme.
Denna typ av skydd förekommer främst under folkvandringstid och vendeltid men
även tidigare. Liknande kärl har bland annat påträffats på Fosie IV där de daterats till
romersk järnålder (Björhem & Säfvestad 1993:177 figur 231e). Troligtvis är detta kärl
från förromersk järnålder, men dateringen av kärlet är inte helt klarlagd.
keramik från yngre romersk järnålder och folkvandringstid

Antalet keramikskärvor från yngre romersk järnålder och folkvandringstid är ytterst
begränsat, endast 23 skärvor. Trots fyndmängden är informationsvärdet i skärvorna
stort.
Skärvor av både polerad och glättad keramik påträffades, andelen polerad är ca
25 %. Keramiken från perioden påträffades i ett stolphål, en brunn samt i en grop.
De attribut som varit daterande är kärlform, mynningsform, ytbehandling samt
dekor.
Ytbehandling: Skärvorna är antingen fint glättade eller polerade och har en allmän
datering till äldre järnålder och folkvandringstid. Polering är en ytbehandling som
i första hand kan hänföras till romersk järnålder och folkvandringstid medan fint
glättade skärvor även kan påträffas under yngre bronsålder och förromersk järnålder.
Glättade skärvor har en allmän förhistorisk datering.
Ytbehandlingen av keramiken från yngre romersk järnålder och folkvandringstid
visar att den till stor del varit finkeramik, möjligen använd som serveringskärl eller
förvaring.
Dekor: Dekor fanns normalt på koppar som använts som finkeramik. Den ordinära
hushållskeramiken var däremot oornerad.
Två skärvor kommer från en kopp med fint gods, som sannolikt var sandmagrat.
Kärlutsidan var polerad och omsorgsfullt ornerad med intryck i form av kryss och fiskbensmönster (figur 195). Det fanns även horisontella linjer och sneda intryck. Koppen
är sannolikt från yngre romersk järnålder.

Figur195 Skärvor från en ornerad kopp
(id100498) påträffad i grop a12424.
Foto: torbjörn Brorsson.
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Figur 196 intakt kopp (id50056) funnen i stolphål a3220 tillhörandes hus
35. Skala 1:1. Foto: torbjörn Brorsson.

I ett stolphål i hus 35 påträffades en helt intakt kopp, som var ornerad med sneda
fåror på halsen (figur 196). Denna dekortyp var relativt vanlig på finkeramik från romersk järnålder och folkvandringstid. I koppen påträffades en glasskärva (figur 214).
Fyndet tolkas som ett husoffer (figur 75).
Halsskärvor av polerad keramik finns ornerad med djupa horisontella fåror. Dekortypen var vanlig på framför allt koppar under folkvandringstid.
Gods: Finkeramiken har framställts av sandmagrad lera, naturligt magrad lera eller
en lera magrad med krossad bergart.
Form och kärltyp: Koppen med glasbiten hade en S-formad kärlprofil med utåtböjt
mynningsparti (figur 196). Koppen var endast 7 cm hög och kan klassificeras som ett
miniatyrkärl. Den dateras till övergången mellan romersk järnålder och folkvandringstid. Kärlen från Stora Hammar har stora likheter med de kärl som påträffats i

Figur 197 ett miniatyrkärl rekonstruerat efter skärvor från stolphål a11791
i hus 24. koppen var 5,5 cm hög. Skiss:
torbjörn Brorsson.
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gravar från förromersk och romersk järnålder i Skåne (Stjernquist 1955:Pl. XXX:1,
XXXI:3). Koppar med relativt lång hals med en svagt utåtböjd och avrundad mynningskant representerar en kärlform, som är relativt vanlig i södra Skandinavien under
folkvandringstid.
Skärvor efter ytterligare två mindre koppar har en glättad oornerad utsida (figur
197). De liknar de miniatyrkärl som ofta påträffas som byggnadsoffer under äldre järnålder (Carlie 2004 figur 4.16). Kärlformen antyder en datering till romersk järnålder
eller möjligtvis till slutet av förromersk järnålder.
keramik från vendel- och vikingatid

Keramiken som daterats till andra hälften av vendeltiden och vikingatiden består av 61
skärvor. Antalet skärvor är tillräckligt stort för att kunna besvara de frågor som ställts.
Materialet liknar keramik från andra ordinära boplatser. Skärvor av importerad slavisk
keramik, som kan uppträda på platser av större regional betydelse (Brorsson 2003), har
inte påträffats.
Keramiken har påträffats i stolphål, i gropar samt i det enda grophuset (A50). De
attribut som varit daterande är mynningsformer, bottenformer samt godstyp. Godset
är grovt och kärlen är oornerade. Keramiken kan klassificeras som AIV-keramik (Selling 1955), som dateras från 700-talet fram till mitten av 1000-talet med sporadisk
förekomst fram till omkring 1100 (Brorsson 2000:198).
Ytbehandling och dekor: Samtliga skärvor är oornerade och glättade. Keramiken
från slutet av yngre järnålder i södra Skandinavien var enkel till både utförande och
utformning.
Gods: Samtliga skärvor antas tillverkade av leror som magrats med krossad bergart.
De största bergartskorn som uppmätts varierar mellan 2,0 och 5,0 mm. Keramiken var
alltså grovmagrad. Keramiken har sannolikt använts för olika ändamål. Dess primära
funktion kan ha varit som kokkärl eftersom det grova godset tog upp värmen väl, och
gjorde att kärlen inte sprack vid eller efter upphettningen.
Form och kärltyp:I materialet har endast en kärltyp identifierats, ett tunnformat kärl
med en rak mynningskant. Denna typ var vanlig under både vendel- och vikingatid. I
materialet finns även bottenskärvor med tydligt markerad fot och dessa är från samma
tidsperiod.
Keramikmaterialet från vendel- och vikingatid är av ordinär karaktär och passar väl
in i det skånska keramikinventariet.
övrig förhistorisk keramik

I gruppen odefinierad förhistorisk keramik har 87 skärvor placerats. De flesta är oornerade bukskärvor av förhistorisk karaktär. 155 skärvor är troligen från äldre järnålder,
men det är förenat med alltför stora källkritiska svårigheter att försöka datera keramiken mer noggrant. Keramiken består av bergartsmagrade leror och kärlytan är glättad.

keramik från Sa 100012
Det keramiska materialet från SA 100012 är näst intill dubbelt så stort material som
från MMA 19 och MMA 41. Här påträffades 1115 keramikskärvor som tillsammans
vägde drygt 10,1 kg.
Keramikmaterialet förefaller sträcka sig över en mer begränsad tidsrymd från yngre
förromersk järnålder till och med yngre romersk järnålder. Skärvor från andra tidsperioder har inte identifierats. Till stora delar representerar materialet en tidslucka i
keramikmaterialet från MMA 19 och MMA 41.
keramik från yngre förromersk järnålder och romersk järnålder

Keramiken påträffades i ett begränsat antal anläggningar, och huvuddelen av materialet framkom i gropar. Exempelvis uppgick mängden keramik i grop A10412 till ca 4,3
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kg. Keramiken består av båda finkeramik, med kort tillverkningstid, som präglades av
tidens stil och traditionella hushållskärl med funktionsbundna former. Men finkeramiken är mer vanlig än hushållskärlen.
De attribut som varit daterande för keramiken under denna tidsperiod är mynningsformer, ytbehandling samt dekor. Dessutom har förekomsten av lerblock varit
till stöd för dateringarna.
Ytbehandling: En mycket stor del av keramiken var mycket omsorgsfullt polerad för
att skapa en högglansig yta, som skulle likna metallkärl. Men även glättad keramik
fanns medan rabbad keramik inte påträffats, vilket betyder att bebyggelsen inte är
samtida med bebyggelsen från övergången yngre bronsålder–förromersk järnålder på
MMA 19 och MMA 41.
Dekor: Ornering var generellt vanlig på den polerad finkeramik i södra Skandinavien. Keramiken från Stora Hammar utgör inget undantag. Den vanligaste dekortypen är olika typer av vertikala eller horisontella linjer. Det finns dessutom keramik som
ornerats med knoppar och något som kan liknas vid en urnupen vulst.
Gods: Godset avviker från skärvorna från MMA 19 och MMA 41. Där förekom
keramik som nästan uteslutande var tillverkad av leror som magrats med krossad bergart. Inom SA 100012 dominerar däremot kärl bestående av antingen sandmagrade
eller naturligt magrade leror. Utan mikroskopering är det inte möjligt att skilja de
sandmagrade från de naturligt magrade lerorna, men båda typerna av kärlgods förekommer oftast tillsammans med polerad finkeramik. Godset är inte lika lämpligt för
upphettningar som det grövre bergartsmagrade godset är, vilket tyder på att en stor del
av keramiken från undersökningen inte var avsedd för upphettning.
Det förekommer även bergartsmagrad keramik bland både glättad och polerad keramik.
Form och kärltyp: En skärva av ett silkärl påträffades i en grop. Liknande keramik
från MMA 19 daterades ovan till äldre förromersk järnålder med bland annat förekomsten av rabbad keramik. I samma grop som skärvan av ett silkärl i SA 100012
fanns bland annat facetterade mynningsbitar, och silkärlet dateras därför här till äldre
romersk järnålder.
Den vanligaste kärltypen inom undersökningen var koppar i olika storlekar. Tyvärr
var samtliga kärl trasiga, och det har inte varit möjligt att rekonstruera någon kopp.
Kopparna hade facetterade mynningar. Kärl med facetterade mynning utgör en ledartefakt för perioden från slutet av förromersk järnålder till in i yngre romersk järnålder
(Becker 1961). Dock är det viktigt att notera att flera av mynningsskärvorna som daterats till dessa perioder är tydligt avstrukna och saknar den typiska facetten.
En hankförsedd kopp med hanken placerad vid mynningskanten dateras till övergången mellan äldre och yngre romersk järnålder. Större ordinära hushällskärl med en
konisk eller bikonisk form har påträffats i flera anläggningar.
Finkeramikens användningsområde(n) är ännu inte helt klarlagda, men i SA 100012
utgjordes kärlen enbart av koppar i olika storlekar. Godset var relativt ömtåligt och
kärlen var polerade och oftast noggrant dekorerade. Troligtvis har kopparna använts
som dryckeskärl, som bordskärl och för enklare förvaring. Under romersk järnålder
och folkvandringstid användes kärlen även som gravkeramik. Den större insats, som
lagts i framställningen av polerad finkeramik, representerar någon form av ekonomiskt
överskott. Dekorerad och polerad keramik bör ha haft en estetisk funktion, och möjligtvis för att imponera på gäster eller andra viktiga personer (Eriksson 2009:63ff.).
Enbart glättad keramik har sannolikt främst använts som hushållskärl (kokkärl
eller förvaringskärl). Denna keramik var en viktig förutsättning för att bereda mat.

Bränd lera
Totalt togs nästan 1800 g bränd lera tillvara. Leran påträffades i många olika anläggningar men den största mängden framkom i några större gropar.
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Den brända leran förefaller inte ha varit i kontakt med någon form av metallhantverk. Några sintrade eller smälta fragment har inte påträffats utan leran har varit utsatt
för temperaturer på mellan 700 och 850ºC. Leran har troligtvis ingått i olika typer av
lågtemperaturugnar som exempelvis bakugnar avsedda att användas i normala hushåll.
Kliningslera har bland annat påträffats i fåtal stolphål till hus, vilket antyder att
dessa var lerklinade. Troligtvis har samtliga hus inom undersökningen varit klinade.
Tjugonio bitar om 285 g av ett ornerat lerblock låg i en grop (A10412). Lerblocket
hade framställts av en mycket grov lera. Det var helt genombränt vilket antyder att det
varit i kontakt med värme under lång tid och vid upprepade tillfällen. Gropen dateras
till romersk järnålder.
Delar av förmodade vävtyngder kunde identifieras, möjligen ornerades med fingerintryck på kanten.

BeN
Den osteologiska analysen av de påträffade djurbenen gjordes av Annica Cardell (u.å.).
Benmaterialet uppgick till 8 897,5 g varav 425 fragment kunde identifierades till skelettelement och art. Beräknat efter benvikt kom knappt 44 % från undersökningsområde MMA 19, endast 1 % från MMA 41 medan drygt 55 % kom från SA 100012.
Ben tillvaratogs från fyra brunnar, 41 gropar, 24 stolphål, tre härdar, en ränna, ett dike
och ett vattenhål. Märkligt nog fanns inga ben från det vikingatida grophuset (A50).

N

Figur 198 anläggningar med ben som
identifierats (se Cardell u.å.). Skala
1:2 000.
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Störst mängd ben påträffades i gropar (5,2 kg) respektive brunnar (1,3 kg). Övriga anläggningar innehöll endast enstaka identifierbara ben (sammanlagt 0,5 kg) (figur 198).
Antalet identifierade fragment för de fyra viktigaste husdjuren är 393 varav nöt dominerar med 56 % följt av får/get 3 %, svin 11 % och häst 2 %. I kategorin får/get hör flertalet ben troligen till får men fynd av ett horn visar att get förekommit på platsen. Hund
förekommer i fyra kontexter medan fiskben (braxen, sill, flundra, horngädda och torsk)
påträffades i sju kontexter. Dessutom tillvaratogs obetydliga mängder ben av smådäggdjur, groddjur och fåglar. I en grop påträffades också ett överarmsben av människa.
Ben av nöt dominerar stort inom MMA 19 och MMA 41 medan både får och nöt
dominerar inom SA 100012.

makroFoSSil
Resultaten av de arkeobotaniska analyserna är redovisade i samband med anläggningsbeskrivningarna ovan. Den arkeobotaniska analysen utfördes av Stefan Gustafsson,
Oden kulturinformation (se Gustafsson 2010). 100 prover undersöktes på förkolnat
växtmaterial. Proverna scannades och lämpligt material valdes ut för 14C-analys. Proverna var floterade av personal från Malmö Museer och undersöktes under mikroskop.

metall
I stort sett alla metallföremål framkom vid metalldetektorundersökningar (se Paulsson
2009). Avsökningen med metalldetektor vid slutundersökningen av MMA 19 var en
komplettering av den tidigare genomförda under förundersökningen. Anledningen var
de talrika fynden vid förundersökningen. Därför valdes två områden ut för kompletterande avsökning efter att ett ytskikt av matjorden avlägsnats. Som väntat förstärktes
koncentrationen av fynd i dessa områden. En avsökning utmed diken skapade i enskiftesgränsen gav också tydligt utslag.
Innan förundersökningen av MAA41 genomfördes metalldetekterades den östra
delen av område A (figur 9). Vid metalldetekteringarna framkom ca 201 metallföremål
(figur 199 & tabell 68).
Tabell 68 olika fyndkategorier av bly, silver och järn.
Fyndkategorier
Bly
Fragment
gjuttapp
klump
muskötkulor
plomber
Sländtrissor
Smältor
Silver/tenn?
Bitsilver, vikingatid
Fragment
mynt
Smälta
Järn
Spik
Fragment
Slagg
Summa:
totalt antal metallfynd
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Antal
2
5
23
4
2
2
1
1
1
2
1
3
3
1
52
201

Stora Hammar

N

0

50

100 meter

Figur 199 metalldetekterade fynd.
Skala 1:2 000.

Om man enbart ser till förekomsten av bronsbitar och bronsföremål är fördelningen densamma som efter förundersökningen, medan materialkategorin bly dominerar
något i området närmare vägpartiet i norr (figur 200). Spridningsbilderna förefaller i
första hand att avspegla intensitet i avsökningen.
Alla föremål av metall som antogs äldre än år 1700 registrerades. Föremålen fördelades på olika material (tabell 69) och föremålskategorier (tabell 68 & 69). Föremål av
järn är mycket få eftersom de bortprioriterades vid metalldetekteringen. Huvudparten
av fynden av kopparlegering omtalas efterföljande som brons. En stor del av dem är
förmodligen sentida eller medeltida, men flera föremål kan dateras till yngre järnålder (tabell 71 & figur 201). Daterade metallföremål saknas från bronsålder och äldre
järnålder.
Ett tablettformat viktlod av brons (F11095) kan endast dateras grovt till järnålder.
Ett bronsföremål kan dateras till sen romersk järnålder eller tidig folkvandringstid.
Bågen och foten från en fibula (F11082 & figur 202) är besläktad med s.k. Haraldsted-
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Figur 200 metalldetekterade fynd av
brons och bly. Skala 1:2 000.
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fibulor (Norling-Christensen 1956). Vid övergången mellan fot och båge samt över
spiralfästet fanns ett X-format ornament.
Sammanlagt fem bronsföremål kan mer eller mindre säkert dateras till folkvandringstid. En bågfibula med grupperade tvärstreck på bågen och instämplade halvcirklar på den facetterade foten (F2678 & figur 203) är ovanlig men formen pekar mot
sydöstra östersjöområdet och en datering till 400-talet (Schulze 1977 t.ex. Gruppe
Tabell 69 Samtliga registrerade metallfynd fördelade efter metall.
järn
järnslagg
kopparlegering (brons)
Silver
Silver/tenn?
Bly
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5
2
143
4
1
62
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Tabell 70 olika fyndkategorier av kopparlegering (brons).
Kategori
Beslag
Bit
Bleck, odefinierade
dräktpännen, vikingatid
dräktspännen, vendeltid
Fibulor, yngre romersk järnålder och folkvandringstid
Fragment
Föremål, odefinierade
gjuttapp, brons
Halsringar
Hängen
klippbitar (av kärl?)
klumpar
knapp
knivknapp, brons
knopp/nålhuvud?
kärl (kittlar, grytor)
Nyckelhandtag
mynt, koppar
märla
Nitar
Nål
remlöpare
ring
rör, litet
Smältor
Söljor
tenar
tornar
viktlod
Summa

Antal
28
1
16
3
2
3
2
3
2
2
2
18
5
2
1
1
8
1
11
1
5
1
2
1
1
8
14
2
2
1
149

14 & 21; Bitner-Wróblewska 2001 figur 3; Hårdh 2003:51 figur 4). En korsformig
fibula med trekantig fot (F11174, figur 204) tillhör en typ som förekommer i flera
exemplar på Uppåkraboplatsen (Hårdh 2003 figur 3). En bronsten avslutad med en
knopp (F3272) kan vara en prydnadsnål eller en del av en bågfibula, men det är osäkert
liksom dateringen. Två bronstenar (F2719 & F3294) kan vara delar av halsringar av en
typ som förekommer under folkvandringstid (Nerman 1935:71ff.).
Det finns mycket få fynd som antyder en vendeltida bosättning i området. Två
mycket fragmentariska plattor av brons har passning och har tillhört ett dräktspänne

Tabell 71 daterade metallfynd fördelade efter period. dateringar av Bertil Helgesson, Ulf Näsman och
Chatarina ödman.
vikingatid
vendeltid
Folkvandringstid
yngre romersk järnålder /folkvtid
järnålder
Nyare tid
medeltid/nyare tid
medeltid
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10
2
5
1
1
24
8
13

varav 1 osäker
varav 2 osäkra

varav flera osäkra
varav flera osäkra

173

N

Figur 201 detektorfynd med förhisto-

0

50

100 meter

risk datering. Skala 1:2 000.

(F3299, F11076 & figur 205). Skivspännet är helt odekorerat men har rester av en
beläggning som kan vara lödmetall. Kanterna är illa medfarna till följd av jordbruksarbete men formen har förmodligen varit oregelbunden. Troligen har det haft en dekorativ täckplatta, t.ex. ett pressbleck. Trots den osäkra identifikationen dateras spännet
till vendeltid.
Det vikingatida inslaget bestod av tio fynd av åtta föremål vartill kommer flera
osäkra; ett osäkert omtalas nedan. Det enda vikingatida silvermyntet (F2726) prägla-

Figur202 Fibula (F11082). Foto: thomas

Figur 203 Bågfibula (F2678). Foto:

Figur 204 korsformig fibula (F11174).

lindell.

Charlotte Fabech.

Foto: thomas lindell.
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Figur 205 Skivspänne (F3299 & F11076),
fram- och baksida. Foto: Charlotte
Fabech.

des under den anglosaxiska kungen Ethelred II (978–1013 & 1014–1016) och tillhör
typen long-cross som är vanlig i danagälderna (Malmer 1968:110ff.).
Intressantare är ett beslag eller hängsmycke i form av ett ihåligt huvud i brons med
upprullad mustasch, långt spetsigt skägg och en möjlig fågelprydd hjälm (F2656 &
figur 206). Möjligen kan resterna av en ögla på hjälmens krön i stället tolkas som en
avslutande prydnad. I så fall kan huvudet ha suttit som ändbeslag på ett knivskaft el.
dyl. Dateringen ges av anletsdrag och hjälmform.
Vikingatidens vanligaste kvinnosmycke är ovala skålspännen, de s.k. spännbucklorna. Dessa är skröpliga och vanligen hittas bara fragment. Från Stora Hammar
kommer två fragment (F2706 & F11188, se figur 207). Den ena utgörs av en av knopparna till ett dubbelskaligt skålspänne, möjligen typ JP51 från ca 850–950 (Klæsø
1999:113). Det andra fragmentet är från ett av de genombrutna fälten i överdelen till
ett dubbelskaligt skålspänne, ev. typ JP42 med en något tidigare början på 800-talet
(Klæsø 1999:114). Ett treflikigt spänne har akantusornamentik och tillhör en typ med
utbredning inom Danmark och Skåne (Klæsø 1999:106f.). De dateras från sent 800tal till mitten av 900-talet. Det tillvaratogs i tre bitar (F2694, F3275 & F3374, se figur
208) med passning som låg inom en radie av 6 m.
Ett fragmentariskt ringformat bronsföremål (F11195, se figur 209) är dekorerat
med instämplade punktcirklar och det inre är genombrutet så det sannolikt bildats
ett kors. Det skulle kunna vara ett hängsmycke med datering till tidig vendeltid, men
utförandet påminner mer om nyckelskaft av en typ som förekom under karolingisk tid
(sen vendeltid och tidig vikingatid). Två liknande nyckelskaft är kända från Schleswig-

Figur 206 Hängsmycke/beslag i form
av vikingahuvud (F2656). Foto: thomas
lindell.

Figur 207 delar från spännbucklar
(F11188 & F11076). Foto: Charlotte
Fabech.

Figur 208 treflikigt spänne med arkantusornamentik. Foto: Charlotte Fabech.
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Figur 209 korsformat handtag till
nyckel? (F11195). Foto: thomas lindell.

Figur 210 Bitsilver (F6523). Foto: thomas lindell.

Figur 211 ett kvadratiskt förgyllt söljebeslag med stämplad dekor (F6546).
Foto: Charlotte Fabech.

Holstein, bl.a. från Hedeby, och finns även i Rhendalen (Almgren 1955:25, 96f. pl.
1c; 3d, tabell 1).
En litet bit förgyllt silver togs också tillvara (F6523, se figur 210). Längs en originalkant löper ett förgyllt band med små knoppar med en punkt på toppen. Innanför finns
ett fält i silver med rester av djurornamentik i låg relief som möjligen fyllts med niello.
Dekoren påminner om föremål ornerade i två av vikingatidens stilarter, Jelling- och
Mammenstil, dvs. 900-talet.
Ett fragment av ett kupat långsträckt bronsbeslag med ett nithål (F11084) är svårtolkat, men skulle möjligen kunna vara ändstycket till en kamskena. Kammar med
skenor av brons är mycket ovanliga men förekommer under vikingatid.
Av tolv funna mynt var tre medeltida, två av kopparlegering präglade för Erik av
Pommern (1396–1439; F2724, F11179) och ett silvermynt med Lübecks dubbelörn
(F11161). Till medeltid kan sannolikt hänföras flera bronssöljor (F2684, F2718, F3273,
F3276, F3282, F6546, F11064, F11187, F1191 & F11193, se figur 211 & 212) och
bronsbeslag (F11080, F11087, F11876). Flera andra föremål, bl.a. några av de många
fragmenten av bronskärl och grytor (bl.a. kantbitar samt fot- eller hankfästen), kan
möjligen vara medeltida. En blyplomb (F1183) med en instämplad sisare (”fårsax”)
förtjänar att nämnas. Få fynd är troligen från 1100–1200-tal, medan flertalet sannolikt representerar senmedeltida aktiviteter i området som fortsatt upp i tid och speglas
i de många tidigmoderna fynden.
Till det tidigmoderna materialet hör fem mynt. De är präglade för Christian IV
(F3300, 1590-tal; F3306, 1620-tal & F11058, ca 1646), Karl X Gustav (F2715) och
Karl XI (F11194, 1667). Fyra slitna mynt är obestämda men troligen från samma tid
(F6545, F6549, F11065 & F11068). Det övriga fyndmaterialet består av bl.a. beslag,
knappar, en knivknapp, blykulor och gjutavfall, bälte- och dräktspännen. Blyfynden
består av 23 klumpar, fem ingöt och 17 smältor. Fyra muskötkulor visar den aktivitet
gjutavfallet sannolikt speglar.
Bland de många bronsfynd som inte kan dateras närmare ingår beslag, remlöpare,
söljor, bleck- och plåtfragment samt klippbitar, smältor, gjuttappar (ingöt), nitar och
obestämbara fragment.

Figur 212 ett antal söljor från medeltid
och tidig historisk tid. Foto: Charlotte
Fabech.
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Figur 213 alla hus från yngre järnålder
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prickarna utgör detektorfynd med
förhistorisk datering (se även figur 201).

Metalldetektering av ploglagret täckte inte hela exploateringsområdet och intensiteten har varierat mellan de detekterade områdena (figur 213). Flertalet fynd kommer
från de områden i nordväst och sydost där detekteringen under förundersökningen
gav intressanta fynd och där därför kompletterande detekteringar genomfördes. Inga
daterade metallföremål representerar anläggningar och hus daterade till bronsålder,
äldre järnålder och vendeltid.
Fynden från yngre romersk järnålder och folkvandringstid kommer i det nordliga
området (vid och söder om delområde 5), vilket passar med att flera folkvandringstida
hus påträffades i samma område. Däremot saknas samtida fynd knutna till de folkvandringstida husen i de östliga delområdena. Flera av fynden kommer från områden
som störts i samband med grävning av gränsdiken för vångar och i samband med
enskiftet.
De vikingatida fynden återfinns både i det nordliga och östliga området. Hus från
vikingatid i har undersökts väster och söder om de nordliga detektorfynden i områden som antingen inte detekterades alls (RAÄ 34) eller bara extensivt (MMA 19). De
Fynd och analyser
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östliga fynden ligger nära ett område med härdar i den östliga tilläggsytan område 2A
varav två är 14C-daterade till vikingatiden.
Det medeltida inslaget framkom huvudsakligen i den östra delen av exploateringsytan men de sentida blyfynden har en spridning främst i det nordvästra exploateringsområdet.

Slagg m.m.
Ett antal jordprover från Stora Hammar 16:136 har analyserats av Arne Jouttijärvi
(u.å.) för att undersöka om järn ev. bearbetats på platsen. Eldsprängd flinta, som kan
ha använts som flussmedel vid svetsning i ässjan, ingick i de flesta proverna. Men ingen
av de undersökta anläggningarna tycks ha använts vid järnbearbetning. I endast fem
prover påträffades glödskal och slagg men bara i mycket små mängder. Materialet
visar förmodligen att järn bearbetats någonstans i närheten. Om den stora mängden
eldspräng flinta framställts för användning vid svetsning, skulle det kunna tyda på en
större framställning av smidesteknisk avancerade redskap eller vapen på platsen. Detta
kan dock först avgöras senare om rester av själva smedjan påträffas. Endast en säker
slaggklump (ID500053) påträffades vid utgrävningen. Den låg i A3147 som ingår i
hus 35, daterat till folkvandringstid.

glaS

Figur 214 glasskärva (id50076) från
keramikkopp i a3220 (hus 35). Foto:
torbjörn Brorsson.
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I ett stolphål i hus 35 påträffades en helt intakt keramikkopp (figur 196). När denna
sedermera tömdes på sitt jordinnehåll framkom en liten svängd skärva av ljusgrönt
glas (ID50076) (figur 214). Den var endast ca 20,0 mm stor och 1,5 mm tjock. På
fragmentet löpte två parallella runda och 2,0 mm tjocka pålagda trådar av samma
glasmassa. Dekor och skärvans tjocklek tyder på att skulle kunna komma från en
dryckesbägare av s.k. Snartemo-typ (Straume 1989), medan glasmassans färg snarare
talar för en annan kärltyp som t.ex. bägare av s.k. Kempston-typ (Koch 1987:116ff.
Taf. 3 nederst). Båda kan emellertid dateras till folkvandringstid. Detta passar med att
keramiken daterades till övergången mellan romersk järnålder och folkvandringstid
och att huslämningen 14C-daterades till 250–440 AD (2 sigma) utifrån skalkorn i ett
annat stolphål.

Stora Hammar

tolkning och källkritik

HUSlämNiNgar oCH BeByggelSe
Huslämningar förekom i alla undersökningens delområden förutom kring våtmarkssvackan i delområde 4. Med enstaka undantag från yngre romersk järnålder låg alla
hus i nordväst-sydostlig riktning. De flesta byggnaderna var placerade på de högre
partierna i undersökningsområdet. Koncentrationerna av byggnader var avgränsade
söderut men inte mot övriga oundersökta områden i norr och öster. Mot väster fortsatte bebyggelsen i en tidigare undersökt bebyggelse på fastigheten Höllviken 22:410,
Stora Hammar RAÄ 34 (figur 215). Den skenbart jämna rumsliga fördelningen av
huslämningar var dock betydligt mer ojämn vid en fördelning på olika tidsperioder.
Den indelning i tidsfaser av huslämningarna som redovisas nedan illustreras i en serie
översiktskartor över bebyggelsefaser (figur 215–223). Men trots de rumsliga omflyttningarna ses en stark kontinuitet i bebyggelsen inom undersökningsområdet. De metallföremål som framkom vid metalldetektering förstärker bilden, men kommenteras
först i avsnitten om Bybildning och Platsens inre struktur.
Med reservation för att alla huslämningar inte kunnat avgränsas och undersökas
fullständigt så överensstämmer de utseendemässigt med dateringarna. Många av dem
var dock små och hade få stolphålspar, vilket reducerade möjligheten att urskilja särdrag. Variationen i storlek och bevaringsgrad gör att det nästan alltid finns ett antal
huslämningar där väggspår saknas och som är svåra att klassificera och datera. Samtidigt är små huslämningar och sådana med långa avstånd mellan paren typiska för
boplatser från yngre järnålder. Men flera välbyggda hus med kraftiga stolphål kännetecknade bebyggelsen i Stora Hammar. Huslämningar med tydliga spår efter väggar
förekom enbart i område 2 (SA 100012). Däremot saknades i detta område långsmala,
väggspårslösa huslämningar där stolpparen placerats med oregelbundna avstånd i
grupper. Detta överensstämmer med kronologiska iakttagelser på material från Malmöområdet. Här kunde man notera att de båda hustyperna hade olika datering och
rumslig spridning och de fick i analytiskt syfte benämningarna husfas B och C (Björhem & Magnusson Staaf 2006:88ff.). Däremot saknades motsvarande spår efter breda
och välbyggda vikingatida hus. Ett sådant påträffades däremot vid den äldre undersökningen på angränsande tomt västerut (Olsson 2004).
Husfas B sträckte sig från 200 f.Kr. till 300 e.Kr. Huslämningarna kännetecknas av
att stolphål och rännor efter väggarna är bevarade. Husen har haft flera ingångar, men
stolparna i den inre takkonstruktionen är vanligtvis regelbundet placerade och avspegtolkning och källkritik
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Figur 215 alla huslämningar inkluderande husen på äldre angränsande
Skala 1:2 000.

0

undersökning mk 151 (olsson 2004).

lar inte någon specifik rumsindelning. I flera fall har hägnader påträffats kring husen.
Variationen i längd är stor och husen kan undantagsvis vara 50 m långa, men ca 30 m
är mer normalt. Bredden varierar mellan 4,60 och 5,80 m. Husfas C sträckte sig från
300–700 e.Kr. Huslämningarna har inga spår av väggar och de kan innehålla endast
ett fåtal stolphålspar. Det går att urskilja en grupp större och mer välkonstruerade
byggnader, där den inre stolpkonstruktionen var mer varierad, i frågan om avstånden
mellan stolpparen. De här husen kännetecknas av mycket symmetriska grundplaner.
De är ofta smalare i mittskeppen än de äldre husen.
180

Stora Hammar

N

0

50

100 meter

Figur 216 Huslämningar daterade till
yngre bronsålder. Skala 1:2 000.

Trots stora generella likheter i husplaner från arkeologiska undersökningar över stora
områden förekommer även regionala skillnader i byggnadsskick, vilket bland annat
gäller spridningen av konvexa former under yngre järnålder (Artursson 2005:149f.).

Bronsålder
Bronsåldersbebyggelsen är helt koncentrerad till det högsta partiet i sydost (figur 216).
Tre huslämningar kunde keramik- och 14C-dateras samt typbestämmas till yngre
bronsålders senare del. Husplanen efter den stora byggnaden framstod som helt typisk
för tidsperioden och med en bredd mellan stolphålsparen på över 3,50 m.

Förromersk järnålder
Även huslämningarna från den äldre halvan av förromersk järnålder ligger på det höga
östligaste partiet men norr om bronsåldersbebyggelsen (figur 217). Gropar från perioden fanns i undersökningsområdets västra delar som fortsatte in på den tidigare
undersökta ytan vidare västerut (Olsson 2004).
Endast tre huslämningar daterades till förromersk järnålder. Den minsta huslämningen (hus 37a) låg inom samma begränsning som ett liknande lämning med en
yngre datering. Hustypen är kronologiskt lite osäker och det förekom flera små huslämningar med endast tre par stolphål i området som hade dateringar till senare perioder. Den andra 14,30 m långa huslämningen med sex stolppar (hus 16) stämmer i
utseende bättre överens med dateringen. Den var mindre långsträckt, något bredare
tolkning och källkritik
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Figur 217 Huslämningar daterade till
förromersk järnålder. Skala 1:2 000.

och hade kortare avstånd mellan paren än övriga, vilket är ett kännetecken för huslämningar från bronsålder och förromersk järnålder och paralleller kan sökas i till exempel sydvästra Malmö (Björhem & Magnusson Staaf 2006:90; Winkler 2009:224).
Huslämningen var förövrigt med 2,19 m bredd i medelvärde mellan stolpraderna den
bredaste av alla från järnåldern i området. Det tredje huset (hus 11 i område 2) överensstämmer väl i fråga om utseende, läge och ålder med hus 16 från det angränsande
undersökningsområdet.

Förromersk järnålder eller äldre romersk järnålder
Två hus från övergången mellan förromersk järnålder och äldre romersk järnålder ligger
också östligt (figur 218). Dessa, hus 3 och hus 4 i område 2, motsvarar dateringsmässigt huslämningar från husfas B. Båda var relativt stora och tydliga men saknade spår
efter väggar. Emellertid har inte alla huslämningar från slutet av förromersk järnålder
och fram i romersk järnålder tydliga väggspår. Man kan notera att huslämningar med
dateringar till perioden kring Kristi födelse saknades i undersökningsområdet MMA
19 och MMA 41, men byggnader från detta tidsrum påträffades både väster härom
(MK 151) och öster härom (SA 100012).
Dessa hus passar rumsligt samman med både de äldre förromerska husen och de
yngre från äldre romersk järnålder. Det kan därför röra sig om en sammanhängande
sekvens av bebyggelser.
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Figur 218 Huslämningar daterade till
förromersk järnålder eller äldre romerk
järnålder. Skala 1:2 000.

äldre romersk järnålder
Under romersk järnålder spreds bebyggelsen över stora delar av undersökningsområdet, inkl. angränsande äldre undersökning (figur 219). Nio huslämningar daterades
till äldre romersk järnålder.
Några byggnader hade inte helt kompletta stolpplaner och i ett fall kan det vara
frågan om en fyrstolpskonstruktion med annan funktion. De längsta huslämningarna
uppmättes till 24,75 m respektive 19,00 m. Den sistnämnda hade en tendens till att
stolpkonstruktionen varierat i avstånd så att olika grupper bildats. Detta är ett kännetecken för något yngre huslämningar, samtidigt som den inte var uttalat långsträckt
i förhållandet mellan längd och bredd. De överskred knappt 2,00 m i medelbredd. För
gruppen som helhet var medelbredden 1,79 m. På område 2 framkom tre hus (hus 6,
hus 7 & hus 9) varav endast ett hus, hus 7, hade några tydliga rader av väggstolphål,
vilket ofta förekommer i huslämningar från äldre romersk järnålder (Björhem & Magnusson Staaf 2006:92ff.).

yngre romersk järnålder
Bebyggelsen förefaller att intensifieras under yngre romersk järnålder (figur 220). Den
fortsatte i stort sett i de områden där hus redan fanns, men tätheten var som störst
på höjden i östra delen. I denna del av undersökningsområdet etablerades bebyggelse
redan under förromersk järnålder och här låg ett par gårdar sedan tämligen stabilt
tolkning och källkritik
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Figur 219 Huslämningar daterade till
äldre romersk järnålder. Skala 1:2 000.

under romersk järnålder. Från perioden kunde 21 huslämningar placeras. Tre av huslämningarna kännetecknades av ett likartat stolphålsmönster där avstånden mellan
stolphålsparen var betydligt längre i ytterändarna och tätare placerade i mittpartiet
(hus 2, hus 8 & hus 35). Hus 8 hade fem stolppar och de andra fyra par. De var mellan
11,30 och 13,30 m långa. En kategori av huslämningar med tre och fyra par samt spår
av långa byggnader med tendens till gruppering av stolpparen överensstämmer väl med
de radiometriska dateringarna (Björhem & Magnusson Staaf 2006:98ff.). De båda
längsta huslämningarna var 23,30 respektive 29,50 m långa. Huslämningarna i denna
grupp var i medelbredd 1,71 m.
Spår efter väggar hade i varierande omfattning bevarats i tre hus i område 2 (hus
1, hus 2 & hus 8). Två av husen (hus 1 & hus 2), vilka var treskeppiga och med välbevarade vägglinjer, var mer manifesta till sin karaktär än de övriga husen på område
2. Det fanns även två andra hus (hus 7 & hus 8) med relativt välbevarade vägglinjer,
men dessa var betydligt kortare än hus 1 & hus 2, och gav ett mindre manifest intryck.
Hus 8 var en huslämning som man utifrån dateringsunderlaget likaväl kan placera i
äldre romersk järnålder, vilket också överensstämmer med husfas B. Hus 1 och hus 2
är mycket lika de stora huslämningarna av husfas B-typ från t.ex. Hyllie och Lockarp
i Malmö (Sarnäs & Engström 2006; Friman 2008). Hus 1 och hus 2 är, tillsammans
med hus 10, de yngsta husen på område 2. I både hus 1 och hus 2 samstämmer de två
14C-dateringarna och deras centrumvärden är ett 50-tal år yngre än de yngsta lämningarna av husfas B-typ i Hyllie respektive Lockarp. Eftersom huslämningen i Hyllie
184

Stora Hammar

N

0

50

100 meter

Figur 220 Huslämningar daterade till
yngre romersk järnålder. Skala 1:2 000.

var den sista i området innan den övergavs, skulle man kunna förmoda att hustypen
överlevt längre i andra områden. Men på den kontinuerligt bebodda platsen i Lockarp
ersattes dock hustypen av andra typer vid denna tidpunkt. Osäkerheten med 14Cvärden gör det svårt att dra någon klar slutsats.
Ett par stolphål saknas i den västra änden av den inre konstruktionen i hus 1. Att
stolppar saknas är ovanligt. Men små hus med likartad väggkonstruktion på samtida
gårdar saknar ibland de inre stolphålen. Byggnadstekniken var med andra ord inte
okänd. Dessa små men välbyggda byggnader har ofta dokumenterats tillsamman med
inhägnader och ligger ibland med en avvikande riktning i förhållande till själva långhuset. De bör ha haft en särskild funktion på gårdarna. I hus 1 skulle eventuellt det
stolpfria gavelutrymmet ha en likartad funktion som ett rum i huvudbyggnaden. Analyser av arkeobotaniskt material och komparativa analyser på huslämningarna från
Malmöområdet har gjorts utan att nå någon avgörande tolkning för de små husen
(Hadevik m.fl. 2006:101; Hadevik 2009:31; Andréasson 2008; Winkler 2009:230,
237f.).
Hus 10 i område 2 var något yngre och 14C-dateringen har ett värde som sammanfaller med husfas C. Men dateringen gör det svårt att klargöra huruvida lämningen
skall placeras i perioden yngre romersk järnålder eller folkvandringstid. 14C-dateringen överensstämde med hus 30 i område MMA 19, vilket placerades i den äldre perioden (se figur 67). Hus 10 var mycket långsmalt i den inre konstruktionen, vilket är
typiskt för huslämningar placerade i husfas C. Det synbarligen varierande avstånden
tolkning och källkritik
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mellan stolpparen som var större i mitten kan möjligen bero på att en grop försvårat
dokumentationen i detta parti (figur 176).
Byggnadsstilen förändras således lokalt på platsen utan att en omlokalisering inträffat. Men de nya hus, som byggdes under folkvandringstiden, placerades ca 50 m nordväst om den tidigare bebyggelsen. Bebyggelsen förefaller nu ha blivit mer koncentrerad
och annorlunda strukturerad än tidigare.

Folkvandringstid

Figur 221 Huslämningar daterade till
folkvandringstid. Skala 1:2 000.

Under folkvandringstid inträffade en förändring då bebyggelsen nu koncentrerades
till delområde 5 (MMA 19) i norr och den avtog på område 2 (SA 100012), men låg
kvar strax nordväst därom (figur 221). Bebyggelsen var nu starkt koncentrerad mot
nordost men ett antal småhus fanns i nordväst, delområde 5. Även i det äldre undersökningsområdet förekom ett par huslämningar som kan vara från folkvandringstid
(Olsson 2004). En av dem erhöll dock tvetydiga 14C-dateringar och den andra var en
liten, relativt oklar huslämning. Trots 14C-dateringarnas osäkerhetsmarginaler framstår den dokumenterade bebyggelsen i undersökningsområdet som kontinuerlig. Med
hänsyn tagen till huslämningarnas utseende och kronologiska gruppering ur ett sydvästskånskt perspektiv blir det ytterligare tydligt.
Tolv huslämningar daterades till tidsperioden folkvandringstid. Huslämningarna
passar väl med sydvästskånska huslämningar och har sedan länga varit kända från
andra delar av Skåne (Tesch 1993:205). Två av huslämningarna hade samma karakN
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teristika i stolpkonstruktionen med glesare avstånd i ytterändarna (hus 14 & hus 38)
som tre huslämningar från perioden innan. Från en källkritisk utgångspunkt kan de
delvis ha varit samtida. Ur stolphålen för den något längre huslämningen, hus 43,
bestående av ett antal dubblerade stolphålspar kan en likartad planlösning urskiljas.
Tydlig gruppering av stolphålen i moduler som kan betraktas som typiskt för tidsperioden förekom i två av huslämningarna. Den längsta huslämningen var strax över 17
m, men det flesta var betydligt mindre. Medelbredden för de takbärande stolpparen i
gruppen var 1,67 m.
Ett kännemärke för de större folkvandringstida huslämningarna var att de hade
stolphål som var omgrävda och dubblerade. I hus 14 (MMA 19) var de i efterhand
fyllda med olika delar av malstenar, varav några tjänat som stolpstöd. Man kan förmoda att dessa hus har byggts om och förnyats inom sin ursprungliga konstruktion,
vilket talar för en önskan att bo kvar i samma byggnad. Inom gårdslägena i intilliggande område 2 avlöste man däremot under romersk järnålder de gamla byggnaderna
vid upprepade tillfällen med nya hus i närheten.
I norr vid vägen (delområde 5) förekom ett flertal småbyggnader med två eller tre
stolppar. I undersökningsplanen påpekades att man skulle vara uppmärksam på koncentrationer av sådana huslämningar då de kan förväntas finnas på speciella platser.
Undersökningsområdet var för dåligt avgränsat för att det kunde avgöras vilka byggnader som kan ha ingått i någon form av enhet. Småhusen vid vägpartiet var samtida med de ombyggda och kanske långvarigt använda folkvandringstida långhusen
sydväst härom. Men de små byggnaderna kan mycket väl ha tillhört en annan gård
utanför undersökningsområdet.

vendeltid
Under vendeltid upphörde bebyggelsen helt i det område som var bebott under folkvandringstid och lokaliseras åter till det centrala delområde 1, men endast en byggnad
är belagd (figur 222). Denna begränsade bebyggelse förefaller att utgöra en gård som
ligger kvar in i vikingatid. Huslämningen var till formen mycket långsträckt med
smala ytterändar och med den för yngre järnålder ofta typiska grupperingen av stolpparen. Den var endast 1,50 m i medelavstånd mellan stolphålsraderna.

vikingatid
Bebyggelsen låg under vikingatiden i det centrala delområde 1 samt i det tidigare
utgrävda området västerut (Olsson 2004). Två huslämningar kunde placeras i vikingatiden (figur 223). Det rörde sig endast om ett litet långhus med tre stolppar och ett
grophus. Även två härdar i den östra tilläggsytan område 2 är 14C-daterade till vikingatid. Dessa härdar har förmodligen en koppling till bebyggelser i angränsande
områden som indikeras av dels vikingatida detektorfynd, dels förhöjda fosfatvärden
utanför undersökningsområdet.

aktivitetSSpår
De flesta gropar och gropsystem som registrerades har haft en oklar funktion.
Några kan dock ha använts som arbetsgropar eller till förvaring eller lertäkt. I den
mån de är daterade överensstämmer deras spridning någorlunda med huslämningarnas över tid skiftande fördelning över undersökningsytan. Groparna från bronsåldern
och från övergången mellan brons- och järnålder förekom i en klunga i delområde 1
som också har sträckt sig in i det äldre undersökningsområdet MK 151. Det är inte
långt till samtida huslämningar öster härom i delområde 2, där det även finns en härd
daterad till bronsålder. Härdgropar av bronsåldertyp förekom närmast det höjdparti
där bronsålderhusen låg.
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Figur 222 Huslämningar daterade till
vendeltid. Skala 1:2 000.

De små cirkelrunda groparna fördelade sig över hela undersökningsområdet och
skulle därmed kunna ingå i alla bebyggelsefaserna. Emellertid är spridningsbilden
mest lik den över bebyggelsen från romersk järnålder. Möjligen skulle de främst kunna
vara från yngre romersk järnålder eftersom de formmässigt har stora likheter med de
små runda härdarna med flintsplitter som förefaller kunna dateras till denna period.
Merparten av de undersökta groparna och gropsystemen inom område 2 var samtida
med husen från romersk järnålder, vilket innebär ett tydligt funktionellt samband
mellan hus och gropar, som förmodligen ingått i olika gårdsenheter som avlöst varandra under seklernas gång. Gropen A10412 har möjligtvis fungerat som en stuka eller
jordkällare. I den övre fyllningen fanns närmare 4 kg keramik från såväl stora grovt
magrade kärl som från finmagrade, polerade tunna kärl.
Likartade men betydligt djupare gropar, som skulle kunna vara någon form av förrådsgropar, har en annan rumslig spridning. De är tydligt koncentrerade till den norra
delen av undersökningsområdet där de till folkvandringstid daterade huslämningar
låg. Fynd från en av groparna bekräftar denna datering.
Totalt registrerades 35 härdar på område 2. En del av härdarna skulle kunna ha
ett samband med bebyggelsen från förromersk och romersk järnålder. Möjligtvis finns
en koppling till området med förhöjda fosfatvärden öster om undersökningsområdet.
Men endast två härdar är 14C-daterade. Dateringen till sen vendel- och vikingatid med
yngsta datering till 800-talet återspeglas emellertid inte i samtida bebyggelsespår inom
område 2. Men vendeltida och vikingatida huslämningar finns endast 200 m västerut
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Figur 223 Huslämningar daterade till
vikingatid. Skala 1:2 000.

på delområde 1. De samtida metallfynden som påträffades i och intill område 2 kan
däremot spegla bebyggelse närmare härdarna.

HUS- oCH ByggNadSoFFer
Vid undersökningen av anläggningarna var man uppmärksam på möjligheten att finna
rituella nedläggningar, bl.a. byggnadsoffer (Carlie 2004). Dessvärre är det svårt att
avgöra om något nedlades med avsikten av vara t.ex. ett husoffer eller om avsikten bara
var att bortförskaffa föremålet. Föremål kan även hamna i en anläggning utan avsikt,
av en ren tillfällighet i samband med andra förlopp på platsen, kulturella eller naturliga. I det följande tas några fall upp som skulle kunna vara rituella nedläggningar.
Det mest övertygande husoffret kommer från hus 35 som är 14C-daterat till yngre
romersk järnålder. I husets nordvästligast belägna stolphål påträffades en liten helt
intakt kopp som hade placerats stående intill nedgrävningskanten, dvs. troligen nedsatt bredvid stolpen (figur 196). Koppen dateras till yngre romersk järnålder eller folkvandringstid. När innehållet undersöktes hittades en glasskärva (figur 214), antagligen
från folkvandringstid. Koppens placering i husets nordvästligaste stolphål gör det troligt att den är ett husoffer och fyndet ansluter därvid till en östdansk tradition (Carlie
2004:202). Det är inte sannolikt att förhållandet att offret bara består av en skärva
betyder att glaskärl var sällsynta i sydvästra Skåne under folkvandringstid. På den inte
alltför avlägsna centralplatsen Uppåkra har man haft många glaskärl,och fyra skärvor
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liknar skärvan från Stora Hammar; en liknande skärvor är även känd från Gårdlösa
(Stjernquist 1986, 1999). Att enstaka glasskärvor tillmättes ett värde, förmodligen av
magisk natur, framgår av många fynd (Näsman 1984:25).
Skärvor av lerkärl, mer sällan hela kärl, är vanliga fynd i nedgrävningar som stolphål, gropar och brunnar. Även bebyggelsen i Stora Hammar har många exempel på
sådana fynd. T.ex. påträffades skärvor efter koppar i en brunn (A1990) samt i ett
takbärande östligt stolphål i hus 24 (figur 44). De är snarast miniatyrkärl och sådana
påträffas ofta som byggnadsoffer under äldre järnålder (Carlie 2004 figur 4.16). Miniatyrkärlen från Stora Hammar dateras till romersk järnålder eller möjligtvis slutet av
förromersk järnålder. Eftersom det är skärvor förblir offertolkningen osäker.
I hus 8 från yngre romersk järnålder påträffades ett möjligt bryne i ett stolphål i
husets västra del. En tolkning som husoffer förblir även här osäker. Bryn, glätt- och
knackstenar ingick i stenpackningar i många stolphål och här är nedläggning som
offer inte en övertygande tolkning, men man kan givetvis föreställa sig att de nedlagts
med en beskyddande avsikt.
Malstenar i anläggningar tolkas ofta som rituellt placerade metaforer för samhällets sociala och ekonomiska reproduktion (Carlie 2004:83ff.). Andra mer prosaiska
tolkningar är förhärskande i äldre litteratur (t.ex. Almgren 1957:241). I en djup rund
grop (A12424) låg en underliggare till en vridkvarn (figur 144), men den låg ytligt och
det är osäkert om den placerades där vid gropens igenfyllning under folkvandringstid
eller om läget är sekundärt och recent. Kasserade malstenar hittade i ett par stolphål i
hus 14 från folkvandringstid. De låg tillsammans med andra flata stenar i botten eller
toppen av stolphålen i husets östra ände. Mängder av stolphål i bebyggelsens hus hade
stenar i fyllningen eller reguljära stenskoningar, vilket talar för en byggnadsteknisk
tolkning av de flata stenarna, inkl. malstenarna, som stolpstöd. Om de dessutom skall
tilläggas en symbolisk betydelse förblir en trosfråga.

platSeNS BetydelSe i ett ByBildNiNgSperSpektiv
Bybildning i det agrara landskapet är en process som ofta diskuterats från olika synvinklar. Grundläggande är frågan vad som egentligen definierar en by. Generellt skall
en by bestå av minst två gårdar med gemensamt namn, med ägor och hägnader som
gränsar till varandra och följaktligen också med någon form av gemensam organisation (jfr Pedersen & Widgren 1998:430ff.; Riddersporre 1995, 1999; Schmidt Sabo
2001, 2005a, 2005b; Thomasson 2005; Fallgren 2006; Jönsson & Persson 2008:21ff.).
Regelrätta byar från järnåldern som de väldokumenterade stora byarna i Jylland (Holst
1999, i tryck; Mikkelsen 1999) saknas i Skåne liksom i östra Danmark. Både på Själland och i Skåne finns dock tydliga tecken på att bebyggelser kunde samlas i klungor
till specifika områden i landskapet under järnåldern (Carlie & Artursson 2005:235ff.;
Friman 2008; Jönsson & Persson 2008:102ff.; Björhem & Skoglund 2009:71ff.; Christensen & Tornbjerg 2009). På Gotland har Dan Carlsson analyserat bebyggelser från
yngre romersk järnålder och folkvandringstid med spridda gårdar som ofta samverkat
kring gemensamma hägnadssystem (1979). Widgren antar, bl.a. utifrån undersökningar av järnåldersbebyggelser i Östergötland, att det fanns två organisationsnivåer
över gården, nämligen hägnadslaget och samordnat utmarksbete för flera bebyggelser
(Widgren 1983:123) Fallgren har för Ölands del visat, att järnålderns byar hade en
gles oregelbunden struktur (Fallgren 2006). Samma struktur återfinns i norra Öland
under historisk tid, dvs. på den del av ön som var kronogods och inte omfattades av
den högmedeltida regleringen. Denna struktur påminner starkt om de skånska byarna
i skogs- och mellanbygderna under historisk tid. De exempel Widgren och Fallgren
lagt fram kan vara en modell för hur järnålderns byar var organiserade i Skåne. Bebyggelsen i slättbygderna skulle i så fall bestå av ensamgårdar och löst strukturerade
byar under järnåldern medan gårdarna reglerades i fasta bykärnor först under loppet
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av högmedeltiden. En sådan spridd struktur indikeras av bl.a. lösfynd och bebyggelser
som ligger mer än 500 m från den historiska bytomten (jfr Jönsson & Persson 2008).
Den medeltida bybildningen i Skånes slättbygder dateras vanligen till omkring år
1000, men frågan är om den samlade bytomt, som möter oss på de äldsta kartorna
från 1600-talet, föregicks av ett skede med mer spridd bebyggelse. Visserligen kan man
arkeologiskt belägga kontinuitet från vikingatid och framåt i vissa byar, men det finns
både variationer och förskjutningar i bebyggelse- och tomtstrukturer (jfr Schmidt
Sabo 2001, 2005a, 2005b; se även Jönsson & Persson 2008:149ff.).
Det aktuella undersökningsområdet är beläget på Stora Hammars bymark ca 500
m väster om bytomten enligt de äldre lantmäterikartorna, och ligger liksom andra
järnåldersbebyggelser (Stora Hammar RAÄ 1, RAÄ 5, RAÄ 14 & RAÄ 34) mellan
Stora Hammars och Lilla Hammars bytomter (RAÄ 13 respektive RAÄ 20). Man
kan förutsätta att undersökningarna inte ger en komplett bild av bebyggelsen utan är
utsnitt av ett betydligt större fornlämningsområde. Det är uppenbart att bosättningen
inom eller nära undersökningsområdet har varit kontinuerlig från yngre bronsålder
till vikingatid.
Den lilla höjden i östra delen av undersökningsområde MMA 19 och angränsande
delar av område 2 var mer eller mindre kontinuerligt bebyggd från slutet av bronsålder
genom äldre järnåldern fram till folkvandringstid. Det andra höjdpartiet i delområde
1 av MMA 19 och den äldre underökningen MK 151 väster härom hade lämningar
från samma perioder men i mindre omfattning från folkvandringstid. Däremot förekom fåtaliga bebyggelselämningarna från vendel- och vikingatid här. Vikingatida
härdar fanns dessutom i område 2 (SA 100012). Metallföremål från de ytor som undersöktes med metalldetektor representerar aktiviteter från sen yngre romersk järnålder/folkvandringstid till historisk tid och kompletterar den bild som framkom vid
utgrävning av samtida huslämningar. Att de många husresterna från äldre järnålder
inte motsvaras av metallföremål är helt normalt (Christensen & Tornbjerg 2009:30)
och speglar förmodligen ett annat sätt att hantera metallföremål, som bl.a. kan bero
på relativ metallfattigdom.
I följande resonemang kring gårdsstruktur och eventuell bybildning måste man
reservera sig för att byggnader kan ligga i de outgrävda ytor som omger samtliga undersökta delområden.
Bebyggelsespåren från bronsålder och förromersk järnålder speglar förmodligen en
eller ett par gårdars flyttning i det kringliggande landskapet. Däremot tycks en stor
del av undersökningsområdena MMA 19 och MMA 41 ha varit obebyggda i tiden
omkring övergången från förromersk till äldre romersk järnålder. Men denna lucka
fylls ut av byggnader i MK 151 och område 2 (SA 100012) som dels bekräftar att
bebyggelserna flyttat runt, dels visar att det rått bosättningskontinuitet i närområdet.
Två samtida bebyggelser har undersökts bara en halv km från undersökningsområdet
(se Fornlämningsmiljö ovan).
Under äldre romersk järnålder finns det ett relativt stort antal byggnader, som var
spridda över hela området, vilket medför att de bör representera mer än bara en flyttande gård. Avstånden mellan byggnaderna är inte mer än ca 100 m, vilket betyder att
någon form av samverkan är trolig. Mönstret är dock för otydligt för att man säkert
skall kunna hävda att detta är en bybildning, även om sådana förekommer på andra
platser i Skåne (Carlie & Artursson 2005:238).
Tjugoen byggnader har daterats till yngre romersk järnålder och de är spridda över
nästan alla undersökta delområden. För tjugo av dem faller 14C-dateringarnas kalibrerade medelvärde (tabell 9 & 15) inom ett drygt århundrade från 280 till 390, vilket
tyder på att här funnits flera samtida gårdar, knappast färre än fem. Härtill kommer en
trolig gård väster om delområde 1 i MK 151 (Olsson 2004). Hur och var dessa gårdars
åker, äng och bete varit placerade i landskapet vet vi inte, men det är svårt att föreställa sig att gårdarna inte haft ett visst samarbete kring underhåll av hägnader, vägar,
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brunnar m.m. Husen ligger inom en yta som är mindre än den medeltida bytomten.
Det finns därför goda skäl att se denna bebyggelse som en bybildning. Ovan nämnda
äldre bebyggelserna, som låg endast ca 0.5 km från undersökningsområdet, övergavs
efter äldre romersk järnålder. Möjligen speglar detta den sammanflyttning som är
observerad i andra delar av Skåne och Sydskandinavien (Carlie 2005:23f.; Björhem &
Skoglund 2009:63; Christensen & Tornbjerg 2009).
Bebyggelsen fortsatte under folkvandringstiden men flera undersökningsytor
saknar hus från denna period. MMA 19 delområde 1, 3, 4 och område 2 (SA 100012)
övergavs senast i början av perioden. Men i MK 151 väster om delområde 1 fanns ett
folkvandringstida gårdsläge (Olsson 2004). Flera dräktspännen och andra bronsföremål förstärker bilden av den folkvandringstida bebyggelsen ytterligare. Strukturen
var nu annorlunda med en klunga långhus i öster och en klunga småhus i nordväst.
14C-dateringarnas kalibrerade medelvärde ligger mellan 460 och 530. Långhusen kan
representera en eller ett par gårdar medan småhusen kan ha tillhört bebyggelse i angränsande områden som ej undersökts. De konstaterade gårdslägena och spridningen
av folkvandringstida metallföremål söder om delområde 5 tyder på att en oregelbunden by legat i området.
Förändringen i områdets bebyggelse är markant under vendeltid med en enda huslämning i delområde 1 och endast ett säkert daterat metallföremål norr om huset. De
gårdar som låg här under romersk järnålder och folkvandringstid skall sannolikt sökas
i det omgivande landskapet. T.ex. vid fyndplatsen för en vendeltida fågelfibula, framkommen vid nyodling 1890 på fastigheten Stora Hammar 8 (SHM 8651:b; Strömberg
1961/2 Taf. 60:10). Den antas komma från den norra delen av bytomten eller strax norr
om, men kan också komma från den sydligaste delen av byns marker.
Den vikingatida bebyggelsen är begränsad till två bebyggelselägen, dels två hus i
MK 151 väster om delområde 1 (MMA 19), dels delområde 1 där ett långhus och ett
grophus undersöktes. I område 2 (SA 100012) representeras vikingatiden endast av två
14C-daterade härdar. Men flera vikingatida metallföremål visar att bebyggelse troligen
funnits i närområdet, t.ex. i outgrävda områden mellan delområde 1 och 5, söder om
delområde 1 (förundersökningens bebyggelseområde 2) samt mellan delområde 2 och
3. Dessutom antyder fyndet av ett treflikigt spänne (RAÄ 14:1) ca 50 m norr om området att bebyggelsen fortsatt i denna riktning.
Efter vikingatid upphörde fast bebyggelse inom de undersökta områdena. De
många metallfynden med en datering till medeltid och tidig historisk tid motsvaras
inte av daterade anläggningar. Detta diskuteras nedan.
Undersökningsresultatet stödjer den gängse bilden från bl.a. Malmöområdet att
platskontinuiteten ofta upphörde under loppet av vikingatid. Järnåldersbyggelserna
väster om Stora Hammar s bytomt har i loppet av vikingatid sannolikt flyttat österut
till områden närmare bytomten där kulturlager finns från åtminstone 1000-talet. Vikingatid finns även belagd i Lilla Hammars by där andra gårdar kan ha hamnat med
tiden. Det är oklart om den ”uillan hamar” som nämns i den äldsta källan (Skansjö
1983:98) syftar på Stora eller Lilla Hammars medeltida bytomter eller på en tredje
plats ”Hammar”. Den kulturgeografiska analysen av den geometriska kartan över
Stora Hammars by från år 1700 visar att tegar med toft-namn, som antas visa äldre
bebyggelselägen, och åkermark med svartmylla, som antas visa långvarigt bruk, sammanfaller i områden norr, öster och söder om bytomten (figur 224 & 225; Persson
2009). Ett ängsområde ”Gatevången” kring bäcken väster om bytomten skiljer denna
från undersökningsområdet. Kyrkan i Stora Hammar från 1150-talet har tvärrektangulärt torn som antas indikera närvaron av stormän, men det saknas goda indikationer
var en sådan storgård kan ha legat.
De många medeltida och tidighistoriska metallföremål som framkom vid metalldetekteringen är för många för att bara ha hamnat inom området av tillfälligheter. En
vanlig förklaring till att det ibland förekommer föremål från historisk tid i områden
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Figur 224 marknamnsrekonstruktion
för delar av byns åkermark enligt en
geometrisk karta över byn från år 1700.
Undersökningsområdet markerat.
efter persson 2009.

Figur 225 jordmånskartering för delar
av byns åkermark enligt en geometrisk
karta över byn från år 1700. Undersökningsområdet markerat. efter persson
2009.

utan samtida bebyggelsespår är, att de spreds över åkrarna när hushållsavfall kördes ut
samman med byns gödsel. Skulle fynden ändå kunna indikera att bebyggelse funnits
på platsen? Normalt uppfattas den samlade byn som den under medeltiden allenarådande bebyggelseformen i slättbygderna, dvs. de större enheter som finns kvar än
i dag. Men samtidigt kan det ha funnits mindre enheter, ensamgårdar, i anslutning
till byarna. I närområdet till undersökningsområdet kan dylika exemplifieras med
Kungstorp (Stora Hammar RAÄ 22) och Fredshög (Räng RAÄ 35). Är de medeltida
och tidighistoriska fynden spår efter en gård som försvunnit innan de första kartorna
upprättades? Andra förslag till förklaring av dessa fynd är att de vittnar om en marknadsplats vid Stora Hammar eller om Skytts härads tingsplats, se nedan.
Sammanfattande visar undersökningarna att det i landskapet kring Stora Hammar
funnits en tät bebyggelse sedan åtminstone övergången från förromersk till äldre romersk järnålder. Redan under yngre romersk järnålder och folkvandringstid har denna
uppnått en agglomeration som berättigar till antagandet att gårdarna inordnats i en
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oreglerad bystruktur, jämförbar med de järnåldersbyar som undersökts i Östergötland
samt på Gotland och Öland. Under vendel- och vikingatid flyttar de flesta gårdarna
till annan plats, troligen i närheten av den historiska bytomten, och under medeltid
har de samlats i områdets byar Stora och Lilla Hammar. Uteslutas kan inte att enstaka
ensamgårdar kan ha funnits kvar ute på bymarken.

BoplatSeNS iNre StrUktUr
De slutundersökta områdena (MMA 19, MMA 41 & SA 100012) ansluter i väster till
det undersökta området MK 151 (Stora Hammar RAÄ 34) där sex bebyggelsefaser
kunde urskiljas från yngre bronsålder till vikingatid. Denna bebyggelses tyngdpunkt
låg i romersk järnålder-folkvandringstid (Olsson 2004). Sammanfattningsvis kan man
även i nu slutundersökt område se en etablering av bebyggelse under yngre bronsålder
som expanderar under romersk järnålder, kulminerar under yngre romersk järnålder/
folkvandringstid och sedan vid övergången till vendeltid omorganiseras varvid delar
av området överges, men den upphör långtifrån helt vilket återspeglas av flera metallfynd. Det är uppenbart att bebyggelserna inom de två fornlämningarna (RAÄ
34 & RAÄ 37) representerar ett sammanhängande bosättningsområde med en rörlig
bebyggelse från bronsålder till vikingatid. Med tanke på att ett område med förhöjda
fosfatvärdena på Arrhenius fosfatkarta fortsätter öster om undersökningsområdet har
bebyggelsen sannolikt fortsatt i denna riktning mot den historiska bykärnan (figur 6).
I ett bebyggelseområde som det undersökta på Stora Hammar 16:136, där de bevarade
spåren av byggnader sällan är mer än stolphål efter takbärande stolppar, är det svårt att
säkert diskutera vilka byggnader som skulle ha kunnat höra samman i gårdar (se t.ex.
diskussionen i Welinder 2009). Generellt tyder resultaten från senare års utgrävningar
i Skåne på att de flesta gårdar under äldre järnålder bestod av ett enda långhus, medan
gårdarna med tiden under yngre järnålder fick fler byggnader (Carlie & Artursson
2005; Friman 2008). Här skall endast några exempel på möjliga gårdslägen presenteras.
Bebyggelsespåren i Stora Hammar från bronsålder och förromersk järnålder speglar
förmodligen olika lägen för en eller ett par gårdsbebyggelsers rörelse inom ett ressursområde. Under äldre romersk järnålder tyder antal och gruppering av flera någorlunda
samtida byggnader på att en löst strukturerad by uppstått utan att det är möjligt att
bli specifik. Keramiken från yngre bronsålder och förromersk järnålder kan anses vara
relativt ordinär.
Yngre romersk järnålders bosättning kan bäst tolkas som en löst strukturerad by
med flera gårdar. Rester efter 21 hus undersöktes, och de representerar minst fem
gårdar. Två av husen i område 2 (hus 1 & hus 2) var treskeppiga och med välbevarade
vägglinjer. De låg på en topografiskt avgränsad platåliknande förhöjning i öst-västlig
riktning, varifrån man i ett öppet landskap haft en god utsikt över ängsmarken kring
bäcken och vidare ner till Foteviken. Dessa hus var mer manifesta till sin karaktär
än övriga samtida hus. Två andra hus (hus 7 & hus 8) i område 2 hade också relativt
välbevarade vägglinjer, men var betydligt kortare än hus 1 och 2. De gav därför inte
ett så manifest intryck. Enligt 14C-dateringarna är hus 7 från äldre romersk järnålder
och det överlagrades av hus 8 från en äldre del av yngre romersk järnålder. Dessa hus
kan vara två faser av samma gård. Till dessa hus kan även ha hört en enklare konstruerad ekonomibyggnad (två hus utan väggar, hus 6 respektive hus 5). Hus 1 och hus 2
var, tillsammans med hus 10, de yngsta husen på område 2. Det enklare byggda hus
10 skulle kunna vara knutet till det manifesta hus 2. Dessa hus kan vara en gård som
efterföljt samma gård som i tidigare faser bestod av hus 5 och hus 8 respektive hus 6
och hus 7. En gård kan således ha legat här i tre faser. Inga andra byggnader kan knytas
till hus 1, men keramiken i den övre fyllningen av en närbelägen grop (A10412) daterar igenfyllningen till övergången mellan äldre och yngre romersk järnålder. Denna
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keramik skulle kunna komma från en äldre fas av samma gård, vars byggnader legat i
angränsande outgrävt område.
Dessa hus från romersk järnålder kan utifrån sina manifesta uttryck mycket väl tyda
på en relativt hög social status hos de människor som bebodde gården. Detta indikeras
även av den mängd finkeramik som påträffades i en del av groparna och gropsystemen
på boplatsen (se Brorsson u.å.). Keramiken har ett lokalt ursprung och importerad
keramik är inte identifierad. Till form, dekor och kärlgods är keramiken tidstypisk
och några ovanliga kärl har inte heller påträffats. Därmed har materialet likheter med
materialet på andra boplatser i Sydvästskåne. Andelen polerad keramik är ca 25 %,
vilket kan jämföras med att man i några kontexter på centralplatsen Uppåkra har en
andel polerad keramik på 80 %. På mer ordinära platser som exempelvis Brunnshög
utanför Lund var andelen ca 20 %. Inga metallföremål har säkert daterats till romersk
järnålder (metallfattigdom är som sagt normalt under äldre järnålder, Christensen &
Tornbjerg 2009:30). Som helhet framstår bebyggelsen från yngre romersk järnålder
som en normal agrar bebyggelse.
Bebyggelsen under folkvandringstid förefaller att till vissa delar vara omorganiserad med en större koncentration norrut mot det område som senare utgör landsvägen
mellan Näset och Söderslätt. Byggnaderna låg i två klungor, dels i delområde 2 (MMA
19) och område 1 (MMA 41), dels i delområde 5 (MMA 19). Området i norr där
lämningarna förekom under det yngre vägpartiet föreföll de att ha haft en mer specialiserad funktion. En funktionsmässig skillnad mellan små hus i nordväst och rejäla
bostadshus i nordöst är tydlig. Byggnaderna i det nordöstra området ligger på samma
höjddrag som ovannämnda gårdar från yngre romersk järnålder. Höjden förefallet
att ha dragit till sig de större och mer välbyggda husen under både romersk järnålder
och folkvandringstid. Ett kännemärke för de större folkvandringstida huslämningarna
var att de hade stolphål som var omgrävda och dubblerade, vilket tyder på att husen
stått länge. I hus 14 (MMA 19) var de i efterhand fyllda med olika delar av malstenar,
varav några tjänat som stolpstöd. Det är frestande att förmoda att gårdarna från yngre
romersk järnålder i område 2 flyttat västerut till detta läge.
I nordväst (delområde 5) förekom flera små byggnader med endast två eller tre par
stolpar. Hus 24 har daterats till äldre och hus 30 till yngre romersk järnålder medan
fem är från folkvandringstid. I angränsande äldre undersökningsområde (MK 151) påträffades flera mer eller mindre säkra småhus 14C-daterade till slutet av yngre romersk
järnålder och folkvandringstid (Olsson 2004). I undersökningsplanen påpekades att
man skulle vara uppmärksam på sådana huslämningar då de kan förväntas finnas på
speciella platser (Herschend 1995; Björhem & Magnusson Staaf 2006). Undersökningsområdets avgränsning gör att man inte kunde avgöra om byggnaderna ingick i
någon form av enhet. Småhusens funktion är i Stora Hammar okänd. De folkvandringstida metallföremålen från detta område antyder ingen särskild funktion, men ett
visst välstånd. Det är långt från alla samtida boplatser som kan uppvisa bronsföremål i
sådant antal och med sådan kvalité (Christensen & Tornbjerg 2009:30). De flesta småhusen vid vägpartiet var samtida med de ombyggda och kanske långvarigt använda
långhusen sydväst härom. Men avståndet, över 130 m, talar mot ett direkt samband.
De små byggnaderna kan mycket väl ha tillhört andra gårdar utanför undersökningsområdet. Ett hus med fyra stolppar i område MK 151 antyder förekomsten av större
gårdshus även i nordväst.
De flesta till folkvandringstid daterade metallföremålen framkom vid metalldetektering av stört område söder om delområde 5. Det indikerar att bebyggelse legat
här. Fem bronsföremål kunde mer eller mindre säkert dateras till folkvandringstid
(se Undersökningsresultat). Fynd och analyser). En skärva av ljusgrönt glas framkom
i ett stolphål i hus 35, som 14C-daterades till yngre romersk järnålder, men skärvan
tillhör troligen en kärltyp som brukar dateras till folkvandringstid. Föremålen visar att
människor på platsen haft ett överskott att omsätta i konsthantverksprodukter av hög
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kvalitet. Ett par dräktspännen har mer eller mindre goda paralleller på centralplatsen
Uppåkra. Det gäller särskilt en korsformig fibula med trekantig fot, som möjligen är
framställd i Uppåkra. Ett annat spänne pekar snarare mot Östersjöns sydöstra kusttrakter. Även keramiken från folkvandringstid innehöll en stor andel keramik av god
kvalitet (Brorsson u.å.). Men som helhet framstår platsen även under denna period som
en traditionell, välmående agrar bosättning.
Under vendeltid har bebyggelsen upphört i de flesta av de undersökta delområdena. Endast i delområde 1 (MMA 19) finns en 14C-daterad ovanligt lång byggnad.
Metallföremålen är få och inskränker sig till två fragment av samma skivspänne, som
påträffades i det outgrävda området norr om huset. Periodens keramik kan inte skiljas
från den vikingatida varför det inte kan avgöras säkert till vilken period skärvorna
hör. Oavsett detta liknar keramiken vad man kan förvänta på ordinära boplatser från
perioden.
Även under vikingatid är bebyggelsen begränsad. Ett bebyggelseläge med två hus
undersöktes tidigare (MK 151) väster om delområde 1 (MMA 19). I delområde 1
påträffades ett långhus och ett grophus som daterats till vikingatid. I område 2 (SA
100012) representeras perioden endast av två 14C-daterade härdar. Det vikingatida
fyndmaterialet är större och har högre kvalitet än man skulle förvänta med tanke på att
så få och små byggnader daterats till perioden. De vikingatida metallföremålen visar
att fler byggnader troligen funnits i närområdet, t.ex. i de outgrävda områdena norr
och söder om delområde 1 samt i öster mellan delområde 2 och 3.
Det vikingatida inslaget bestod av minst sju föremål. Ett bronsbeslag eller hängsmycke i form av ett manshuvud med hjälm har upprullad mustasch och långt spetsigt
skägg. Vikingatidens vanligaste kvinnosmycke är de s.k. spännbucklorna, som representeras av två små fragment. De kan dateras från 800-talet intill ca 950. Ett treflikigt
spänne i tre sammanhörande delar tillhör en typ med utbredning inom Danmark och
Skåne. De dateras från sent 800-tal till mitten av 900-talet. Ett fragmentariskt ringformat bronsföremål är genombrutet så det sannolikt bildats ett kors. Fragmentet påminner om nyckelskaft av en typ som förekom under sen vendeltid och tidig vikingatid.
En litet bit förgyllt silver har en dekor som påminner om föremål ornerade i två av
vikingatidens stilarter under 900-talet, Jelling- eller Mammenstilen. Sådana silverföremål tillhör en relativt hög social nivå. Det är anmärkningsvärt att det påträffades långt
från de vikingatida byggnaderna i delområde 1. Det enda vikingatida silvermyntet påträffades i samma område mellan delområde 2 och 3. Det tillhör en typ som är vanlig i
danagälderna. Det präglades under den anglosaxiska kungen Ethelred II (978–1016). I
det angränsande området 2A (SA 100012) har emellertid två härdar 14C-daterades till
tidig vikingatid. De låg i ett område med 35 härdar men endast dessa två har daterats.
Både härdar och föremål visar att vikingatida byggnader bör förväntas i det angränsande outgrävda området som har höga fosfatvärden på Arrhenius karta.
Keramiken från vikingatid utgörs bland annat av skärvor från grophus 1, gropar
och stolphål. Materialet liknar keramik från ordinära boplatser. Någon importerad slavisk keramik har inte påträffats trots närheten till kusten. Det vikingatida fyndmaterialet visar att bebyggelsen varit välstående och att innevånarna haft täta förbindelser till
periodens elitmiljöer, även om man inte själv deltagit i ”vikingatåg”. Det är inte mycket
i undersökningsresultaten som talar för att människor på platsen spelat en viktig roll
i de kontaktnät som växte fram i östersjöområdet under sen vendeltid och vikingatid.
I rapporten om förundersökningen framhöll Morten Steineke möjligheten att
järnframställning och smidesverksamhet ägt rum på platsen (för en diskussion om
metallhantverk under järnåldern, se Becker 2005). Järnframställning i Skåne under
äldre järnålder är främst känd i slätt- och risbygderna (Björk 2009). De flesta daterade
platserna är från sen förromersk och äldre romersk järnålder (ca 100 f.Kr.–200 e.Kr.).
Under perioden från yngre romersk järnålder till vikingatid (ca 200–1000 e.Kr.) är antalet daterade anläggningar färre. Men enstaka större slagvarpar förekommer och slagg
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blir generellt vanligare på boplatserna. Flera smedjor är nu kända. I historisk tid var
järnframställningen koncentrerad till ris- och skogsbygderna i norra Skåne (Ödman
1998). Detta ger en bild där en småskalig järnframställning under äldre järnålder,
som var centrerad till boplatserna, med tiden övergick till en decentraliserad och mer
omfattande produktion i form av en utmarksnäring i norra Skåne.
Ett antal anläggningar med datering till romersk, främst yngre romersk järnålder
valdes ut för närmare analys om de kunde knytas till järnhantverk, men ingen kunde
knytas direkt till järnbearbetning (Jouttijärvi u.å.). Inga säkra spår efter järnframställning påträffades. Men mycket små mängder glödskal och slagg i flera anläggningar
visar att järn hanterats i området. Den brända flinta som hittades i många anläggningar har möjligen bränts för att användas vid svetsning. Analyserna antyder att
avancerat smide bedrivits på boplatsen under yngre romersk järnålder. Men om avancerat järnhantverk verkligen bedrivits på platsen kan först avgöras om man finner och
undersöker själva smedjan.
Också bronsgjutning har utförts på platsen, vilket framgår av de smältor och gjuttappar som framkom vid metalldetektering. Ett mål med slutundersökningen var att
försöka dokumentera bronshantverket. Men dessa fynd har inte kunnat dateras och
inga anläggningar kunde knytas till bronshantverk. Den brända leran i flera anläggningar kan inte knytas till metallhantverk (Brorsson u.å.). Till bronshantverk hör även
de många klippbitar som ingår i detektormaterialet. Detta speglar förmodligen en
kittelflickares arbete och kan antyda en datering till medeltid eller historisk tid. Flera
bronssmältor och gjuttappar hittades i samma område som en mängd smältor och
ingöt av bly, ett material som sannolikt har med gjutning av muskötkulor att göra. Det
är därför möjligt att även bronshantverket skal dateras till tidig historisk tid.
Sammanfattningsvis framstår bebyggelsen under järnåldern som en normal agrar
bebyggelse. Fynd och byggnader visar emellertid att välståndet ökade från sen yngre
romersk järnålder och fram till vikingatid, då platsen frånflyttas. Gårdarna har legat
spridda över området med en viss omstrukturering under folkvandringstid. Klara
gårdsbildningar kunde till följd av bevaringstillståndet inte urskiljas, med undantag
för perioden yngre romersk järnålder och tidig folkvandringstid, där en sekvens på tre
gårdsgenerationer kunde följas, eventuellt avslutad med en kort flyttning av gården i
en fjärde generation. Frågeställningen om hur och när järn- och bronshantverk bedrivits på platsen kunde inte besvaras säkert. Indikationer på avancerat järnsmide under
romersk järnålder finns men innan själva smedjan lokaliserats, är det svårt att komma
frågan närmare. Många fynd visar att både bronsgjutning och arbete i bronsbleck bedrivits på platsen, men inga fynd daterar säkert dessa aktiviteter till järnåldern. Andra
fynd och smältor m.m. från gjutning av muskötkulor antyder snarast att de ägde rum
under sen medeltid eller tidig historisk tid, möjligen på en marknadsplats.

BeByggelSeNS NärHet till kUSteN
Stora Hammar 16:136 ligger ca 1,5 km från kusten vid Foteviken och Höllviken. Platsen
har säkerligen präglats av detta. Förekomsten av skog är okänd, men undersökningar
i Ystadsområdet (Berglund 1991) gör det rimligt att anta att kustbygden sedan yngre
bronsålder varit halvöppen med ängsmark och spridda träd och dungar. Falsterbonäset
var ursprungligen täckt av ekskog, men i samband med framväxten av städerna Skanör
och Falsterbo föröddes den och en ljunghed utbildades (Emanuelsson m.fl. 2002:49).
Närområdet erbjöd under järnåldern varierade resurser inom jakt, fiske och lantbruk.
Platsen ligger på jordbruksmark typisk för Söderslätt, medan de kustnära områdena har
magrare sandjordar och sandflykt har varit ett problem. Längs kusterna har med tiden
utbildats utbredda sjömarker som använts som bete. Både Foteviken och Höllviken
är naturhamnar, men med olika karaktär. Under medeltid ändrades situationen med
uppkomsten av sillmarknaderna och städerna Skanör och Falsterbo.
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Byarna Lilla Hammar och Kämpinge ligger vid kusten och området kring Falsterbonäs avviker därigenom från mönstret i det historiska kulturlandskapet på Söderslätt
upp till Malmö, som är strukturerat i förhållande till Öresund med långsmalt utsträckta socknar och byarna placerade ett stycke inåt land. En orsak till avvikelsen är
sannolikt de geografiska förhållandena med Falsterbonäs som skiljer Sydkusten från
Öresund. Utformning på socknarna är annorlunda norr om Segeå (Jönsson & Persson
2008; Rosborn 2004).
Undersökningar av järnåldersboplatser i området är inte många, men där de genomförts är anläggningstätheten stor. I Malmöområdet övergavs hela det närmaste kustområdet under 300-talet, medan bebyggelsen fortsatte och nyetablerades längre inåt
land (Björhem & Skoglund 2009) och det gäller även längre norrut (Carlie 2005:23).
Undersökningarna vid Stora Hammar visar däremot en bosättningskontinuitet nära
kusten från bronsålder till vikingatid med tyngdpunkt mellan ca 300 och ca 500.
Ett par undersökta boplatser från sen förromersk järnålder, som låg ännu närmare
kusten, övergavs redan under äldre romersk järnålder. Det kan tolkas som en sammanflyttning senast under yngre romersk järnålder till den byliknande bebyggelsen
inom undersökningsområdet. Den långa kontinuiteten inom undersökningsområdet
och förhållandet att bebyggelsen förblev belägen nära kusten tyder på att läget varit
attraktivt. Frågan är om den avgörande faktorn var ekonomin, en strategisk placering,
gynnsamma kommunikationer eller något fjärde?
En genomgång av fyndmaterial från Oxie och Skytts härader visar en jämn spridning till området med koncentrationer främst norr och öster om Stora Hammar (Hårdh
1984). Detta gäller också de fynd som man brukar förknippa med järnålderns elit, dvs.
det folkvandringstida guldet, och de vikingatida skatterna och runstenarna. De undersökta bebyggelserna på Stora Hammar 16:136 framstår som normalt välstående agrara
samhällen. Detta innebär att det inte finns mycket i materialet från sen järnålder som
förebådar den strategiska betydelse som området fick under medeltiden, med pålspärr
i Foteviken, dubbelstäderna Skanör och Falsterbo, samt Skånemarknaden.
Arealmässigt har landskapet kring järnålderns bebyggelser präglats av mer eller
mindre öppna betesmarker. Den varierade kustlinjen har dock gjort det möjligt att
även bedriva kustnära jakt, fiske och insamling. Den osteologiska analysen av tillvarataget benmaterial (Cardell u.å.) visar en karakteristisk dominans för tamdjur, främst
nötkreatur, men även får och get, svin, häst och hund. Analysen visar att nöt, får och
get samt svin fötts upp, slaktats och konsumerats på platsen. Nöt dominerar stort och
deras bete i kustlandskapet har bragt gödsel till åkermarken nära bebyggelsen. Inga
ben visar att vilda däggdjur som säl eller hjort har jagats. Fågelfångst kan heller inte
iakttas i det bevarade benmaterialet.
Vattensållning gjordes av fyllning från ett antal gropar i syfte att finna fiskben.
Tack vare detta kunde mindre mängder fiskben tillvaratas, som visar att ett överraskande stort antal arter är representerade, arter från såväl sötvatten (braxen) som
saltvatten (sill, torsk, horngädda samt flundra). Detta underbygger tidigare iakttagelser på boplatser från förromersk och äldre romersk järnålder att fiske haft betydelse
redan under förhistorisk tid (Pettersson 2002). En genomgång av fiskben från ett stort
antal järnåldersboplatser i Skåne visar, att sillfisket var mer betydande under järnålder
än man förut trott och att det medeltida sillfisket därför vilar på en lång tradition i
skånsk kustbygd (Cardell 2005). De flesta torskarna har förmodligen varit bifångst
vid sillfisket.
Åkerbruket belyses av de 56 jordprover vars innehåll av makrofossiler analyserades (Gustafsson 2010). Proverna innehöll förkolnade sädeskorn och ogräs, men även
bränd lera och benfragment av bland annat fisk. Några prover var extra intressanta
och innehöll ett stort material av förkolnade kärnor och frön. I 51 prover fanns rester
av sädeskorn vilket visar att åkerbruk levererade en del av livsmedlen på platsen. Huvudparten som kunde identifieras var skalkorn, ett sädesslag som ökade i betydelse
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genom järnåldern och som är helt dominerande i Skåne och på Själland (Olsson 1991;
Robinson m.fl. 2009). Endast få prover innehöll korn av vete eller havre och säkra korn
av råg saknades. Endast ett prov innehöll linfrö. Det vanligaste åkerogräset i proverna
är svinmålla, som dels förekommer på ruderatmark, dels som besvärligt ogräs i vårsådd säd på bördig (gödslad) jord. Det finns indikationer på att frön samlats in och att
växten odlats under äldre järnålder (Brøndegaard 1987/2:159). Dessvärre är träkolet
inte artbestämt men makrofossil av ek fanns i tio prov, björk i tre, hassel i två och ask
i ett prov, vilket dock inte säger mer än att dessa träslag fanns i närområdet.
Bebyggelsen ligger vid roten av Falsterbonäs. Järnålderns sjöfart var vanligen kustbunden. Farliga rev var fruktade och reven vid Falsterbonäset var svåra att passera
oavsett om fartyget drevs med åror eller segel. Att reven kring näset är farliga vittnar de
många fartyg som gått i kvav i dessa vatten. Svårigheterna med att passera Falsterbonäset har inneburit problem för sjöfarten som flera forskare intresserat sig för (CrumlinPedersen 1984; Westerdahl 1996; Rosborn 2004). Sjöfarande från norr i Öresund och
från öster på Östersjön har därför haft behov av hamnlägen där man kunnat vänta
på tjänligt väder för att kunna runda näset eller forsätta över land. Höllviken och
Foteviken på näsets norra sida är naturhamnar som erbjuder skydd vid de vanligaste
vindriktningarna. Även öster om näset har man kunnat söka skydd vid Kämpinge
eller längre österut mot Trelleborg som t.ex. vid Skåre. Området där bebyggelserna vid
Stora Hammar ligger har därför haft ett kommunikativt strategiskt läge. Frågan är
om det finns indikationer på en förbindelse mellan de undersökta bebyggelserna och
de nämnda hamnlägena.
Undersökningar på Gotland visar att en viktig indikation på ett hamnläge från
järnåldern är gravar belägna vid kusten (Carlsson 1991). Det största skelettgravfältet från Skånes järnålder ligger nordligt på Hammarsnäs, bara 1,00–1,50 m.ö.h. 138
gravar undersöktes (Hansen 1936) men gravfältet har sannolikt varit betydligt större
(Pettersson 2002:624ff.). Kronologiskt sträcker de daterade gravarna sig från ca 100
till ca 500 e.Kr. Fyndmaterialet är inte uppseendeväckande rikt, men visar att de döda
kommer från relativt välmående bebyggelser. Ett par bebyggelser som undersökts vid
Hammarsnäs rot är äldre än gravfältet (Pettersson 2002). De övergavs ungefär när
gravfältets äldsta begravningar ägde rum. Det är tänkbart att dessa bebyggelser flyttat
upp till höjden vid Hammar, där en byliknande bebyggelse växer fram under romersk
järnålder (se ovan om bybildning). Analysen av keramik från de samtida bebyggelserna
på Stora Hammar 16:136 visar att liknande kärlformer även uppträder på Hammarsnäsgravfältet (Brorsson u.å.). Petterssons analys av gravfältet visar att det anlagts så att
gravfältet, som var anlagt vid Höllvikens öppning, exponerades mot Öresund och så
att säga vände ryggen mot Foteviken. Detta antyder att gravfältet tjänat som en markering av bygdens hamnläge. Men var låg hamnen?
Foteviken har tilldragit sig stor uppmärksamhet efter upptäckten att inloppet var
spärrat under vikingatid och tidig medeltid (Crumlin-Pedersen 1984). Viken är även
kopplad till ”slaget på marknadsplatsen”, Pugna Forensis, 1134 (se nedan) och har tolkats som både ledungshamn och marknadshamn. Viken erbjuder visserligen ett skyddat hamnläge, men inseglingen krävde även innan den spärrades stor lokalkunskap
och bra väder. Den öppna Höllviken kan däremot anlöpas under de flesta väderförhållanden, kräver inte lika stor lokalkunskap och erbjuder likafullt lä för de vanligaste
vindarna (Öijeberg muntligen). Foteviken kan ha varit en viktig hamn för lokalbefolkningen, medan Höllviken snarast var den hamn som förbifarande sjöfarare uppsökte.
Bebyggelserna vid Stora Hammar ligger således väl i landskapet med tillgång till både
en hemmahamn för t.ex. fiske och en hamn öppen för förbindelser ut i världen.
Vid långvarig otjänlig väderlek kan det ha uppstått behov att omlasta varor för
vidare transport över land. Ett sådant behov kan ha funnits redan före järnåldern
(Björhem & Magnusson Staaf 2006:145). Ett exempel är den väg som kan följas från
trakten kring Trelleborg till bygden vid Lund och vidare mot Helsingborg (Helgesson
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2002). Uppåkra, Holmängen vid Sunnanå, Fosie IV/11 i Lockarp, Hököpinge, Löddeköpinge och Borgeby är platser intill rutten. Denna gamla väg ingick i en regional
infrastruktur som sannolikt bidrog till kontinuiteten i områdets järnåldersbebyggelse.
Men vägen löper ca 10 km öster om Stora Hammar, och trots det strategiska läget
längst in i Foteviken med utblick över Hammarån och Söderslätt kanske platsen snarast skall ses i ett lokalt perspektiv.
En förbindelseväg från Kämpinge till Foteviken passerar Stora Hammar och går
vidare till Lilla Hammar på Hammarsnäs men har även förbindelse till Höllviken
genom att den ingår i vägsträckningen från Söderslätt till Falsterbonäs. Vägarna är
kände från historisk tid, men det saknas säkra belägg från järnålder och antydningar
av att de använts som transportrutter från hamn till hamn. Den gemensamma sträckningen (Kungstorpsvägen) ligger norr om de dokumenterade långhusen och utgör
möjligen en gräns för järnåldersbebyggelsen mot nordost, vilket bör beaktas vid eventuellt framtida utgrävningar i området. I det parti av vägen som kunde dokumenteras
var de folkvandringstida bebyggelselämningarna äldre och belägna under de störda
resterna efter den historiska vägen. Vägen har använts både när man skulle ta sig ut
på Hammarsnäs eller förbi Kämpinge mosse vidare ut på Falsterbonäs. Bebyggelsens
kontinuitet ned i bronsåldern markeras av Kungshögen som ett tydligt utropstecken
vid vägen.
I den medeltida Färingasagan och andra källor omtalas en marknadsplats Halör,
som utifrån flera men svaga argument har föreslagits vara belägen vid basen av Hammarsnäs, som närmast 500 m nordväst om undersökningsområdet. Ett annat lika osäkert förslag är en placering vid Hald på Halsnæs vid Isefjordens mynning (CrumlinPedersen 1978:63ff.; Ersgård 1988:55; Westerdahl 1996; Rosborn 2004:186ff.). Steineke föreslår att marknadsplatsen utifrån källmaterial, transportruter och förhöjda
fosfatvärden i stället kan ha legat vid Hammarån och nära den plats som senare blev
Stora Hammars kyrkby (Steineke 2008:19f.). Reellt vet vi inte var Halör låg men vi vet
däremot att en marknad funnits nära Foteviken.
Ett berömt slag ”vid marknadsplatsen” stod år 1134 nära Foteviken mellan två
danska kungar, kung Niels och kung Erik Emune. Slaget omtalas i Necrologium Lundense samt av både Saxo Grammaticus och Svend Aggesen. Sten Skansjö tolkar uppgifterna som att slaget stod vid Hammars by, i anslutning till Foteviken och på den
dåvarande marknadsplatsen (Skansjö 1983:179f.). Inget i det påträffade fyndmaterialet
talar för att slagfältet legat inom undersökningsområdet, men man skall komma ihåg
att man vid metalldetekteringen inte tog upp föremål av järn, vilket betyder att eventuella vapen blev förbisedda. Det förhållandevis stora antalet brons- och blyföremål
från medeltid och tidighistorisk tid skulle kanske kunna vara spår efter aktiviteter på
en marknadsplats under sen medeltid och tidig historisk tid. Hit hör kittelflickares
klippbitar, bly- och bronssmältor, muskötkulor m.m. Men inga fynd är säkert samtida
med den marknad som omtalas på 1100-talet. Fynden skulle emellertid också kunna
komma från en ensamgård väster om Stora Hammars medeltida bytomt.
En fråga som dyker upp i diskussionerna kring Stora Hammar är var platsen för
Skytts häradsting låg. Som Sten Skansjö påpekar kan häradets medeltida tingsplatser
inte beläggas i samtida källmaterial. Det enda alternativ som enligt Skansjö anknyter
till medeltiden gäller Gylle-Haglösa norr om Trelleborg (Skansjö 1983:157ff.). Förslag
att tingsplatsen under tidig medeltid skulle ligga vid bronsåldershögen Hammarshög
(i dag Kungshögen – Stora Hammar RAÄ 1:1) kan inte finna stöd i källmaterialet.
Sammanfattningsvis visar undersökningen att av det omgivande kustlandskapets
varierande ekonomiska underlag kan kreatursskötsel på kustens betesmarker, odling
på gödslade åkrar och fiske beläggas. Att bebyggelsen fasthöll sitt läge nära kusten
kontinuerligt genom järnåldern in i historisk tid visar att det var attraktivt. Sillfiske
kan beläggas under järnålder och det medeltida sillfisket på Falsterbonäset vilar således
på en lång tradition i området. Platsen har haft ett kommunikativt strategiskt läge,
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gynnsamt för en samlingsplats. Den viktiga vägen från Trelleborgsområdet mot bygderna kring Lund och Helsingborg passerade i närheten, och två goda naturhamnar
Foteviken och Höllviken låg endast någon km bort. Bebyggelsen vid Stora Hammar
ligger således i ett landskap med både en skyddad hemmahamn för t.ex. fiske (Foteviken) och en hamn med förbindelse ut i världen (Höllviken). Nya förhållanden uppstod
under medeltid med uppkomsten av sillmarknaderna och städerna Skanör och Falsterbo. De arkeologiska iakttagelserna från järnålder ger inga säkra indikationer på en
samlingsplats, även om ett bitsilver och ett silvermynt från vikingatid skulle passa in i
bilden. De många brons- och blyföremålen från medeltid och tidighistorisk tid skulle
kunna tolkas som spår efter en marknadsplats. Men inga fynd är säkert samtida med
den 1100-talsmarknad som omtalas i källorna. Metalldetektering och undersökningar
i andra områden i Stora Hammar socken kan emellertid ändra denna bild. Förutsättningarna finns på platsen, men bekräftelser saknas.
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Undersökningen på fastigheten Stora Hammar 16:136 (fornlämningen Stora Hammar
RAÄ 37) genomfördes enligt intentionerna i undersökningsplanen. Resultaten svarade
i stort sett till förväntningarna enligt denna. Neolitikum framhölls inte i undersökningsplanen och prioriterades lågt. Något omfattande neolitiskt material påträffades
inte heller vid slutundersökningen. De bebyggelseslämningar som undersöktes och de
fynd som tillvaratogs var huvudsakligen från yngre bronsålder till och med vikingatid.
Därutöver framkom ett stort material av bronsföremål (egentligen olika kopparlegeringar) från medeltid och tidig historisk tid, och även detta material belyste frågeställningar som restes i undersökningsplanen.
Särskilt prioriterades undersökning och analys av de lämningar och fynd som kunde
belysa de tre frågeställningarna bybildning, bebyggelsens inre struktur och närheten till
kusten. Särskilt viktiga är resultaten i förhållande till frågeställningen om bybildning,
som tyder på att bybildningsprocessen inleddes långt tillbaka i järnåldern. Intressant
är även den långa kontinuiteten i ett kustnära läge. Platsen har till skillnad från andra
kustnära platser längs Öresund varit bebodd även i perioden 300–700 e.Kr. Det tyder
på att platsen bevarat sin attraktionskraft även under dessa århundraden. Fiske och
kommunikativt gott läge kan vara förklaringar.
De arkeologiska undersökningarna väster om Stora Hammars by (MK 151, MMA
19, MMA 41 och SA 100012) har alla gett bebyggelsespår efter långvarig bosättning.
Bebyggelseområdet har inte kunnat avgränsas säkert i någon riktning. I dag är området väster om bebyggelseområdet helt bebyggt. Vid ev. framtida exploatering av ännu
obebyggda angränsande områden bör man vara uppmärksam på att bebyggelse troligen finns även här.
Det berömda slaget år 1134 vid Foteviken stod förmodligen vid Hammars by på
den dåvarande marknadsplatsen. Fynd som kunde representera en hypotetisk men
yngre marknadsplats påträffades i nu undersökt område. Det är möjligt att spår efter
den historiskt belagda marknadsplatsen finns i närheten, kanske närmare Kungshögen. För att ev. kunna återfinna själva slagfältet bör framtida undersökningar med
metalldetektor även ta upp järnföremål i rimlig omfattning.
De frågor som ställdes till lämningarna har kunnat besvaras med större eller
mindre säkerhet och detaljering. Bebyggelsens kontinuitet mellan yngre bronsålder
och vikingatid kunde beläggas. Förundersökningens metallfynd antydde att bebyggelsens tyngdpunkt skulle ligga i sen vikingatid. 14C-dateringarna av undersökta anUtvärdering
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Tabell 72 antalet daterade hus respektive metallföremål.
Yngre romerk järnålder
daterade hus
daterade föremål

21
1

Folkvandringstid
12
5

Vendeltid
1
2

Vikingatid
2
10

läggningar visar att bebyggelsens omfattning var störst under yngre romersk järnålder och folkvandringstid, medan metallföremålen fördelas över yngre järnålder med
tyngdpunkt i vikingatid (tabell 72). Det är flera faktorer som bidrar till denna statistik,
men diskrepansen mellan antalet metallföremål och antalet daterade anläggningar
understryker svårigheten att belägga yngre järnålder enbart med anläggningar. Det är
därför viktigt att systematiskt metalldetektera områden där yngre järnåldersbebyggelser kan förmodas (figur 226). En närmare diskussion av denna problematik kommer
att publiceras i en vetenskaplig artikel i tidsskriften Fornvännen, som tidigare upptagit
artiklar i denna debatt. Artikeln skrivs av Charlotte Fabech, Bertil Helgesson och Ulf
Näsman. Ämnet kommer även att tas upp på ett forskarseminarium på Institutionen
för Arkeologi och Antikens historia vid Lunds Universitet.
Underlaget för att diskutera bebyggelsens inre struktur visade sig emellertid att vara
otillräckligt för en grundlig analys. Frågan om järn- och bronshantverk bedrivits på
platsen kunde besvaras positivt, men någon smedja påträffades inte och bronshantverket kunde inte tidsfästas.
Undersökningen genomfördes som planerat ur metodiskt hänseende. Schaktningarna genomfördes i stort enligt intentionerna i undersökningsplanen. Inom MMA 19
planerades att 23 225 m2 skulle schaktas. 18 818 m2 blev schaktade vilket utgör 95 %
av de avsatta intensiva ytorna och 34 % av de extensiva ytorna. Måluppfyllelsen bör betraktas som god med tanke på periodvis mycket blöta förhållanden. Främst påverkades
avbaningen inom den extensiva delen av delområde 3. Avgränsningen baserades även
på att anläggningsintensiteten avtog och på att järnåldershus saknades här.
Förändrade byggplaner betydde att två tilläggsytor slutundersöktes i två etapper december 2009 (MMA 41) och i april–maj 2010 (SA 100012). Inom tilläggsytan MMA
41 planerades 3 600 m2 att schaktas och totalt 2 227 m2 (= 62 %) blev frilagda. Annalkande vinter och jul omöjliggjorde ytterligare undersökning, men avslutningen gjordes
under planerade och ordnade förhållande. Inom tilläggsytan SA 100012 schaktades
6 406 m2 av planerade 7 152 m2 vilket är 89 %. Inom delområde 5 (MMA 19) togs
Figur 226 efter att ploglagret halverats
detekterade jonas paulsson de ytor
som tidigare detekterats. Foto: morten
Steineke.
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vid avbaningen hänsyn till en kompletterande metalldetektoravsökning och till att
bortforslingen av matjorden inte skulle störa de undre lagren.
Byggnadslämningarna bestod nästan enbart av takbärande stolphål. Ett stort antal
stolphål efter överlappande byggnader försvårade ofta tolkningen av vilka stolphål som
kan ha ingått i respektive huskonstruktion. En anläggning som snittades med grävmaskin var ca 1,50 m djup men en profil ritades inte på grund av rasrisken.
De i undersökningsplanen omtalade externa analyserna, 14C-datering, arkeobotanik, osteologi, keramisk analys, metallurgiska analyser och kulturgeografisk kartanalys, har varit relevanta i relation till frågeställningarna och lämningarnas art. Resultaten har bidragit väsentligt till tolkningen av de arkeologiska resultaten och är
omtalade ovan. Enligt den fyndstrategi, som beskrivas i undersökningsplanen, skulle
fynden registreras och ett urval skulle efter bedömning konserveras vid behov. Genom
en kommunikationsbrist har ett för stort antal metallföremål råkat bli konserverade.
Före konservering gjorde Bertil Helgesson en preliminär bedömning av stor del av
fynden. Efter konservering är alla fynden på nytt genomgångna av Charlotte Fabech,
Ulf Näsman och Chatarina Ödman.
Enligt planen skulle vedartsbestämning av träkol göras av Thomas Bartholin i den
mån träkol behövdes för 14C-datering. Men eftersom det framkom skalkorn i de flesta
anläggningar som skulle dateras blev det inte bedömt som nödvändigt.
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projektorganisation och kvalitetssäkring

Den arkeologiska undersökningen på fastigheten Stora Hammar 16:136 utfördes i tre
etapper. Etapperna MMA 19 och MMA 41 bedrevs av Arkeologienheten på Malmö
Museer. Enhetschef och ansvarig för den arkeologiska verksamheten var Per Sarnäs.
Nils Björhem var projektledare och ansvarade för projektets genomförande och vetenskapliga kvalitet, samt kontakter med länsstyrelse och uppdragsgivare.
Undersökningsetappen SA 100012 utfördes av Sydsvensk arkeologi AB. VD och
ansvarig för verksamheten var inledningsvis Olof Hermelin. Från och med april 2010
var Nils Johansson VD och ansvarig för verksamheten. Per Sarnäs var projektledare
och ansvarade för projektets genomförande och vetenskapliga kvalitet, samt kontakter
med länsstyrelse och uppdragsgivare.
Joakim Frejd var ansvarig för digital utrustning och upprättandet av Intrasisprojekt.
Rapportexterna om de tre delundersökningarna skrevs av Nils Björhem, Lars Jönsson och Charlotte Fabech som sammanställde och redigerade den slutliga rapporten.
Charlotte Fabech står tillsammans med Bertil Helgesson för den vetenskapliga publiceringen med professor Ulf Näsman, Linnéuniversitetet, som vetenskapligt stöd.
Projektledarna svarade för att genomförandeplanen och målsättningarna i undersökningsplanen efterlevdes, ansvarade för arbetsplatsen, samt för rapportarbetet.
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I samband med den arkeologiska slutundersökningen av fastigheten Stora Hammar
16:136 genomförde personal från den pedagogiska avdelningen på Malmö Museer år
2009 ett pedagogiskt program enligt projektplanen. Den primära målgruppen var
lärare och elever på Stora Hammars skola med årskurserna 0–6. Skolan har två parallella spår med mellan 20 och 32 elever per klass. Sammanlagt 330 elever från 14 klasser
samt deras lärare deltog. Verksamheten genomfördes på två olika ambitionsnivåer.
Samtliga klasser besöktes av en museipedagog. Tillsammans diskuterade man var
arkeologi är, vad arkeologer gör samt hur kunskap om det förflutna skapas. Eleverna
genomförde även tolknings- och klassificeringsövningar med ett sammanställt arkeologiskt fyndmaterial. Detta efterföljdes av en gemensam promenad till och besök på
den arkeologiska undersökningsplatsen. Alla elever fick således möjlighet att se de
arkeologiska lämningarna på plats (in situ).
Två klasser i årskurs 4, med 19 elever vardera, genomförde ett fördjupat pedagogiskt
program, som påbörjades under hösten 2009 och avslutades under vårterminen 2010.
Deltagarna fick bland annat delta i den arkeologiska undersökningen genom att under
en skoldag själva få gräva i av arkeologerna utvalda anläggningar. Senare fick deltagarna tvätta de fynd de gjort. Efter detta fick eleverna i uppgift att skapa egna bilder av
platsens förflutna i form av modeller. Diskussioner och resonemang i klassrummet fördjupade elevernas bild av det förflutna. Det pedagogiska projektets syfte var att genom
att låta eleverna själva skapa historia öka deras förståelse för hur historia skapas och hur
historia kan användas som redskap. De färdiga modellerna visades på en utställning i
en lokal i köpcentret nära skolan. Till invigningen av utställningen kom närmare 150
personer. Över 200 personer såg utställningen.
Slutundersökningens resultat presenterades fortlöpande på Malmö Museers och
Sydsvensk arkeologis hemsidor. Under fältarbetet lades information om grävningen ut
med vissa intervall.
Projektet kommer att presenteras på ett forskarseminarium på Institutionen för
Arkeologi och Antikens historia vid Lunds Universitet och bl.a. de frågor som tas upp
i den vetenskapliga artikeln (se avsnitt Utvärdering) kommer att diskuteras där.
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tidigare undersökningar:
Fynd:

mma 41
Fyndmaterial slutförvaras i lunds Universitets Historiska museums magasin
på Skiffervägen 14 i gastelyckan, lund. inventarienummer Sa 100012.

dokumentationsmaterial:

intrasisprojekt Sa 100012, ritningar samt övrig originaldokumentation
förvaras i regionmuseet kristianstads arkiv

kostnader:

administrativa uppgifter

918 204:-

219

Sydsvensk arkeologi aB rapportserie 2011
1 Södervidinge kyrkogård, fornlämning 27, Södervidinge sn, FU 2010, Bertil Helgesson
2 Nytt golv i östraby kyrka, östrabys sn, FU 2011, jan kockum
3 Ny belysning, gamla staden 8:1 i Helsingborg, Helsingborg, FU 2010, jan kockum
4 Balsby 23:1 & 29:2, Nosaby sn, FU 2010, anders edring
5 Fjärrvärme i östra tommarp, östra tommarp sn, FU 2010, lars jönsson
6 Fjärrvärme genom Härlövs by, kristianstad, FU 2010, jan kockum
7 Svedala kyrka, Svedala sn, FU 2010, lars jönsson
8 Näsbyholm sätesgård, gärdslövs sn, FU 2010, lars Salminen
9 Ny gatubrunn i valdemars väg i vä, vä sn, FU 2011, jan kockum
10 Fjärestads kyrka, Fjärestad sn, FU 2011, tony Björk
11 gustav adolfs torg, malmö, FU 2010, joakim Frejd
12 järnvägen 1:1, malmö, FU 2011, joakim Frejd
13 kv minerva 24 i Helsingborg, Helsingborg, FU 2011, jan kockum
14 Cementen 13, malmö, aU 2011, per Sarnäs
15 Bältinge bytomt, Skarhult 13:36, FU 2010, lars Salminen
16 Falsterbo 9:97 – ett stenkast ifrån borgen, FU 2010, lars Salminen
17 kvarnby utbyggnadsområde, malmö, FU 2010, per Sarnäs
18 Stora Uppåkra 2:76 m.fl., FU 2011, joakim Frejd
19 Färlöv 19:3, Färlövs sn, kristianstads kn, aU 2011, joakim Frejd
20 va inom Bollerups säteri, Bollerups sn, tomelilla kn, FU 2011, lars jönsson
21 Södervidinge 28:1 – kyrkogården, Södervidinge sn, kävlinge kn, FU 2011, lars Salminen
22 råbelöv 26:5, Fjälkestads sn, FU 2011, jan kockum
23 Citadellstaden 2:1, landskrona, FU 2011, lars jönsson
24 innerstaden 1:14 och 1:152, malmö, FU 2011, joakim Frejd
25 Hammarlövs bytomt, Hammarlövs sn, FU 2010, per Sarnäs
26 kristian iv 10 i kristianstad, kristianstad, FU 2011, jan kockum
27 Skurups bytomt, Skurups kn, FU 2001, lars Salminen, ingrid gustin & joakim Frejd
28 Norra vallvägen i kristianstad, kristianstad, FU 2011, jan kockum
29 östra Storgatan i kristianstad, kristianstad, FU 2011, jan kockum
30 va-ledningar inom östra asmundtorps bytomt, trollenäs sn, eslövs kn, FU 2002–2003, lars Salminen, ingrid gustin & joakim Frejd
31 residenset 1, fornlämning 20, malmö stad, FU 2010–2011, per Sarnäs
32 Sutaren mindre 6, fornlämning 17, vellinge sn, vellinge kn, FU 2011, per Sarnäs
33 limhamn 151:461, Hyllie sn, aU 2011, jan kockum
34 åhus 30:1 m fl, åhus sn, FU 2011, jan kockum
35 rinkaby S:3 m fl, rinkaby sn, FU 2011, jan kockum
36 Hjulhamnsgatan, fornlämning 20, malmö. FU 2011, joakim Frejd
37 vadensjö bytomt, raä 27, vadensjö sn, landskrona kn. FU 2003, lars Salminen, ingrid gustin &
joakim Frejd
38 Fjärestads kyrkogård, Fjärestads sn, FU 2011, jan kockum
39 kv kabbalöken 26 i åhus, åhus sn, FU 2011, jan kockum
40 kv Slussen 1 i malmö, malmö, FU 2011, jan kockum
41 Husie 172:123, Husie sn, FU 2011, kristian Brink
42 övra glumslöv 11:8 och 11:12, glumslövs sn, FU 2001, Christer Carlsson
43 tillgänglighetsanpassning av ingången till Bårslövs kyrka, Bårslövs sn, FU 2011, Christer Carlsson
44 veberöds kyrka, veberöds sn, FU 2010–2011, jan kockum & joakim Frejd
45 Sjögatan och månsgatan i åhus, åhus sn, FU 2011, jan kockum
46 arilds kapell, Brunnby sn, FU 2007–2008, lars Salminen & ingrid gustin
47 Hallaröds kyrka, Hallaröd sn, FU 2011, ingrid gustin
48 Norra vrams kyrka, Norra vrams sn, FU 2004, lars Salminen & ingrid gustin
49 vintrie 24:42, Bunkeflo sn, malmö kn, FU 2010, per Sarnäs
50 dränering av Hammarlunda kyrka, Hammarlunda sn, FU 2011, thomas linderoth
51 St petri kyrka, malmö, FU 2011, ingrid gustin
52 markarbeten vid vä kyrka, vä sn, FU 2011, Christer Carlsson
53 lövestad 57:1, fornlämning 92, lövestads sn, Sjöbo kn, FU 2011, per Sarnäs
54 trådbussar i landskrona stad, landskrona stad, FU 2003, jan kockum & lars Salminen
55 Citadellstaden 2:1, landskrona, FU 2010–2011, lars Salminen & jan kockum
56 Förhistorisk boplats vid öllsjö 59:2, Skepparslövs socken, FU 2011, Christer Carlsson
57 Sankt gertrud 4, fornlämning 20, malmö stad, FU 2011, ingrid gustin
58 Fornlämning 37, Stora Hammar 16:136 m.fl., Stora Hammar sn i vellinge kn Skåne län, SU 2009–2010,
Nils Björhem, Charlotte Fabech & lars jönsson
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Arkeologisk slutundersökning 2009–2010

Stora Hammar
Fornlämning 37, Stora Hammar 16:136 m.fl.
Stora Hammar socken i Vellinge kommun
Skåne län
NilS BjörHem, CHArlotte FABeCH & lArS jöNSSoN

NilS BjörHem, CHArlotte FABeCH & lArS jöNSSoN

Under åren 2009 och 2010 genomfördes tre undersökningar vid Stora Hammar
i Vellinge kommun. Stora Hammar ligger inte långt från Foteviken med sina
vikingatida pålspärrar och ett stenkast från Kungshögen. Området har figurerat i
diskussionerna om var den mytomspunna handelsplatsen Halör var belägen och
var slaget vid Foteviken 1134 stod.
De arkeologiska undersökningarna har visat på en omfattande bebyggelse
i form av långhus, med rötterna i yngre bronsålder och tyngdpunkten i yngre
romersk järnålder–folkvandringstid.
En undersökning av matjorden med metalldetektor har gett ett antal vikingatida fynd som dock inte motsvaras av de få bebyggelsespår som framkom. Likaså
påträffades relativt rikligt med fynd från medeltid och historisk tid, vilka eventuellt kan kopplas till den marknadsplats som enligt skriftliga källor har funnits vid
Stora Hammar.
Rapporten presenterar resultaten från de tre undersökningarna var för sig
och avslutas med en tolkande del där det samlade resultatet från de tre undersökningarna sätts in i ett större sammanhang.
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