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Bo Strömberg

Upptäckten av en välbesökt plats i 
Susedalens landskapsrum

Landskap förändras. Under millenier genom långsamma naturliga förlopp, ibland 
påskyndade av hastigt omvälvande skeenden. Genom sekler utifrån samhällens och 

dess individers succesivt förändrade sätt att betrakta lokala som regionala landskaps-
rum. Ofta utifrån tankar om hur bygderna skulle brukas och namnges. Under de senaste 
omvälvande decennierna har förändringstempot accelererat som konsekvens av olika 
synsätt på jordbrukslandskapets nyttjande och bevarande, anläggande av industriella 
verksamheter, samt byggande av vägar, järnvägar och ledningar för energiöverföring.

Arkeologiska fältarbeten längs Susedalen från Kvibille i söder till Getinge och vida-
re förbi Slöinge mot Heberg, gav mig personligen insikter om skeenden i det förflutna 
sett i kontrast mot kommande hastiga omgestaltningar av landskapsrummen. Naturgas-
ledningen Sydgas II passerade nära en bronsåldershög på en höjdrygg belägen söder om 
Kvibille. Ett sökschakt grävt våren 1985 inom ramen för det som då kallades ”provun-
dersökningsskedet” påvisade dock inga nära gravmonumentet liggande flatmarksgravar. 
Naturgasledningens sträckning fortsatte längs Suseån och undvek elegant kringliggande 
moränhöjder med där belägna gravmonument som högar eller större stensättningar. 
Gravplatserna med monument byggdes kring 1600 f.Kr. för att vara väl synliga i brons-
ålderns öppna landskapsrum.

Arkeologiska undersökningar längs Susedalen före mitten av 1980-talet var ytterst 
få. Västkustbanans utbyggnad i en sträckning alldeles väster om Getinge och Slöinge 
förändrade dessa stationssamhällen med kringliggande landskapsrum. Byggandet av 
motorväg E6 likaså. Flera fornlämningar berördes. Den arkeologiska fältarbetsproces-
sen med inventering-sökschaktsgrävning, samt därpå följande provundersökning och 
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slutundersökning tillämpades inför nämnda infrastrukturprojekt. Nämnda antikvariska 
process formaliserades under 1990-talet i fornminneslagstiftning och föreskrifter. Arke-
ologisk utredning, förundersökning och undersökning återfinns nu i kulturmiljölagens 
2 kapitel 11-13 §§. Detta är en bekräftelse på att tidigare utvecklad fältpraxis gav goda 
resultat avseende dokumentation av informationsbärande kontexter och därpå följande 
kunskapsuppbyggnad.

Under mitt tidigare arbete vid Landsantikvarien Hallands Länsmuseer/Kulturmiljö 
Halland fick jag genom Eriks mycket skickliga arbetsledning, uppgifter knutna till in-
venteringar, provgrävningar och slutundersökningar längs dubbelspårets nya sträckning. 
Tillsammans navigerade Lena och jag längs del av sträckan för att få grävmaskinen till 
de vid fältinventeringen utsedda platserna för provgrävning. Det var roliga dagar under 
tidig vår med bra diskussioner.

En plats tonade senare fram som något extraordinär längs sträckan. Där Västkust-
banans räls idag leder tågtrafiken på en bro över Suseån undersöktes våren 1990 en 
bosättning med arkeologiska lämningar från flera tidsskeden. På en höjd söder om, 
invid och ovanför vattendraget maskinavbanades matjorden från en ca 40x80 meter stor 
yta, där lämningar från fem olika tidsskeden överlagrade varandra. Fornlämning RAÄ 
Slöinge 70:2 var innehållsrik. Ett omfattande flintmaterial av mikroliter, mikrospån och 
mikrospånkärnor härrörde från mesolitikum-sen boreal tid. Ett skede då säsongsbosätt-
ningen ifråga låg vid den innersta delen av en djup havsvik, som där mötte utflödet från 
ett vattendrag.

Den sandiga moränhöjden nyttjades säkert vid flera återkommande tillfällen av sam-
hällen vars medlemmar levde av jakt, fiske och insamlande av naturens växter. Årtusen-
den senare lämnade människor från ett samhälle byggt på jordbruksekonomi spår efter 
sig inom det begränsade markavsnittet. Ett tvåskeppigt långhus, keramik med ”tagg-
trådsornering” och en unik samling av vävtyngder deponerade i en grop kunde knytas 
till senneolitikum och äldsta bronsålder. En tid med jordbruk, boskapsskötsel och bo-
fasthet knuten till gårdsbebyggelser. Kustlinjen låg under detta skede en bra bit västerut 
liksom Suseåns utflöde i havet. Ytterligare lämningar på platsen dokumenterades från 
perioderna yngre bronsålder-förromersk järnålder, romersk järnålder samt yngsta järnål-
der-äldsta medeltid. Den fors som finns ett kort stycke nedströms Suseån kom att utgöra 
en utmärkt energikälla för kvarndrift. Berte Qvarn har anor sedan 1500-talet.

Den arkeologiska undersökningen av den 40x80 meter stora ytan visade att markav-
snittet måste ha värderats högt av människor från olika samhällen genom tidens gång. 
Trots olika försörjningssätt och perspektiv på landskapsrum valde man att nyttja samma 
plats invid Suseåns vattenflöde. Här finns en potential att genom topografisk, arkeolo-
gisk och kulturgeografisk landskapsanalys få kunskap om hur landskapsrummen för-
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Martin Carlsson gräver fram vävtyngder vid RAÄ Slöinge 70:2.

ändrades. Detta genom tolkningar av naturliga förlopp, men framför allt utifrån studier 
av människors landskapspåverkan genom röjningar, jordbruk och boskapsskötsel.

RAÄ Slöinge 70:2 är inte helt unik i Halland eller övriga landet, men dokumentation 
från platsen erbjuder fortsatt goda möjligheter i kombination med landkapsanalyser, att 
i förnyade diskussioner skapa ny kunskap. 



Detalj från altarskåpet i Kvibille kyrka med Maria och Jesusbarnet till vänster och Sankta Sunniva till höger. 
Foto: Charlotte Skeppstedt.


