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Arkeologi i Söndrums socken

U TSK R IF T 16 är ett temanummer som helt 
och hållet fokuserar på Kulturmiljö Hallands 
arkeologiska undersökningar i Söndrums socken 
under de senaste dryga femton åren. I grunden 
utgör boken de vetenskapliga fördjupningarna av 
våra två stora boplatsundersökningar i Albinsro/
Trottaberg (RAÄ 108) år 2011 och Söndrums 
kyrkby (RAÄ 98:1) år 2013. 
 
Istället för att behandla dessa båda lokaler som 
enskilda objekt valde vi att belysa dem i ett 
större, jämförande sammanhang. Detta innebär 
naturligt att en återkoppling till ett antal andra 
undersökningar i socknen blev av stor vikt, i syfte 
att lyfta diskussionen ytterligare.  
 
Skeendena inom respektive lokal sätts in i ett 
lokalt såväl som i ett regionalt och överregionalt 
händelseförlopp. Av naturliga skäl upptar 
perioden yngre järnålder – tidig medeltid bokens 
lejonpart, men även mycket annat, såväl äldre som 
yngre, avhandlas. Läsaren hälsas välkommen till 
Söndrum – det södra hemmet!
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Stina Tegnhed:

Resultaten från de arkeologiska 
undersökningarna lever vidare
Det är en arkeologs stora förhoppning att kunskapen och minnet av en 
fornlämning får leva vidare. Kanske extra mycket i de fall där en plats helt 
har omgestaltats. Då kan måhända resultaten från en arkeologisk utgräv-
ning bli till en bro mellan då och sedan. I Söndrum har resultaten från 
de arkeologiska undersökningarna fått leva kvar dels i gestaltningen av 
nybyggnationen och dels i den nya kyrkogårdsdelen. 

Lekplats med bronsåldersfeeling i Albinsro
I det nybyggda bostadsområdet Albinsro har bronsåldern fungerat som 
inspirationskälla till utformningen av den nyanlagda lekplatsen. På Halm-
stads kommuns hemsida skrivs följande: 
”Eftersom det har påträffats många arkeologiska fynd i området så har vi 
låtit bronsåldern sätta sin prägel på lekplatsen. Lekutrustningen är inspi-
rerad av naturen och runt om på lekplatsen finns många hällristningar att 
upptäcka. Som komplement till temat finns en informationsskylt om livet 
på bronsåldern som riktar sig till barnen.” 
Ytterligare två informationsskyltar togs fram där arkeolog Linn Nordvall 
har skrivit om resultaten från utgrävningen och layoutare Anders Anders-
son stod för utformningen. Skyltarna står uppställda inom det nya bostads-
området. 
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Figur 1. Lekplats med lite Bronsåldersfeeling i det nybyggda bostadsområdet Albinsro. Foto: Britt-Marie Lennartsson.
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Den utökade kyrkogården invigs med skylt och springbrunn
Allahelgonahelgen 2017 invigdes den nya delen av Söndrums kyrkogård. 
I namntävlingen segrade förslaget Ängskyrkogården. Med i planerna för 
utformningen av den nya kyrkogårdsdelen fanns förslaget att försöka 
bevara den vikingatida brunn som hittades vid den arkeologiska under-
sökningen. Men liksom fallet var när brunnen grävdes ur, så fortsatte den 
att producera för mycket vatten. Vid utgrävningen sökte vi lösa situatio-
nen genom att använda pumpar och gräva kanaler att leda bort vattnet i. 
Vid anläggandet av den nya kyrkogårdsdelen då dräneringen var klar och 
den naturliga alven var utbytt mot sand som schaktats dit från kvarteret 
Borgen på Söder i Halmstad, byggdes istället en konstgjord källa på sam-
ma ställe som brunnen funnits. I Hallandspostens inslag om invigningen 
citeras arkitekt Pål Reijer ”Den är inramad med brända ekplank, precis som 
det såg ut vid den arkeologiska utgrävningen” (HP 2016-11-06 Anders Hol-
mer). Vapnö-Söndrums församling inkom även med en beställning av en 
informationsskylt att sättas upp invid källan. Kulturmiljö 
Halland producerade skylten där projektledare Stina Tegn-
hed skrev texten och layoutare Anders Andersson stod för 
formgivningen och tecknade en illustration över Trelle-
borgshuset och brunnen. 

Figur 2. Skylten (infälld) och brunnen på den nya delen ”Ängskyrkogården” vid Söndrums kyrka. 
Springbrunnen porlar stilla där den vikingatida brunnen fanns, som en liten hälsning från någon 
som levde här en gång för mycket länge sedan. Foto: Britt-Marie Lennartsson.

Vikingar i Söndrum 
För tusen år sedan, under sen vikingatid, låg här två ståtliga gårdar med en brunn mitt på gårdsplanen. 

Gårdarnas två huvudbyggnar kantades av tätt ställda, lutande stolpar – så kallade ”trellar” – utmed 

långsidorna. Byggnadstypen har fått sitt namn ”Trelleborgshus” efter husen i de stora ringborgar –  

Trelleborgar – som den danske kungen Harald Blåtand lät uppföra under 980-talet, och var troligen högsta 

mode bland eliten då. Brunnen tillsammans med spåren efter totalt 17 hus undersöktes av arkeologer från 

Kulturmiljö Halland hösten 2013. Boplatsen har varit i bruk från cirka 500 till 1200 e. Kr.

D en som stod just här, vid denna tavla, för tusen år sedan skulle 

uppleva ett myllrande vardagsliv med barn, djur, hantverks- och 

jordbruksarbetande samt trosutövande människor. De boende 

i gårdarna är med om en mycket omvälvande och händelserik tid, som 

präglas av oro, stridigheter, plundring samt det faktum att en trosupp-

fattning; hedendomen, överges för en annan, nämligen kristendomen. 

Ännu idag kan vi tydligt se spåren efter religionsskiftet genom det hed-

niska gravfältet i väst och den kristna kyrkogården i öst. Boplatsen ligger 

placerad mittemellan. Högst troligt uppförs vid den här tiden en liten 

gårdskyrka i trä där Söndrums kyrka ligger idag. Den sista personen som 

begravdes på gravfältet fick sin sista vila runt år 960 e. Kr. och därefter 

brukas troligen kyrkogården öster om husen. 

Brunnen på gårdsplanen var ungefär två meter djup och byggd av 

ekplankor. Åldersbestämningen av de bevarade ekplankorna visar att 

den grävdes någon gång mellan år 978 och år 1000. Brunnen innehöll 

fynd som rasat ner i brunnen efter att den slutat användas. Bland 

annat fann arkeologerna slaggklumpar som är rester efter järnsmide, en 

del djurben, delarna efter en liten fin tunnväggig keramikkopp (från 

folkvandringstid 400-550 e.Kr.), vikingatida (800-1000 e.Kr.) keramik, 

samt en vävtyngd och ett bryne. 
Men det roligaste föremålet hittades på brunnens botten; en sits av 

trä, i så bra skick att den skulle kunna användas idag. Du ser den här 

intill. 
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Träsits

f a k t a r u t a :Inför utvidgningen av Söndrums kyrkogård genomförde 

Kulturmiljö Halland hösten 2013 en arkeologisk undersökning. 

Fornlämningen upptäcktes 2002 och visade sig då täcka ett 47 000 

m2 stort område beläget på ömse sidor av Gamla Tylösandsvägen. 

Delar av boplatsen undersöktes år 2005 innan husen längs 

intilliggande Vendelvägen byggdes. Då påträffades gårdslämningar 

bestående av långhus och brunnar från vikingatid och tidig 

medeltid. Invid boplatsen breder gravfältet Stegelhögen ut sig. De 

idag synliga delarna utgörs av den stora gravhögen Stegelhögen och 

två resta stenar strax norr om Tylösandsvägen. Dessutom restes 

ytterligare en sten som påträffades söder om Tylösandsvägen i 

samband med en delundersökning av gravfältet år 2010. Till dags 

dato har Kulturmiljö Halland undersökt sammanlagt nitton gravar 

inom gravfältet. Dateringarna visar att gravfältet togs i bruk redan 

under vendeltid (600-talet) och därefter användes åtminstone till 

senare delen av 900-talet, med andra ord in i yngre vikingatid. 

Förutsatt att gravtätheten har varit lika hög inom hela gravfältet har 

ungefär 150–200 personer fått sin sista vila på platsen. 

Några av fynden i gravarna utgjordes av en järnkniv, glaspärlor av 

varierande färg och form, fragment av en ringbrynja och fragment 

av en fingerring i brons. Samtliga ben analyserades osteologiskt och 

de gravlagda individerna hade genomgående blivit kremerade och 

begravda tillsammans med djur. Hund är vanligast förekommande, 

men även ben av nötdjur, får/get och häst hittades. 

Här, på platsen för utvidgningen av Söndrums kyrkogård, 

undersöktes år 2013 sammanlagt tolv långhus, två grophus 

och tre mindre uthus. Merparten av byggnaderna är från yngre 

järnålder–tidig medeltid (500–1100-tal). Kort sagt, två granngårdar 

etablerades på platsen under folkvandringstid (500-talet) och 

förefaller sedan ha varit i parallellt bruk åtminstone fram i 

1100-talet. Efterhand som gårdarnas byggnader tjänat ut har de 

successivt rivits och ersatts av nya byggnadsgenerationer. Men vid 

utgrävningen undersöktes även ett betydligt äldre hus från yngre 

delen av stenålder (träkol daterades till 2000 f.Kr.) och några yngre 

från högmedeltid (1200-tal).

2013 års utgrävning
Du står här!
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Skolbarn, vikingar och arkeologer
För att minnena av en utgrävningsplats garanterat ska leva vidare bjöds 
traktens framtid, dvs skolbarnen in att besöka utgrävningsplatsen vid Sönd-
rums kyrka. Gensvaret från skolorna var stort. Under grävningens gång tog 
närmare 450 skolbarn, skolungdomar och lärare (drygt 20 klasser) i års-
kurserna 0–9 chansen att besöka grävningen och guidas av arkeolog Stina 
Tegnhed. Till dessa siffror skall även ett besök från studenter på Halm-
stad Högskola, som gick kursen ”Korta vägen” en uppdragsutbildning för 
utländska akademiker, adderas. Dessutom anordnades ett helgevenemang 
för Museiklubben (För barn mellan 6–12 år) från Hallands konstmuseum 
där barnen fick prova på att vara arkeolog och själva vara med och gräva. 
Undersökningen rönte stor uppmärksamhet i lokalpressen vilket bidrog till 
att drygt 150 intresserade dök upp på vår visning för allmänheten. Dess-
utom ordnades även ett par specialvisningar, exempelvis för församlingens 
anställda. 

Figur 3. De tre 
skyltar som numera 
finns att beskåda 
i bostadsområdet 
Albinsro.
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Häll- 
ristningar
Hällristningar gjordes 
mest under bronsåldern 

1700 – 500 före 
Kristi födelse men även under andra 
tider, både före och efter bronsåldern. 
Men det var under bronsåldern som 
de flesta hällristningarna gjordes 
och är den tid som förknippas med 
figurerna. de användes i stället för 
bokstäver och ord och fungerade 
tillsammans med människornas minnen 
och berättelser. I Halland finns nästan 
endast så kallade skålgropar, men på 
exempelvis Hagbards galge, som är en 
grav i Asige socken med resta stenar, 
finns också hällristningar i form av 
människofigurer och ett cirkelmotiv 
som föreställer en sköld eller kanske en 
sol som du kan se på bilden här intill.

Solen har alltid varit viktig för människor och finns 
ofta avbildad bland hällristningar. Solen är lika 

viktig idag som för 3000 år sedan. Hur många gånger 
har du ritat en teckning med en sol på?

Ett avtryck av en människa som levde för flera 
tusen år sedan. Så kan man se på fotsulorna som 
finns bland hällristningarna.

Hästen var under bronsåldern ett viktigt djur som 
var till stor hjälp i människornas vardagsliv.

Yxan har varit ett viktigt redskap under flera tusen år. 
Först gjordes de i sten, sedan, under bronsåldern 
började de göras i metall. I guldskimrande brons.

Som ljuv musik i öronen, lät det när lurblåsarna 
stämde upp. Tycker du också om musik?

Havet, resan, nya möten. Bronsåldern var en tid 
av nya kontakter, nya idéer och möten mellan 
människor från när och fjärran. Skeppen 
lämnade vår kust lastade med bärnsten, pälsar 

och annat smått och gott som kunde bytas bort mot tenn 
och koppar som smältes ihop till brons att göra yxor och 
andra saker av. Men för människorna som var med på 
de här resorna måste resorna ha inneburit nya intryck, 
ny och större kunskap om världen. Så som det blir när 
människor möts och pratar med varandra. 

Men bilder ändrar ofta innebörd. Man kan se och minnas 
olika saker. 

Vad tänker du på när du tittar på figurerna?

Hur många bronsåldersbilder kan du hitta på pålarna 
här intill? Hittar du solen, fötterna, yxan, båten, 
hästen och lurblåsaren?

det byggdes ett hus 
en gång..
En gång under 

bronsåldern  
bestämde en 
familj sig 
för att bo 
just här! 

Träd höggs ner... 

Familjen bodde i huset tillsammans med 
sina djur fram till den ödesdigra dagen... 

...då en blixt slog ned i huset. 
lågorna tog hela huset men 
som tur var hann alla 

rädda sig.  

Men så en dag skulle nya 
hus byggas. Arkeologer 
kom för att studera och 
ta vara på spåren från människorna som bodde där under bronsåldern. De 
hittade föremål och mörka fläckar som avslöjade var stolparna till huset 

hade stått. de skrev om allt i en bok och tog tillvara de saker som fanns kvar.  

så kom 
snickarna och 

byggde de  
nya husen...   

Men de blev tvungna att 
lämna platsen för gott.  

Tiden gick och under lång tid 
syntes inga spår av huset eller 

familjen som lämnade det. 
Skog växte upp på marken. 

Åker och äng öppnades 
upp för djur att beta på. 

Marken plöjdes med traktor 
och grödor såddes.  

 ...och blev till stolpar 
som användes för att 

bygga ett stort  
rejält hus.  

...och familjer har flyttat in.  
kanske tänker de då och då på  
de som arbetade och lekte här  

för mycket, mycket länge sedan..

Skålgropar

JUST HÄR, PÅ den plats du står på nu, har människor bott, odlat sin 
mat och hållit sina djur i ungefär 3000 år. Det första huset byggdes 
här för ungefär 4000 år sedan. Huset på bilden och den familj som 
byggde det under vikingatiden för drygt 1000 år sedan, var allt-
så inte de första som bodde här. Och inte heller de sista. Det sista 
huset på platsen som arkeologerna undersökte, fanns just här, strax 
bakom dig. Huset revs någon gång för 800 år sedan och människ-
orna valde att bo någon annanstans, kanske uppe på Trottaberg. 
Platsen användes sedan som åker och äng där djuren kunde gå och 
beta. 

Men en plats som den här slutar inte att ha en viktig roll i 
historien. Nu bygger nya familjer sina hus här igen! Men jag 
tror inte att korna eller fåren får lov att bo i husen. Men alldeles 
säkert hunden och katten. 

V isst är det märkligt att vi kan lämna spår efter oss. Spår 
som finns kvar under så lång tid.

Är du nyfiken på vad som mer kan ha dolt sig under 
bondens åker? Vi tar hjälp av några arkeologer. De jobbar med att 
förstå vad gamla, riktigt gamla saker kan ha använts till. Och hur 
det kan ha sett ut på just den plats där du står just nu, för flera 
hundra år sedan. Ja, flera tusen år sedan också!

Arkeologerna arbetar på olika sätt beroende på var de är, i 
skogen, i staden eller som här, på åkermark.

På den här platsen började arkeologerna med att ta bort jorden 
med hjälp av en grävmaskin. Under jorden finns sand. Sand som 
inlandsisen lämnade efter sig för ungefär 12 000 år sedan. Jorden 
ovanpå sanden har sedan byggts upp av bland annat multnande löv 
och träd. Det som arkeologerna sedan ser och försöker förstå ser ut 
som mörka fläckar i den ljusa sanden, fläckar som fotograferas och 
ritas upp så att arkeologerna får en karta över platsen de undersö-
ker. Sedan gräver de i de mörka fläckarna som ibland kan innehålla 
sten, träkol, lera eller delar av trasiga keramikskålar och kärl, pil-
spetsar, yxor, ben efter matrester, saker som har använts vid olika 
typer av hantverk, ja allt möjligt, som de människor som en gång 
bebodde dessa platser lämnade efter sig. 

NU LÅTER DET kanske som att det ”sprutar upp” saker när arkeolo-
gerna gräver men så är det ju inte. Det är oftast små trasiga bitar av 
sakerna som finns kvar men varje liten bit är viktig för att arkeolo-
gerna ska kunna förstå hur allt hänger ihop. 

Arkeologerna frågar sig alltid:  
Hur gamla är sakerna?  
Vad har de använts till och vad har platsen använts till? 
Har människor bott här?  
Vad har de odlat?  
Har de begravt sina anhöriga här eller gjort något helt annat? I så 
fall, vad?

Livet på Trottaberg för länge sedan
En familj flyttar hit för lite mer än 1000 år sedan. Först ska huset byggas. Träd fälls och gropar för stolparna som ska bära 
husets tak och väggar grävs. Arbetet är tungt men väl värt mödan för att familjen ska kunna hålla sig varm och torr under 
årets alla årstider. 

I huset ska hela familjen bo tillsammans med sina kor, hästar, får och grisar. Och hunden och katten förstås!  
Mat och djurens vinterfoder ska få plats. Och inte nog med det, familjens kök, sovrum och vardagsrum också. Men 

det får bli i samma rum, helt enkelt. 
Så levde familjen här tillsammans med sina djur, i närheten av grannar och vänner. Men en dag brann huset ner! 
Hela familjen och alla djuren var tack och lov ute i det fina sommarvädret men huset var förlorat.
Att ha en öppen eld i huset var alltid farligt men vad skulle familjen ha gjort? Det var för kallt utan en eld och 
maten måste stekas och kokas. Spisen var fortfarande inte uppfunnen och inte heller kaminen. Familjen blev 
tvungen att riva huset och bygga ett nytt, en liten bit från det gamla. 
Åren gick. Nya familjer byggde nya hus. Det gamla nedbrunna huset föll i glömska. För 800 år sedan började 

människorna som bodde i närheten att odla på platsen. Bonden plöjer och sår, skördar och plöjer igen. Alldeles 
ovetandes om att precis under jorden ligger det fortfarande spår efter det hus som brann ner en solig sommardag 

för 1000 år sedan. 

NÅGRA FÅ SAKER berättar mycket. Sländtrissan har 
fungerat som en tyngd på sländan när en tråd 
skulle spinnas. Det vanligaste materialet till tråd 
och väv för kläder var ull från fåren men lin, 
lind- och ekbast kunde också användas. Bast finns 
precis innanför trädets bark. Kläderna kliade nog lite 
men var varma och slitstarka.

DET HÄR ÄR ett grophus. Ett grophus är ungefär 
vad det låter som. Väggar och tak har byggts 

över en grop. Gropen har gjort att väggarna 
inte har behövts byggas så höga eftersom 
golvet i det lilla huset ligger lägre än den 

omgivande marken. I ett sådant grophus har 

En nästan hel kopp hittades också, cirka 
2000 år äldre än sländtrissan. Ungefär 

från år 1000 före Kristi födelse. Du 
ser den här intill. I den kanske en 
smaskig varm blodgröt väntade på 
att bli uppäten en tidig vintermorgon. 
Blodgröt var ungefär som välling idag, 

men med djurblod i! Inte lika gott som 
blodpudding med lingonsylt, kanske... 

eller vad tror du?

en familj som bodde här för ungefär 1000 år sedan 
haft sin väv. Sländtrissan har använts när tråden till 
väven har spunnits. Teckningen till vänster visar hur 
en sådan vävstol kan ha sett ut. Matlagningen kun-
de under bronsåldern, ungefär för mellan 2500 och 
3700 år sedan, ske i gropar i marken. Groparna kallas 

idag av arkeologerna för kokgropar.

Kokgropen fungerade så här: Först grävdes en grop medan 
stenar värmdes upp i en eld. När stenarna var riktigt varma så lades 
de i gropen. Sedan lindade man in en bit kött eller fisk i stora löv 
eller packade in den i lera. Efter ett par timmar var maten klar. Då 
öppnades gropen och fisken eller köttet packades upp. Ungefär 
som när vi idag lagar mat i ugnen.

 

PILSPETSEN HÄR INTILL är ungefär 4000 år 
gammal. Den har knackats fram ur en större 
bit flinta (en viss typ av sten) av en skicklig 
hantverkare. Tittar man noga på pilen ser 
man att det finns många små gropar precis 
över hela pilspetsen. Varje liten grop är spår 
efter små bitar som har knackats loss från den 
ursprungliga stora biten av flinta. Knack efter 
knack efter knack börjar pilspetsen ta form 
för att till slut bli klar. Den har sedan satts 
fast på en lång smal pinne för att skjutas iväg 
med hjälp av en pilbåge. 

Pil och båge användes vid jakt av vilda djur. Pilen här hittades 
liggandes på marken. Kanske är det så att just denna pil inte 
träffade sitt byte utan blev kvar på marken. Tänk att arkeologerna 
hittade den 4000 år senare!

Naturlig storlek

Under slutskedet av stenål-
dern fanns här två små hus. 
Husen har varit ungefär tio 
meter långa. Golven i husen 
har varit nedsänkta under 
markytan, huset har alltså 
stått över en grop. Kanske för 
att det inte skulle krävas så 
mycket byggnadsmaterial till 
väggarna eller kanske för att 
det var enklare att hålla en 
jämnare temperatur i husen.
 
Ett 60 meter långt hus stod här 
under äldre bronsålder. Det 
har rymt både människor och 
djur, fungerat som förråd och 
som lada med foder till djuren. 
De hus som har byggts under 
följande århundraden har 
varit mellan 15 och 30 meter 
långa.

Under yngre bronsålder har 
två hus stått här på åskrönet. 
De har inte stått här samtidigt 
utan ett har byggts och be-
botts av människor och deras 
får, kor och kanske grisar, 
rivits och ersatts av det andra.

Under förromersk järnålder 
har två gårdslägen funnits. 
Gårdslägena, med andra ord 
de två tomterna, har legat i 
den nordöstra och i den syd-
västra delen av det undersökta 
området. På dessa platser har 
varsitt hus stått. På samma 
sätt som under bronsåldern, 
har husen varit bebodda av 
både människor och deras 
djur. Husen har också funge-
rat som lada och förråd.

Någon gång under romersk 
järnålder har ett hus byggts 
strax höger om där skylten 
står idag. Ytterligare ett hus 
har sedan byggts ungefär 50 
meter sydväst om det första 
huset. De två husen verkar 
vara de sista husen som byggs 
inom det undersökta området 
på ett par hundra år innan 
platsen åter bebyggs under 
vikingatid.

Under vikingatid fanns här 
tre gårdslägen. Ett låg precis 
uppe på åskrönet (det hus 
som visas på den stora bilden) 
och två låg i den sydvästra 
delen av området. Vid denna 
tid börjar fler byggnader att 
användas till olika sysslor 
som tidigare hade skett i ett 
och samma hus. En typisk 
byggnad under denna period 
är små (ca 2-3 meter i diameter) 
hus som har byggts genom att 
först gräva en grop med plan 
botten och sen bygga över 
den med antingen plank och 
ett tak eller med en lättare 
konstruktion av flätverk klätt 
med lera. De små husen kallas 
för grophus och har främst 
använts vid olika typer av 
hantverk eller till matlagning. 
Två grophus i den norra delen 
av området har exempelvis an-
vänts till vävning respektive 
till matlagning.

De vikingatida husen har 
ersatts av en större gård under 
medeltid. Gården har bestått 
av ett bostadshus och av ett 
par något mindre hus som 
kan ha använts som förråd, 
ladugård eller till hantverk. 
Byggnaderna har placerats i 
form av ett U så att en öppen 
gårdsplan har bildats mot den 
värmande solen i söder. Vid 
denna tid slutar spåren efter 
mänskliga aktiviteter. Det är 
troligt att platsen sedan dess 
har använts som ängs- och 
åkermark fram till…

…idag. Från 2000-talet e. Kr. 
byggs åter ett flertal hus på 
samma plats som människor 
bott på för 4000 år sedan fram 
tills för 800 år sedan.

Bo i Albinsro då och nu

Bilden visar hur ett av de förhistoriska hus, som har stått här uppe på åsen, kan ha sett ut. Spåren efter huset hittades vid en arkeologisk undersökning 2011 inför byggnationen av det nya bostads-
området, Albinsro, här intill. Eftersom alla fornlämningar, kända som ännu ej kända, är skyddade enligt lag (Kulturmiljölagen 1988:950 2 kap.) måste de undersökas innan de får förstöras genom 
exempelvis byggnation av ett nytt bostadsområde eller en ny väg. 

A rkeologiska undersökningar sker för att dokumentera 
fornlämningarna och för att ta tillvara föremål som 
hittas i syfte att öka kunskapen om vår förhistoria och 

historia. Vid en arkeologisk undersökning tas hela eller den del 
av fornlämningen som berörs av byggnationen bort och ersätts av 
av dokumentation. Fynd av föremål förvaras på ett museum. Allt 
förvaras på Stiftelsen Hallands Länsmuseum. Dokumentationen 
består av olika ritningar, planer över undersökningsområdets alla 
anläggningar (exempelvis stolphål, eldstäder, gropar, gravar, hus, för 
att nämna några) samt fotografier. 

Fornlämningen som kom att undersökas här, har endast 
undersökts inom den del som berördes av det nya bostadsområdet. 
Det betyder att ungefär halva fornlämningen fortfarande finns kvar.

Kartan här intill visar fornlämningens utsträckning och det 
område som har undersökts. 

Inom den undersökta delen av fornlämningen har 
boplatslämningar hittats, spår efter en plats människor har bott på. 
De visar sig i form av igenfyllda hål efter resta stolpar, igenfyllda 
gropar och eldstäder. Groparna kan ha använts till att förvara saker 
eller mat i eller för att kasta skräp i. Inom en boplats kan det också 

finnas spår efter gamla vägsträckningar eller diken. Dikena kan ha 
använts till att avgränsa en del av boplatsen, ungefär som dagens 
staket. De igenfyllda hålen efter resta stolpar utgör ofta spår efter 
hus (se skylten vid sidan om). Stolphålen, groparna, eldstäderna 
och så vidare kallas allmänt för anläggningar. 

På en boplats kan stolphål, gropar och eldstäder ligga i en 
enda röra. Arkeologens jobb blir då att reda ut och förstå 
anläggningarnas ålder och hur de har hört ihop. Till exempel kan 
några av alla stolphål vara spår efter ett hus. I huset kan också en 
eldstad som fungerat som värmekälla och för matlagning funnits. 

Inom den här undersökta delen av boplatsen har totalt 28 hus 
kunnat urskiljas bland stolphålen. Husen har byggts under olika 
perioder (se tidslinjen här intill). Utifrån stolphålens placering 
i husen tillsammans med olika föremål, kan arkeologerna förstå 
under vilken tid de har byggts. Ibland hittas också förkolnade 
sädeskorn och fröer från olika växter som visar vad människorna 
har odlat, eller om de exempelvis har tagit in foder till djuren. 
Förkolnade fröer eller träkol går att datera med en metod som heter 
kol-14 (14C). Dessa skickas till ett laboratorium som kan datera 
dem till ett par århundraden när. Ett av alla husen som undersökts 

här, det som illustreras på denna och nästa skylt, har exempelvis 
14C-daterats genom ett havrekorn till 895-1020 e.Kr. Utifrån 
sädeskorn och fröer, föremål och anläggningar kan vi förstå att 
människorna som har bott här har odlat korn, havre, vete och råg 
samt hållit djur såsom kor, grisar, får och getter. Svårare är det att få 
kunskap om vad som skett i det dagliga livet.
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Arkeologi och gatunamn
Ytterligare ett fint exempel på hur kunskapen från undersökningsresultaten 
förvaltats och lever kvar är valet av gatunamn. Där boplatsen RAÄ 98:2 
och delar av gravfältet RAÄ 5 en gång fanns löper nu Vendelvägen genom 
det nya bostadsområdet. 

Figur 4: Vendelvägen – minner om platsens vendel- och vikingatida anor. Foto: Lena Bjuggner.
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