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Hus med nedsänkt golv – funktion eller tr adition?

Linn Nordvall:

Hus med nedsänkt golv
– funktion eller tradition?
Inför anläggandet av nya Väg 117, i Laholms kommun, framkom vid
undersökningen av lokalen Tjärby Södra (RAÄ 69, Tjärby socken) 2007
två stycken hus med nedsänkta golv från senneolitikum och den tidiga
delen av äldre bronsålder (cirka 2300 – 1500 BC). Under den aktuella tiden
uppfördes i Skandinavien hus med en tvåskeppig konstruktion (mesula).
Vissa av dessa hus har byggts så att hela eller en del av golvet har varit nedsänkt. Storleksmässigt kan husen skilja sig mycket åt men det som verkar
förena konstruktionens storlek med storleken på dess nedsänkta golv, är
längden på huset. Mindre hus, cirka 10 meter långa, har oftast haft ett helt
nedsänkt golv till skillnad från längre hus, vilka har haft delvis nedsänkta
golv. I Halland finner vi samtliga typer. De båda byggnaderna i Tjärby (hus
7 och 12) var av långhustyp med mesulakonstruktion och den nedsänkta
golvdelen var placerad i husens västra del. Denna typ av hus är relativt
sparsamt beforskad och lämningar av dessa hus har i det halländska länet
tidigare inte behandlats i någon större utsträckning. Vid en första anblick
kan antalet lämningar tros vara få men vid en arkivgenomgång av tidigare
arkeologiska undersökningar i södra Halland, upp till och med socknarna
Stafsinge, Vinberg, Alfshög, Vessige, Drängsered och Kinnared (figur 1),
framträder en relativt rik förekomst av hus med nedsänkt golv. Men varför
har golvet sänkts ner under markytan, gjordes detta för en specifik funktion eller var det kulturellt betingat?
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Föreliggande artikel är ett försök till att närmare förstå hustypen och
vilka funktioner och/eller kulturella betingelser som kan vara förbundna
med hustypen. Avstamp tas i resultaten från undersökningarna inom Väg
117-projektet och mer specifikt de två huslämningar som kom att undersökas inom Tjärby Södra. Härifrån vidgar vi blicken till andra platser inom
södra Halland (se figur 1) där liknande hus har undersökts och försöker
närma oss en förståelse för husens konstruktion och funktion för cirka
4000 år sedan.

Vinberg 98
Stafsinge 117
Stafsinge 133

Falkenberg

Årstad 3
Skrea 223
Skrea162
Slöinge 70:2
Kvibille 137
Övraby 75

Söndrum 108

Halmstad
Eldsberga 126
Tjärby 69

Figur 1: Figuren visar samtliga socknar och lokaler med hus med nedsänkt golv som redovisas i
artikeln. Studien omfattar samtliga socknar söder och väster om röd streckad linje.
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Tjärby Södra och dess hus med nedsänkt golv
Vi tar ansats i en kort beskrivning av de två husen i Tjärby, vilka benämns
hus 7 och hus 12 (figur 2). Artikeln och beskrivningarna kommer inte beröra kringliggande anläggningar i någon större mån då det i många fall saknas tydliga och relevanta samtida anläggningar. De två husen var uppförda
på slättmark och de bevarade spåren efter hus 7 visade en byggnad som har
varit minst 28,5 meter lång och 5,5 meter bred. Några stolphål för gavelpartierna identifierades inte, varför dess totala längd inte kan anges med
säkerhet (förutsatt att sådana har funnits). Husets nedsänkta golvdel var
placerad mellan den andra och den fjärde av de sammanlagt sex bevarade
stolphålen till de takbärande stolparna. Ytmåtten på det nedsänkta golvet
uppmättes till 8,7 x 3,2 meter. Tyvärr saknas det uppgifter om dess djup.
Här fanns emellertid ett primärt avsatt golvlager i dess västra del, vilket
täckte en yta motsvarande 5 x 2,5 meter. Centralt i detta lager fanns också
en mindre härd. Fyndmässigt utmärker sig huset genom det rakväggiga
cylindriska kärlet med vulst strax under mynningen, vilket hade deponerats
i en avlång nedgrävning, enkom för kärlet, i linje med husets södra vägg
(figur 3). Kärlet synes ha deponerats som en medveten handling och utgör
därmed en offernedläggelse. I övrigt framkom enstaka oidentifierade brän-

0
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Figur 2: Hus 7 (överst) och hus 12
från undersökningen av Tjärby
Södra. Skala 1:200.
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da djurben och ett magert makrofossilt material bestående av svinmålla
samt något enstaka hasselnötsskal. Utifrån ett hasselkvistsfragment från
härden i det nedsänkta golvet har huset daterats till 1780–1620 BC (2 sigma) (Wranning 2011:48ff).
Hus 12 var 25,6 meter långt utifrån de bevarade stolphålen. Bredden på
huset uppgick till 5,1 meter. Den nedsänkta golvdelen var 6,1 x 3,6 meter
stor, 0,4 meter djup och sektionen var svagt v-formad i sin längdriktning
(figur 4). Liknande den nedsänkta golvdelen i Hus 7 hade även en härd
anlagts i det primärt avsatta golvlagret. Hasselfragment från härden har
daterats till 1780–1600 BC (2 sigma). En samstämmig datering erhölls
också från ett av igenfyllnadslagren i golvdelen, 1880–1630 BC (2 sigma). I
det avsatta golvlagret påträffades fragment av ett kärl med vulst strax under
mynningskanten. Keramik av samma typ framkom också i de två igenfyllnadslagren som identifierades i golvdelen, vilket indikerar ett snabbt igenfyllnadsförlopp. I det senast påförda lagret påträffades också ett fragment av
en flintskära (figur 4). I övrigt bestod fyndmaterialet i golvdelen av slagen

Figur 3: En hel sida av ett kärl som låg deponerat i en separat grop i vägglinjen på hus 7. Foto:
Eijvind Claesson.
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Figur 4: Det nedsänkta golvet i hus 12 under utgrävning samt en avbruten skära av flinta och ett
keramikfragment från det nedsänkta golvet. Foto: Stina Tegnhed respektive Linn Mattsson.

flinta, varav enstaka var brända, samt ett antal fragment av oidentifierade
brända djurben. Från stolphålsfyllningarna tillvaratogs även enstaka mindre fragment keramik och ett bränt djurben. I likhet med Hus 7 innehöll
de analyserade makroproverna svinmålla (Wranning 2011:58-62). Det
snabba igenfyllandet av gropen kan bero på att det i direkt anslutning till
hus 12 uppförts en treskeppig byggnad vilken med stor sannolikhet utgör
en direkt påföljande byggnadsfas av den tidigare gårdsetableringen. Det
som är intressant i detta fall är att det i anslutning till hus 7 även där finns
en ytterligare treskeppig huslämning i direkt anslutning till den föregående
tvåskeppiga lämningen (se Nordvall 2018a).
För att försöka nå en större kunskap om de nedsänkta golven togs ett
antal lipidprover från golvlagret i hus 12 samt referensprover direkt utanför
huset. Lipidanalyserna utfördes med utgångspunkt i att anläggningen kunde ha använts som rök eller tork. Tanken var att se om det fanns spår efter
det som torkats eller rökts avsatt i golvlagret. Ett mindre antal av det sammanlagda antalet prover sändes för analys. De prover som tagits i golvlagret
visade faktiskt på en högre halt av kolesterol, vilket antyder en högre halt
av tillförda animaliska fetter, än referensprovet utanför huset. Proverna från
golvet visade också på högre lipidhalter, vilket i sin tur betyder att en högre
halt av organiskt material har brutits ner i golvlagret än i referensprovet.
Svaret på frågan om det nedsänkta golvet har fungerat som rök eller tork
har emellertid inte kunnat svaras på men i proverna påträffades ämnen som
kan vara spår av rök, eventuellt från björk. En annan förklaring kan dock
vara att det är spår efter hantering av tjära eller harts (Wranning 2011:62f).
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Hus med nedsänkt golv – en fråga om funktion?
Hus med nedsänkt golv har länge varit föremål för tolkningar kring funktion och konstruktion och huruvida de två är resultatet av varandra eller
om funktion och konstruktion var kulturellt betingat. Långhus med eller
utan nedsänkt golv har exempelvis tolkats som uttryck för olika kulturer,
där tvåskeppiga hus utan nedsänkt golv var bebodda av bönder till skillnad
mot de som bodde i hus med nedsänkt golv, vilka har tolkats utgöra mer
mobila grupper med blandekonomi (Tesch 1993:157). De två byggnadstyperna kan också ha utgjort två olika funktioner inom samma gård (Björhem och Säfvestad 1989:125). Det kan dock hållas för troligt att de nedsänkta husen, eller nedsänkta delarna av husen, har rymt olika sysslor och
funktioner, både inom ett och samma hus som inom olika hus. Här kan
exempelvis aktiviteter såsom hantverk, torkning, beredning och förvaring
ha förekommit (Björhem och Säfvestad 1989:98). Tolkningen av husens
funktioner kan också anses svår då fyndmaterialet i dem synes vara sekundära nedläggelser ifråga om boplatsavfall. Några tydliga golvlager har i flera
fall inte påträffats och undersökts. I flera fall saknas också tydliga härdrester vilket utgör en bostadsindikerande anläggning i senare tiders huslämningar (Sarauw 2006:56). Det finns också flera exempel på hus med rikliga
mängder brända sädeskorn, pinnar, gräs och liknande (Sarauw 2006:60).
Hustypen har också förklarats såsom stall, där djurens trampande samt
en kontinuerlig mockning nöter ner golvet och skapar en allt djupare försänkning (Sarauw 2006:56). Dock har enstaka fosfatprover i hus med nedsänkt golv inte gett några tydliga förhöjda värden som kan sättas i samband
med stallning (Sarauw 2006:59). Vidare har husen tolkats som enklare
bostäder som kan sättas samman med betesdrift, sett till lokaliseringen
av husen och deras närhet till permanent bebyggelse (Carlie 2012:24) eller
som hantverksbodar, att de har varit avsedda för torkning av mat, att de har
fungerat som förråd (Sarauw 2006:56) eller att det nedsänkta golvet har
varit lämpat för bryggning och/eller förvaring av alkoholhaltiga drycker
(Simonsen 2017:346). Hus med nedsänkt golv kan även ha utgjort en speciell konstruktionstyp i ett strängt klimat (Sarauw 2006:56).
I Danmark har ett flertal platser undersökts med hus med nedsänkta
golv. Exempelvis kan Bejsebakken på norra Jylland nämnas, med lämningar efter ett flertal samtida hus med nedsänkta golv (se exempelvis Sarauw
2006). Husen på Bejsebakken visar entydigt att de utgör spåren efter en
fast bosättning och fynd av exempelvis malstenar visar vidare att ekonomin
inom bosättningen sannolikt har baserats på jordbruk (Sarauw 2006:56).
Även Johan Callmer menar att två av de hus som undersökts i Norrvidinge
i Skåne, har fungerat som bostad. Tolkningen görs utifrån keramikens
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spridning och att det i dessa två hus fanns härdar. Övriga hus inom boplatsen har tolkats som förråd (Callmer 1973:136). Även John Simonsen tolkar
husen som bostadshus, sett till orienteringen av huskropparna och det likartade fyndmaterialet med keramik, flinta och träkol (Simonsen 1983:88).
Att, vid tolkning av husens funktion, utgå från de påträffade fynden i
husen utgör som alltid en risk ifråga om vad materialet representerar men
också ifråga om dess ursprung. Utgör föremålen, de förkolnade fröerna och
liknande deponerat material i de nedsänkta golven en rest från människorna som bodde i och brukade huset och utgör de rester efter föremål som
varit i bruk i huset? I de fall det finns tydliga golvlager i de nedsänkta
golven med påträffade fynd kan dessa förväntas härröra från husets brukningstid. Den största mängden fynd synes dock framkomma i de lager som
uppkommit genom återfyllnad av de nedsänkta golven. Härav kan materialet i dem härstamma från helt andra aktiviteter och ej anses kopplade till
huset. Ett flertal resonemang har förts kring denna problematik och föremål påträffade i återfyllnadslagren i golven kan idag anses utgöra rester,
skräp helt enkelt, från människor som levt i andra hus inom boplatsen och
som slängt skräpet i de försänkningar i marken som funnits kvar efter att
huset har övergivits (Vandkilde 2009:2).
Konstruktionen med ett nedsänkt golv kan också förklaras med valet av
byggmaterial. Genom att sänka ner golvnivån kan en lägre vägg konstrueras av torv. En lägre torvvägg är, i motsatts till en högre vägg, mindre utsatt
för väder, vind och nedbrytning. Låga väggar utan nedsänkta golv kräver
dock en skarpare vinkel på takstolarna för att nå en tillfredsställande höjd
inne i huset. En sådan skarp vinkel kan göra konstruktionen instabil och
svag. Lösningen kan då vara att sänka golvet och låta väggkonstruktionen
stå i marknivå och skapa en vidare vinkel på takkonstruktionen. De spår
efter väggstolpar som gjorts vid undersökningar av hus med nedsänkt golv
kan härröra från ett ramverk som fungerat tillsammans med torvväggen
och utgjort en stabiliserande del av vägg- och takkonstruktionen. Härtill
kan en inre trävägg ha hjälpt till att stötta och skydda torvväggen från att
rasa ner, in i huset (Simonsen 2017:152). Även ekonomiska faktorer kan ha
spelat in vid val av material till huset om, och där, tillgången på timmer kan
ha varit låg. De tjocka torvväggarna kan också ha bidragit till en jämnare
innetemperatur, i likhet med undergrundens konstanta temperatur i det
nedsänkta golvet (Simonsen 2017:152).
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Hus med nedsänkt golv – en fråga om tradition?
Vi kan tänka oss att detta sätt att konstruera ett hus har förts vidare från
generation till generation, vilket ger byggnadstypen en viss kulturell dimension. I vår strävan efter att förstå arkeologiska lämningar, deras likheter och
olikheter med andra kulturer och/eller influenser finns dock en risk att vi
misstar andras kulturella uttryck för de egna (Vandkilde 2009:1). Det finns
dock teorier som visar att klockbägarkulturen kan ha spelat en viktig roll
under tidig senneolitikum som en källa till nya sociala strukturer i det Sydskandinaviska området (Artursson, Karsten & Strömberg 2005:503 och
där anförd litteratur). Det finns också skäl att tro att klockbägarkulturen
har varit starkt sammankopplad med den nya metallurgin. Inom kulturen
återfinns redskap för metallhantverk i rika mansgravar, vilket indikerar att
metallurgin kan ha varit ett hantverk kopplat till eliten i samhället (Vandkilde 2007:71). Tidigare forskning har föreslagit att hustypen har en kulturell samhörighet med klockbägarkulturen och därmed härstammar från
norra Europa. Det saknas emellertid paralleller till denna typ av hus från
dessa områden. Det som har förenat kulturerna i vissa fall är närvaron av
keramik av klockbägartyp. Föregångare till byggnadstypen återfinns emellertid inom enkelgravskulturen inom det danska området (Sarauw 2007:47;
Simonsen 2017:153). Här kan ett hus i Vorbasse, Danmark, exemplifiera
en sådan föregångare (Hvass 1978) samt ett eventuellt hus i Kabusa, Skåne
(Larsson 1992). Här bör också nämnas tidig- och mellanneolitiska sannolika huslämningar från skånska undersökningar (Hadevik 2009, Hadevik
2010), vilka till stora delar påminner om de senneolitiska husen med helt
nedsänkt golv. Några hus med nedsänkta golv från äldre tider har dock ej
undersökts inom det halländska området.

Föremålens representativitet – en fråga om offer?
Varför är det så intressant att studera de hus som undersöks arkeologiskt
och vad gör ett hus så speciellt att studera? För den förhistoriska människan utgjorde husen en social, ekonomisk och materiell enhet (Stig Sørensen
2010:124) och var den fysiska och den symboliska ramen för hushållet. Huset
var på så sätt en central del av deras värld (Stig Sørensen 2010:128). Vikten av
husens, och de inneboendes, överlevnad och välgång kan ibland ses i de spår
som finns bevarade långt efter husets övergivande, i form av offer.
Anne Carlie har gett en greppbar bild av offer och den mångtydighet
inom vilket begreppet ryms. Offer, latinets offere, innebär att ge en gåva
och kan jämföras med att göra något heligt, latinets sacer facere. Offret,
gåvan, ges för att få och bibehålla en god relation till de högre makterna.
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Genom gåvan förväntas en motprestation, vilket innebär variationer hos
offret sett till vad som förväntas ges tillbaka. Inom begreppet ryms därmed
olika typer av offer såsom exempelvis tack-, skydds-, avvärjnings-, soningsoch kommunionsoffer (Carlie 2004:24f).
Vad gör så huset till ett objekt för offer? Att se huset enbart som en konstruktion räcker inte för att förstå dess fulla betydelse (Carlie 2004:27). Vid
uppförandet av ett nytt hus kan ett flertal offer och ritualer kring händelsen ha skett. Men även vid dess övergivande. Forskning kring ritualer som
skett vid övergivandet av ett hus har inte varit lika omfattande. Utifrån
arkeologiska resultat har tolkningar gjorts av gropar, vilka inte har varit i
bruk under husets livstid, innehållandes föremål såsom malstenar, brända
djurben och keramik, som spår efter en rituell stängning av ett hus (Carlie 2004:29). I rituellt syfte kan även elden ha spelat en viktig roll när ett
hus har tagits ur bruk. Exempelvis finns spår efter hus där de takbärande
stolparna har tagits upp innan resten av huset har satts i brand (Simonsen
2017:374).
Rituella nedläggelser av kärl i hus från senneolitikum och bronsåldern
är sedan tidigare ett känt fenomen om än inte i den omfattning som skedde under järnåldern (Carlie 2004:44, 76). Vid Pryssgården i Östergötland
har hus, från yngre bronsålder, med nedsänkta golv innehållandes en större mängd keramik tillsammans med en löpare, undersökts. Hélène Borna-Ahlkvist har tolkat detta som en rituell stängning av husen. Tolkningen
grundas i fyndens karaktär och det mönster de deponerats på (Borna-Ahlkvist 2002:104ff).
Stenredskap såsom exempelvis malstenar, knackstenar och löpare utgör
en stor andel föremål som kan kopplas samman med rituella nedläggelser (Carlie 2004:84). I det arkeologiska materialet påträffas ofta delar av
keramikkärl eller flintredskap, malstenar eller liknande. Det är sällan hela
föremål påträffas deponerade i lämningarna. I hänseende av offergåva kan
de nedlagda fragmentariska föremålen hänvisa till pars pro toto (Simonsen
2017:374), vilket kan förklaras med att en del av ett föremål representerar
hela föremålet. Sett till materialet i Halland finns flera hus som har uppvisat spår efter sannolika offernedläggelser. Det tydligaste exemplet återfinns
i hus 7 från RAÄ 69, som nämns ovan, där ett rakväggigt cylindriskt kärl
med vulst strax under mynningen var deponerat i en separat nedgrävning
i linje med husets södra vägg. Nedgrävningen var gjord endast för kärlet,
vilket visar att kärlet har deponerats i samband med husets uppförande
(Wranning 2011:48ff).
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Långhus med nedsänkta golv i Halland
Riktar vi blicken till de halländska lämningarna som till dags dato har kommit att undersökas så finner vi ett flertal lämningar som kan hänföras till
denna byggnadstradition. Efter undersökningarna i Tjärby sommaren 2007
kom året därefter ytterligare ett tvåskeppigt långhus med nedsänkt golv att
undersökas. Långhuset hus 7 (figur 5) påträffades inom RAÄ 117, Stafsinge
socken, strax norr om Falkenberg. De bevarade spåren efter husets stolphål
till de takbärande stolparna visar att huset har varit minst 17 meter. Dessvärre har inte dess totala längd kunnat utläsas då det saknades spår efter
dess gavlar. Stolphål till husets väggstolpar visar att huset har varit minst
6 meter brett. I dess centrala del påträffades så en nedsänkt golvdel. Det
nedsänkta golvet uppmättes till cirka 2,8 x 2,8 meter. Uppgifter kring dess
djup saknas tyvärr. I dess östra kant påträffades också sju stycken käpphål.
Ett större antal fynd kan kopplas till huset, såsom avslag och taggtrådsdekorerad keramik. I det nedsänkta golvet påträffades ett större fyndmaterial
bestående av en defekt flintskära, flintkärna samt avslag. Här framkom också ett mindre keramikkärl med utsvängd bottenkant, taggtrådsdekorerade
skärvor, ett halsfragment med en list samt ett antal odekorerade skärvor.
Slutligen påträffades också en malsten, lagd med ovansidan nedåt. Utifrån
husets typologiska särdrag och det påträffade fyndmaterialet har det daterats
till senneolitikum – äldre bronsålder, period I (Mattsson 2010:20f).
Med resultaten från det nedsänkta golvet i ett av husen i Tjärby i minnet
så togs även lipidprover i detta golv. Frånsett två prover som togs i golvet
togs även ett prov i ett stolphål till en takbärande stolpe intill det nedsänkta
golvet samt ett prov i ett stolphål till en väggstolpe i ett senneolitiskt hus
utan nedsänkt golv, påträffat inom samma lokal. Härutöver togs två prover
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Figur 5: Hus 7 inom RAÄ 117, Stafsinge socken, med ett nedsänkt golv i dess centrala del.
Skala 1:200.
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i alven utanför huset. Utmärkande för resultaten är att lipiderna från golvet
innehöll en större halt av animaliska fetter. I likhet med proverna från Tjärby kontrollerades spår efter rök. Spår som uteslutande kan härröras till rök
påträffades emellertid inte. Innehåll av gran eller tall påträffades dock men
dessa spår kan likafullt indikera hantering av harts eller tjära (Mattsson
2010). Några svar på vad de nedsänkta golven har använts till har utifrån
nämnda provresultat inte erhållits. Resultaten kan emellertid fungera som
referenser inför eventuella kommande provtagningar i nedsänkta golv.
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Figur 6: Hus 12 med nedsänkt golv i väst, inom Kvibille 137. Skala 1:200.

Under samma år undersöktes också en boplats i Kvibille (RAÄ 137, Kvibille socken), inom vilken ett hus med nedsänkt golv identifierades. Långhuset hus 12, (figur 6) urskildes först vid efterbearbetningen av materialet, varvid de ingående anläggningarna inte har provtagits för exempelvis
makrofossil. Till skillnad från de tidigare nämnda husen saknade huset i
Kvibille helt fynd. Detta gäller även den nedsänkta golvdelen. De bevarade
spåren efter huset bestod av en 24,5 meter lång mesulakonstruktion där de
bevarade stolphålen efter dess väggar visade en bredd på 5,5 meter. I husets
västra del påträffades dess nedsänkta golvdel, vilken i ytan mätte 4,4 x 2,8
meter. Djupet uppgick till 0,45 meter och dess botten var överlag plant med
undantag för två förhöjningar samt en avsats i dess ena kortsida. Hus 12
har på typologiska grunder daterats till senneolitikum – äldre bronsålder,
period I (Mattsson 2011:33-35).
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Figur 7: Hus 6 med nedsänkt golv i väst, inom Kvibille 137. Skala 1:200.

Vid undersökningen i Kvibille identifierades också ett hus som kan tolkas som en i tid efterföljande byggnad (hus 6) (figur 6). Hus 6 utgörs av en
treskeppig trapetsoid byggnad med en nedsänkt golvdel i dess västra del.
Längden på huset har uppgått till drygt 26 meter, sett till den takbärande
konstruktionen, bredden har i sin tur uppgått till 8,5 meter. Anläggningarna i huset var i princip fyndtomma, frånsett ett keramikfragment utan
särskiljande drag. Huset dateras utifrån typologiska särdrag till äldre bronsålder, period II – III (Mattsson 2011:21ff).
Ett par kilometer norr om Tjärby undersöktes på en svag sydostsluttning
inom RAÄ 126, Eldsberga socken, 1993 ett hus med helt nedsänkt golv,
A95 (figur 8). Det nedsänkta golvet var rektangulärt, cirka 8x5 meter stort
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Figur 8: Hus med helt nedsänkt golv undersökt inom RAÄ 126, Eldsberga socken. Skala 1:200.
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och hade ett djup på cirka 0,5 meter. Huset var anlagt i nordost-sydvästlig
riktning. I botten fanns fläckvis en tunn sotlins, vilken längs det nedsänkta
golvets sluttande nedgrävningskanter utgjorde ett markantare sotlager. På
dess botten och ut mot kanterna fanns även en del större stenar. Centralt i
husets botten påträffades också två stolphål, ställda i linje med grophusets
kortsida. Strax ovan sotlagret i botten av det nedsänkta golvet återfanns
i igenfyllningslagret fynd av neolitisk grovmagrad keramik och keramik
med kamdekor, linjedekor, pinndekor, eventuellt taggtrådsdekor och keramik med en längsgående list under mynningen. Härtill påträffades olika
flintfynd i form av två slipade yxavslag, spån, avslag och en borrspets samt
en slipad sten, en knacksten, en malsten och fyra små fragment som eventuellt kan utgöras av bärnsten. Två dateringar av kol från sotlagret har gett
1930–1760 BC (1 sigma) samt 2290–1970 BC (1 sigma) (Fors 1996: 6).
I fyllningen återfanns även enstaka sädeskornsfragment, korn, pilört och
vicker (Fors 1996: Bilaga 4).
Inom RAÄ 75, Övraby socken, strax nordost om Halmstad, undersöktes
på en flack västsluttning ett hus med ett närmast rektangulärt nedsänkt
golv med rundad ”gavel” i norr (figur 9). Huset var anlagt i nordväst-sydostlig riktning och det nedsänkta golvet var cirka 10,5 x 5 meter stort. Den
södra delen av det nedsänkta golvet var djupare än den norra delen, cirka
0,2–0,4 meter i motsats till 0,1–0,2 meter. Nedgrävningskanterna var relativt tvära mot en mot mitten sluttande botten. Bottenlagret bestod av sotoch kolblandad sand. Grophusets tak har burits upp av tre mittstolpar längs
husets mittaxel. I direkt anslutning till det nedsänkta golvets södra långsida
samt dess västra gavel fanns spåren av tre väggstolpar. Strax utanför husets
östra gavel återfanns också två stolphål, vilka kan ha utgjort takbärande
stolpar till ett längre hus. Det kan emellertid hållas för troligt att huset

härd
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Figur 9: Det, inom RAÄ 75, Övraby socken, undersökta huset med helt nedsänkt golv. Skala 1:200.
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har varit helt nedsänkt och att de nämnda stolphålen inte har varit en del
av husets konstruktion. I dess norra del, i rapporten tolkad som belägen
utanför husets tak, påträffades en härd. I igenfyllningslagret i grophuset
påträffades grovmagrad tjockväggig keramik, brända ben och avslag samt
ett bränt yxfragment där yxans ena långsida är bevarad tillsammans med
dess smalsida. Endast en halv meter norr om husets norra långsida påträffades direkt liggandes på alven en avbruten flintskära. Huruvida flintskäran
emanerar från grophusets fyllning eller ej kan tyvärr ej avgöras men fyndsammanhangets likhet med övriga grophus från perioden gör det sannolikt
att flintskäran faktiskt har med husets övergivande att göra. I botten påträffades också årderspår, vilket har föranlett tolkningen att jordbruksrelaterade aktiviteter har förekommit strax efter att huset har övergivits (Carlie
2012:12ff). Liknande förfaranden har tolkats på platser såsom Gödastorp
(se nedan) samt i Hemmed på Jylland (Boas 1991:132). En större mängd kol
påträffades längs sidorna av det nedsänkta golvet, vilket har föranlett tolkningen att huset har brunnit ner. De analyserade träkolsfragmenten visade
sig framförallt att bestå av hassel och det kan hållas för troligt att taket har
konstruerats av långa hasselslanor. Tre stycken 14C-dateringar på kol från
golvpartiet har resulterat i 1690–1520 BC, 1700–1530 BC och 1590–1530
BC (2 sigma) (Carlie 2012:15). Enstaka förkolnade sädeskorn av vete och
kubbvete samt några frukter av åkerpilört och åkerbinda återfanns också i
igenfyllningslagret i det nedsänkta golvet (Carlie 2012: bilaga 4).
Strax väster om Halmstad, i Söndrum socken, undersöktes 2011 en del
av RAÄ 108. Här återfanns två hus, anlagda strax intill varandra på en sydsluttning (figur 10). Hus 24 var 11x 5 meter stort och anlagt i nordväst-sydostlig riktning och hade ett delvis nedsänkt golv i dess östra del. Dess takbärande konstruktion skiljer sig från övriga undersökta hus då det synes
ha haft ett smalt bockpar (cirka 1 meter brett) i dess västra del. I övrigt
bestod den takbärande konstruktionen av två stolpar i linje med det nämnda bockparet. Det har därmed varit både två- och treskeppigt. Tio bevarade
stolphål har återfunnits av husets vägg, vilka visar att huset har varit något
konvext. Det nedsänkta golvet har varit 6,6x4,7x0,16 meter stort, endast ett
par centimeter djupt och mycket flackt. I den nedsänkta golvdelen fanns en
härd med flata hällar lagda i en L-form. Fynd från den nedsänkta golvdelen
utgörs av en flathuggen spets, avslagsskrapa, avslag, keramik, bland annat
en förtjockad utsvängd mynning försedd med knoppar cirka 1 centimeter
ner, samt brända ben. En makrofossilanalys från det nedsänkta golvet gav
ett flertal fröer av svinmålla. Ett av benfragmenten har 14C-daterats till
2150–1940 BC (2 sigma) (Nordvall 2015).
Strax väster om hus 24 undersöktes hus 25. Även hus 25 var anlagt i
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Figur 10: Två hus med nedsänkt golv som har undersökts inom Söndrum RAÄ 108, hus 24 i norr
och hus 25 i söder. Skala 1:200.

nordväst-sydostlig riktning. Huset bestod av ett helt nedsänkt golv, vilket
var ovalt, 10x5,7 meter stort och 0,35 meter djupt. De bevarade spåren efter
dess takbärande konstruktion bestod av två stolphål centralt belägna i husets
längdriktning. Flertalet stolphål efter dess väggstolpar återfanns runt det
nedsänkta golvet. Nedgrävningen var svagt V-formad i profil med ett tunt
bottenlager av sotig sand. Under bottenlagret fanns avtryck av vad som kan
tolkas som spåren efter grenar liggandes i nordsydlig riktning (spåren utgjordes ej av årderspår, vilket har iakttagits i andra nedsänkta golv). Någon
ingång har ej identifierats. I det nedsänkta golvets igenfyllningslager påträffades brända ben, bränd lera, en knacksten, en malsten, flintavslag samt ett
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stenar

lövknivsliknande fragment, keramik, bland annat med taggtrådsdekor, fragment med vulst och fragment med utsvängd bottenkant samt bränd lera.
Här påträffades inte några brända makrofossil (Nordvall 2015).
Om vi återvänder norrut, till Falkenbergs kommun, finner vi ytterligare
lämningar med nedsänkta golv. Inom RAÄ 223, Skrea socken, undersöktes 2008, tre stycken hus med nedsänkt golv (figur 11). Husen var belägna
på en svag västsluttning, direkt väster om ett mindre berg. Samtliga tre
hus innehöll ett större fyndmaterial av flinta
och brända ben samt keramik. Nedan presenteras fynd från husen som utgör redskap.
Keramiken från husen bestod av tjockväggiga
och grovmagrade fragment varav en del mynningsfragment. Fragmenten hade i en del fall
även dekor i form av vulst under mynningen
eller taggtråds- eller tvärsnoddsdekor (Westergaard 2009:14ff, bilagor). Ett rikligt makrofossilt material har återfunnits i anlägg2m
ningar i eller kopplade till husen. Endast
enstaka fröer från säd har påträffats men i
gengäld fanns ett större material av fröer från
ängs/foderväxter samt inslag av fuktmarksoch ruderatmarksindikerande växter (Westergaard 2009: bilaga 5).
Hus 1 var anlagt i västnordväst-ostsydostlig
riktning. Det nedsänkta golvet var ovalt, cirka 8x4 meter stort och cirka 0,3 meter djupt.
Stolphål tillhörandes husets konstruktion
2m
påträffades i dess södra gavelparti samt längs
dess södra långsida. Det hade även en speciell konstruktionsdetalj i form av en L-formad
ränna i husets södra gavel- och långsidesparti. Bottenlagret i det nedsänkta golvet bestod
av svart sotig sand. Ovanför detta påträffades
ett flertal lager. Här påträffades bland annat
en pilspets av tångetyp, avslag med inhak,
knacksten av flinta och en avslagsskrapa. Ett
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Figur 11: Inom Skrea RAÄ 223 har tre stycken hus
med nedsänkt golv undersökts. Skala 1:200.
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ekfragment från huset har daterats till 1880–1740 BC (ett sigma) (Westergaard 2009:14ff, bilagor).
Hus 2 var anlagt i samma riktning som hus 1. Det nedsänkta golvet var
ovalt, cirka 10x5 meter stort och 0,35 meter djupt. Även detta hus hade en
L-formad ränna i husets södra gavel- och långsidesparti. Motsatt denna, i
husets västra del, fanns en närmast rektangulär konstruktion av stolpar,
cirka 6 meter i sida. Ett flertal lager påträffades över ett bottenlager som
bestod av svart sotig sand. Under det nedsänkta golvets lager påträffades
ytterligare stolphål. Under bottenlagret påträffades även årderspår. Här
gjordes ett fynd av avslag med retusch (Westergaard 2009:16ff, bilagor).
Strax norr om hus 1 och 2 påträffades ytterligare ett hus med nedsänkt
golv, hus 3. Huset var anlagt i nordväst-sydostlig riktning. Dess nedsänkta
golv var ovalt, cirka 11x4 meter stort och cirka 0,15 meter djupt. Stolphål påträffades till övervägande del i husets östra halva, vilka bildade en
ramliknande konstruktion. Under golvets fyllnadslager påträffades ytterligare stolphål och en härd. Till skillnad från hus 1 och 2 saknade hus 3
ett bottenlager av svart sotig sand. Ett ekfragment från huset har daterats
till 2140–2030 BC. Vidare har en matskorpa på ett keramikfragment med
tvärsnoddsdekor daterats till 2035–1940 BC. Ytterligare ett tvärsnoddsdekorerat fragment med matskorpa från hus 3 har daterats till 1890–1770
BC (samtliga kalibrerade med ett sigma). Fynden utgjordes i hus 3 av en
knacksten av porfyr, en knacksten av flinta, två stycken borr, två slipade yxfragment, spånliknande avslag med retusch, en avslagsskrapa och en
hjärtformad pilspets (Westergaard 2009:18f, bilagor).
I Slöinge socken har ett hus med nedsänkt golv (A250) undersökts inom
RAÄ 70:2 (figur 12). Huset undersöktes 1990 och var beläget på den nordvästliga sluttningen av en moränhöjd och anlagt i nordsydlig riktning.
Det närmast rektangulära nedsänkta golvet var cirka 5x4 meter stort och
hade ett djup på cirka 0,1 – 0,2 meter. Nedgrävningen hade flat botten och
under fyllningen av sot och kolblandad sand påträffades stolphål samt en
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Figur 12: Hus med nedsänkt golv som har undersökts inom RAÄ 70:2, Slöinge socken. Skala
1:200.
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grop. I igenfyllnadslagret i det nedsänkta golvet, samt i dess tillhörande
stolphål, påträffades keramik med taggtrådsdekor och keramik med vulst,
en rundskrapa, en plattformskärna, spån, avslag, övrigt slagen flinta samt
vävtyngdsfragment. En datering av ett kolfragment från den underliggande
gropen har gett årtalen 133–638 AD, vilket i sammanhanget inte korrelerar med fyndsammansättningen då flintredskapen härrör från mesolitisk
och neolitisk tid medan taggtrådsdekorerad keramik härrör från senneolitikum (Strömberg 1993:15f). I sammanhanget bör det påpekas att det,
inom samma lokal, har daterats en annan anläggning med vävtyngder till
senneolitikum. Anläggningen utgjordes av en grop med nio vävtyngder och
från denna togs ett kolprov som daterades till 2187–1922 BC (Strömberg
1993:17f).
Inom ett flackt höjdparti undersöktes under 2016 RAÄ 133, Stafsinge
socken, inom vilken ett hus (hus 7) påträffades som bestod av en tvåskeppig
konstruktion med helt nedsänkt golv. Huset var anlagt i västnordväst – ostsydostlig riktning (figur 13). Husets längd har uppgått till cirka 10 meter
och dess bredd till 4,8 meter. Det nedsänkta golvets storlek uppgick till 9
meter i längd, knappt 4 meter i bredd och dess djup uppgick till 0,18 meter.
Husets form var konvex med tätt satta väggstolpar, frånsett i den västra
gaveln. I dess södra långsida fanns spåren efter fyra stycken parvis ställda
stolpar, vilka kan ha utgjort resterna efter en ingång. I fyllnadslagret i det
nedsänkta golvet påträffades träkol från ask, hassel, tall och björk samt två
obestämbara sädeskornsfragment. I den västra delen av huset påträffades
härd

Figur 13: Hus 7 inom Stafsinge RAÄ 133.
Rännan som tolkas som ventilationskanal är
skrafferad. Skala 1:200.
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Figur 14: A16 inom Vinberg 98. Skala 1:100.
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spåren av en ränna, vilken visade sig vara lika djup som det nedsänkta golvet.
Rännan har tolkats som en ventilationskonstruktion. Vidare påträffades ett
flertal brända ben från däggdjur, varav flertalet bestod av rörben samt flertalet keramikfragment från tjockväggigt och grovmagrat gods bestående av
buk-, botten- och mynningsbitar. Keramiken kan typologiskt dateras från
härd
neolitikum fram till
yngre bronsålder. ICP-analys av ett senneolitiskt keramikfragment visade att kärlet var lokalt framställt. Här påträffades också
grop
ett stort antal flintavslag. I det nedsänkta golvets östra del påträffades en
härd, vari keramik, brända ben och flintavslag anträffades. Träkol från det
nedsänkta
golvets fyllnadslager har daterats till 1886–1734, 1718–1694 BC
grop
(2 sigma) och träkol från härden
har daterats till 1746–1609, 1577–1564
grop
BC (2 sigma) (Kadefors & Nilsson 2018).
I Vinbergs socken, inom RAÄ 98, undersöktes 1986 ett hus med helt
nedsänkt golv (A16) (figur 14). Det nedsänkta golvet var anlagt i östvästlig
av golv av 3,4 meter och en
riktning på ett krönläge, ovalt format med en rest
längd
bredd på 2,7 meter. Djupet på det nedsänkta golvet uppgick till 0,3–0,4
meter. På dess botten fanns fläckvis ett kol- och sotlager. Fynd av keramikfragment, brända ben av får/get och ko och fintavslag (enstaka brända) samt enstaka större stenar påträffades i botten av det nedsänkta golvet.
I kortändorna av det nedsänkta golvet påträffades två stolphål till de takbärande stolparna. Stolphålen var snedställda, in mot det nedsänkta golvet.
Kol från bottenlagret har daterats till 1730–1530 BC (3345±60 BP; 1 sigma) (Schaller Åhrberg & Streiffert 1994:17ff).
Vidare kan två anläggningar nämnas som kan ha utgjort hus med nedsänkta golv, båda inom Falkenbergs kommun. Inom RAÄ 162, Skrea

0

Figur 15: Ett eventuellt hus med
nedsänkt golv som undersökts
inom RAÄ 162, Skrea socken.
Skala 1:100.
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Figur 16: Inom RAÄ 3, Årstad
socken, återfanns ett eventuellt
nedsänkt golv. Skala 1:200.
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socken, undersöktes på en flack höjd 1996 en oval, cirka 4x2,5 meter stor
och 0,3 meter djup grop, benämnd A4846 (figur 15). Bottenfyllningen
innehöll sotig mo med kol och skörbränd sten samt ett rikligt keramikmaterial av en total vikt av cirka 4,5 kg. Två dateringar från ett kolfragment
och från matskorpa på ett av keramikfragmenten gav en samstämmig datering till senneolitikum/bronsålder (Ryberg 2001a:171f). 14C-dateringen
av matskorpan har resulterat i 3395±75 BP och kolfragmentet har resulterat i 3265±30 BP (Ryberg 2001b:299), vilket ger de kalibrerade årtalen
1887–1517 BC respektive 1619–1495 BC. I det eventuella nedsänkta golvet
påträffades också en stor mängd sädeskorn av naket korn, skalkorn och
emmer/spelt samt en stor mängd åkerogräs (Engelmark 2001:285). Inom
RAÄ 3, Årstads socken, påträffades år 1991 ett eventuellt hus med nedsänkt golv. På en flack sydsluttning, intill ett gravfält vars äldsta grav anlades under äldre bronsålder, undersöktes ett kulturlager (A250) med obestämd form. Lagret var cirka 5,1x2,3 meter stort och hade ett djup på cirka
0,2 meter (figur 16). I dess södra del fanns en stenpackning, varunder och
i anslutning till, påträffades stolphål. I lagret påträffades två keramikkärl
från senneolitikum (Streiffert & Strömberg 1998:27).

Funktion och tradition
Genomgången av de hittills undersökta husen med nedsänkt golv i Halland
visar att byggnadstypen har varit ett relativt vanligt inslag i landskapet
under senneolitikum/äldre bronsålder (tabell 1). De förefaller ha uppförts
utifrån en relativt lik uppfattning kring husbyggnation i området och i
förlängningen även med det jylländska området. Det förefaller ha funnits
en övergripande bild kring hur dessa hus skulle uppföras och de, medvetet
eller omedvetet, deponerade föremål som har anträffats i dem synes ha varit
av liknande karaktär, även om enstaka skillnader föreligger. Någon slutsats
kring varifrån byggnadstypen härrör låter sig inte göras i föreliggande slutsummering. Dock synes det ha funnits en tradition i uppförandet av denna
hustyp under stridsyxetid, även om exemplen synes få och, i Halland, ännu
ej påträffade. Kommande arkeologiska undersökningar och studier kan
komma att kasta ett starkare och klarare sken kring denna fråga, för det
halländska områdets vidkommande.
Husens brukningstid synes ha varit en relativt kort och koncentrerad
period från mellersta senneolitikum och fram i äldre bronsålder period I
(tabell 1 och 2). Utifrån föreliggande 14C-dateringar förefaller det inte finnas några tydliga skillnader husen emellan, exempelvis ifråga om konstruktion. Det finns alltså inga tidsmässiga skiljelinjer när det gäller uppförandet
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RAÄ nr

Husets

Nedsänkta golvets

längd

bredd

längd

bredd

14

BP

Periodisk datering

Tjärby 69, hus 7

28,5

5,5

8,7

3,2

1780–1620 BC

C-datering

3422±34

Brå p Ia

Tjärby 69, hus 12

25,6

4,9

6,1

3,6

1880–1630 BC
1780–1530 BC

3431±35
3389±36

Brå p I

Stafsinge 117, hus 7

17

6

2,8

2,8

odaterat

Eldsberga 126, A95*

8

5

2290–1970 BC
1930–1760 BC

3540±60
3300±90

SN

Övraby 75*

10,5

5

1700–1530 BC
1690–1520 BC
1590–1530 BC

3359±30
3349±30
3335±32

Brå p I

3485±30

SN

3690±30,
3635±40,
3520±35

SN

3669±34

SN

3345±60

Brå p I

3473±32
3370±31

SN

3395±75
3265±30

SN-Brå p I

Skrea 223, hus 1*

8

4

1880–1740 BC

Skrea 223, hus 2*

10

5

odaterat

Skrea 223, hus 3*

11

4

2140–2030 BC
2035–1940 BC
1890–1770 BC

Slöinge 70:2*
Söndrum 108, hus 24

11

5

Söndrum 108, hus 25*

5

4

odaterat

6,6

4,7

2150–1940 BC

10

5,7

odaterat

Vinberg 98, A16*

3,4

2,7

1730–1530 BC

Årstad 3, A250*

5,1

2,3

odaterat

9

4

1886–1734 BC
1718–1694 BC

Stafsinge 133, hus 7*

10

4,8

Kvibille 137, hus 12

24,5

5,5

Skrea 162, A4846*

4,4

2,8

odaterat

4

2,5

1887–1517 BC
1619–1495 BC

Tabell 1: I tabellen redovisas samtliga hus med nedsänkt golv som har undersökts i södra Halland.
Hus med helt nedsänkt golv är markerade med asterisk.

av hus med helt nedsänkt golv kontra hus med delvis nedsänkt golv. Det
som förenar under det cirka 800 år långa spannet i 14C-dateringarna är det
nedsänkta golvet, föremålsinventariet med keramik och flintavslag/avfall, i
viss mån förekomsten av flathuggna flintredskap och i enstaka fall malstenar och ett rikligt makrofossilt material.
Genomgången visar även att samtliga hus har innehållit en ansenlig
mängd föremål (tabell 3). Föremålssammansättningen har därutöver varit
av liknande karaktär med keramik, flintredskap, och/eller redskap av bergart. Då föremålen påträffas, i samtliga fall utom ett (hus 7, RAÄ 69, Tjärby
socken), i eventuella golvlager samt i sekundära lager i de nedsänkta golvdelarna kan föremålen rätt och slätt tolkas som avfall. Vad som egentligen
utgörs av offernedläggelser är vanskligt att säkert uttala sig om. Dock finns
det vissa kontextuella likheter husen emellan och föremålens spridning i
såväl sannolika brukslager som i sekundära igenfyllningslager inom samma
anläggning som visar att det har förekommit ett snabbt igenfyllnadsförlopp. Det vill säga en medveten handling där huset har övergivits, kanske
till och med ”stängts” och där det i vissa fall beretts ny plats för en ny byggnation (exempelvis RAÄ 69, Tjärby socken).
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*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Tabell 2: Samtliga 14C-dateringar på ovan nämnda hus ordnade efter äldsta till yngsta
datering samt efter hus.

De föremål som påträffas i återfyllningslagren i de nedsänkta golven
utgör föremål som i stort var samtida med husens brukningstid. På flertalet
av de undersökta platserna har endast ett hus undersökts, vilket innebär
att det är sannolikt att materialet härrör från husets brukningstid. I de fall
flera hus har återfunnits i närheten av andra hus med nedsänkt golv, såsom
exempelvis Skrea 223, så är det sannolikt att om ett hus har övergivits till
förmån för ett nytt så har det äldre huset raserats och marken återställts.
I exempelvis Tjärby så har ett snabbt igenfyllningsförlopp kunnat skönjas,
vilket ytterligare kan indikera en sorts markberedning av platsen. I just
Tjärby finns också indikationer på att de två husen med nedsänkt golv kan
ha ersatts av varsitt treskeppigt hus (Nordvall 2018a).
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126, Eldsberga

A95

x

75, Övraby

x
x
x

x
x

x
x

223, Skrea

1

x

223, Skrea

2

x

223, Skrea

3

x

x

70:2, Slöinge

A250

x

x

108, Söndrum

24

x

x

108, Söndrum

25

x

98, Vinberg

A16

x

3, Årstad

A250

x

133, Stafsinge

7

x

137, Kvibille

12

162, Skrea

A4846

x

x

x

Vävtyngd

x

Brända ben

x

7

Malsten

x

117, Stafsinge

Knacksten

x

12

Kärna

Keramik

7

69, Tjärby

Avslag,
bearbetad

Hus /
Anläggning

69, Tjärby

Flintredskap

RAÄ-nr
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x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

Tabell 3: En sammanfattande tabell över förekomst av föremål som påträffats i de ovan redovisade
husen. Här redovisas inte flintavslag/avfall.

Konstruktionsmässigt synes husen ha skiljt sig åt något och det kan
hållas för troligt att husen har uppförts olika rent byggnadstekniskt. Som
exempel kan de två husen från RAÄ 108, Söndrums socken nämnas, vilka
sannolikt har uppförts på två skilda vis (se Nordvall 2018b). Hus 25, vilket
har haft ett helt nedsänkt golv, har troligen uppförts med en enklare takkonstruktion tillsammans med väggar av torv. I motsats står hus 24, vilket
synes ha varit uppfört med väggstolpar placerade så att en svagt konvex
vägg har skapats, vilken sannolikt har varit lerklinad. En tolkning av de två
husen gör också gällande att gaveländarna i husens sydöstra delar kan ha
varit öppna (Nordvall 2018b).
Även funktionsmässigt förefaller husen i denna sammanställning skilja sig åt. Att husens nedsänkta delar har använts som stall och att det är
orsaken till de nedsänkta golven synes inte vara troligt. Vi bör tänka oss att
husen har varit av bofast karaktär och att det i husen har förekommit flertalet aktiviteter, i likhet med hus utan nedsänkt golv. Dock bör det ha funnits
särskiljande aktiviteter gällande de nedsänkta golven. Här kan förvaringsmässiga fördelar ha funnits, ifråga om svalare/jämnare temperatur och liknande. Avslutningsvis kan en konsensus nås utifrån ekonomiska betingelser, ifråga om tillgång på byggnadsmaterial och den jämnare temperatur
som sannolikt har uppnåtts genom att sänka ner golvnivån, tillsammans
med människors förhållningssätt till traditioner. Som vi inledningsvis har
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sett finns ett flertal tolkningar kring husens funktion och det som förefaller
rimligt i fråga om funktion och tradition synes vara att husen har haft olika
funktioner men att byggtekniken är kulturellt betingad utifrån ekonomiska och funktionella grunder.
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UTSKRIFT 15 är ett temanummer
som belyser resultaten från de
arkeologiska undersökningar som
utfördes inför omläggandet av Väg 117,
numera Riksväg 15, genom tre socknar
i Laholms kommun.
I tio artiklar presenteras och
diskuteras lämningar alltifrån
mesolitikum till medeltid via
neolitikum, brons- och järnålder, med
fokus på Laholmstrakten och med
jämförande utblickar i såväl resten av
Halland som i Sydskandinavien.
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Titeln Vägsjäl är en medveten
felstavning och åsyftar till såväl
vägsträckans, men också till dess
närområdes själ liksom till den plats
dessa tagit i våra egna själar under
de femton år som löpt sedan
projektet startade.
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