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En senneolitisk huslämning i Lilla Tvären
Av Per Karsten & Bo Knarrström
Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund

Inledning
I början av 1990-talet planerade Ystads kom¬
mun byggandet av en idrottsanläggning i sta¬
dens västra utkant - Lilla Tvären i Hede-
skoga socken. År 1995 inleddes arkeologiska
provundersökningar av exploateringsområ¬
det. varvid påträffades resterna efter ett hus
som utifrån fyndmaterialet kunde dateras till
senneolitikum. Husbyggarna hade väl vall
platsen för sin gård. Byggnaden låg på en
sandig platå i en sluttning med en magnifik
utsikt över Ystadbukten. Och där får den
ligga kvar, kommunen beslutade att skydda
fornlämningen och flyttade istället idrotts¬
arenan längre norrut.

kan nämnas Hus 92 på Fosie IV, Malmö,
samt ett långhus med källardel från Raus,
Helsingborg. 1

Senneolitiska grophus tillhör en kategori
byggnadslämningar som brukar kallas för
Myrhøjhus och det finns två tolkningsforslag
kring konstruktioner av detta slag. Det första
förslaget innebär att nedgrävningen endast
utgör en del av ett större långhus.2 Dessa
byggnader har nedsänkt golvnivå, oftast i
den östra delen. Det andra förslaget innebär
ett grophus utan tillbyggnad eller fortsätt¬
ning. Sannolikt tillhör huset på Lilla Tvären
den sistnämnda kategorin, men eftersom en¬
dast smärre ytor avbanades kan inte ytter¬
ligare konstruktionsdetaljer uteslutas.

En senneolitisk gård
Efterhand som provundersökningen fort¬
skred stod det klart att vi träffat på en ovan¬
lig huslämning - ett stort senneolitisk! grop¬
hus, cirka 17 m långt och nära 11 m brett
(fig. 2). Denna närmast rundovala nedgrav¬
ning kantades av stora stenar och omgärda¬
des av ett tunt kulturlager. Vid undersök¬
ningen av huset på Lilla Tvären framkom
längs den sydliga vägglinjen flera stora un-
derliggare samt en mängd mindre slipstenar.
Intrycket är att väggen i det nedsänkta golvet
garnerats med större stenföremål. Insprängt
mellan de större stenarna fanns även löpare
och diverse natursten, och fyllningen i övrigt
var ytterst fyndrik (fig. 3), Senneolitiska
grophuskonstruktioner karakteriseras ofta av
ett stort antal stenartefakter och som exempel
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Fig 1. Skåne med fyndplatsen markerad.
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Fig. 2. Utgrävningsplan. Förundersök-
ningsschakt samt ungefärlig avgräns-
ning för huset (skrafferat),
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Fyndmaterialet
De få kvadratmeter som undersöktes gav en
riklig mängd föremål bestående av flinta,
malstenar och keramik (fig. 3 och 4). Det
enda organiska materialet utgjordes av en¬
staka brända benbitar som inte har kunnat be¬
stämmas närmare. Kring huslämningen och
på gårdsplanen dokumenterades flera härdar
samt en större kokgrop. Även dessa anlägg¬
ningar innehöll fyndkategorier som krono¬
logiskt kunde kopplas till fynden i huset.

I bondestenålderns absoluta slutskede ses
överlag en kraftig nedgång i de vanligaste
boplatsflintomas kvalitet, samtidigt som ex¬
empelvis dolkar, yxor och skedskrapor når
en teknologisk höjdpunkt. Indirekta tillslag-
ningstekniker kombineras med tryckretu¬
scheringar för att forma utsökta föremål som
har få motsvarigheter i världen, Samtidigt
som ett skrå av mästerflintsmeder är i full
verksamhet visar boplatsmaterialen på bris¬
ter både avseende teknologi och råmaterial.
På Lilla Tvären avspeglas detta tydligt
genom förekomsten av s.k. bipolära kärnor
(fig. 5). Bipolär teknologi innebär att även
mycket små flintbitar kan bearbetas för att få
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Fig. 3. Malsten och löpare från grophusets södra del.
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Fig. 4. Keramik från
Lilla Tvären. Skala 1:2.
1-2. Vulstornerade
skärvor från större för-
rådskärl.
3-5. Mynningsbitar.
6. Taggtrådsomerad
bukskärva.
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ut användbara avslag.3 Kärnorna är så små att
de inte kan hållas i handen samtidigt som
knacksten används, utan de måste placeras
på en s.k. städsten. Metoden är tämligen
grov, men medger att all flinta kan utnyttjas
till sista smulan. Detta sätt att producera av¬
slag är således oerhört resurssnålt, och därför
kan förekomsten av bipolära kärnor indikera
en lokal flintbrist,

En rimlig tolkning är att de bipolära kär¬
norna samt de enklare redskapen som skär¬
verktyg, skrapor och tvärpilar representerar
de boendes eget hantverk (fig. 6). Insamling
av flinta samt framställningen av mindre
komplexa föremål har skett på platsen. Där¬

emot Finns inga belägg för lokal tillverkning
av vare sig yxor, dolkar eller skäror.

Strax innanför husets södra vägglinje, på¬
träffades en flathuggen skära (fig. 7). Denna
typ av mindre skäror förekommer i över¬
gången mellan stenålder och bronsålder. För
att klargöra skärans funktion genomfördes en
slitspårsanalys, vilket innebar att föremålet
preparerades (rengjordes) för att sedan mik¬
roskoperas under hög förstoring. På flertalet
flintor som använts till att bearbeta material
som skinn, horn, ben och trä syns slitspår
som blankpolerade områden längs eggparti-
ema. Danska experimentella studier visar att
vissa specifika slitspår direkt kan kopplas till
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Fig. 5. 1-3. Bipolära flintkärnor från Lilla Tvären.
Skala 1:2.
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MFig. 6. Skala 1:2.
1. Kombinerat skrap- och skärverktyg.
2. Enkel tvärpil tillverkad av ett avslag. _ ty

spannmålsskörd.4 Vid en förstoring av 200
gånger identifierades slitspår som avslöjade
att skäran från Lilla Tvären använts vid skörd
av cerealia, dvs. vete eller kom. Funktions¬
analysen anger, tillsammans med den rikliga
förekomsten av malstenar, att spannmålsod¬
ling utgjort en icke oväsentlig del av boplat¬
sens ekonomi.

I sydvästra hörnet av huset, förmodligen
placerad ytligt i väggdelen, påträffades en
praktfull oslipad flintyxa (fig. 8). Eggen är
kraftigt utsvängd och ythuggningen av yxans
bred- och smalsidor vittnar om ett mycket
skickligt hantverk. 1 anslutning till husets
golvlager påträffades ytterligare fragment av
samma typ av yxor, båda med enbart bred¬
sidorna slipade. En teknologisk studie av
flintavslagen från Lilla Tvären visar klart att
yxorna inte har tillverkats på plats. De måste
ha införskaffats i mer eller mindre färdigt
skick från flintrika trakter i sydvästra Skåne.
Den intakta oslipade yxan var förberedd för
slipning, men av någon anledning har detta
aldrig skett. Frånvaron av slitspår på yx-
eggen visar också att yxan aldrig använts.

Det förefaller rimligt att relativt tunna
yxor med extremt utsvängda eggar inte är
optimala huggredskap. De utstickande egg-
hörnen utsätts för hård belastning och har
inte samma massiva stöd som eggarna på
tunn- eller tjocknackiga yxor. Det råder
sedan länge enighet om att de samtida prakt-
dolkarna i flinta producerats med syfte att

kopiera bronsdolkarna på kontinenten.5 I
samma anda har troligen yxor med utsvängda
eggar tillverkats som efterapningar av både
koppar- och bronsyxor.6 Perioden har kallats
»flinthuggamas svanesång»,7 och de specia¬
liserade stensmedema vid flintgruvoma i
Skåne och Danmark slogs mot tiden och
överträffade sig själva i en hopplös tävlan
mot metallföremålen. I kampen utnyttjades
tryckstockar vars spetsar paradoxalt nog be¬
stod av koppar, dvs. metallverktyg, för att
framställa flintföremål.

Senneolitiska husoffer
Yxan från Lilla Tvären är ett klassiskt exem¬
pel på ett husoffer. Det är först under den
senneolitiska perioden som dessa börjar upp-

ii
i

Fig. 7. Rathuggen skära. Markeringarna visar slit¬
spirens utsträckning längs eggen. Skala l: 2.
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Fig. 8. Skala 1 : 2.

1. Tjocknackig yxa med utsvängd egg.
2-3. Fragment av partiellt slipade yxor med utsvängda eggar.□

träda i större antal. Åtminstone förefaller re¬
sultaten från de senaste decenniernas bebyg¬
gelsearkeologiska undersökningar antyda
detta.« Det finns dock källkritiska problem
förknippade med detta antagande, eftersom
det bygger på att husoffer generellt sett be¬
står av föremål av icke-organiskt material
placerade i direkt anslutning till något av
bostädernas olika konstruktionselement, ex¬
empelvis takbärande stolpar eller gropar i
golven. Om dessa omständigheter föreligger
är det heller inga problem för arkeologen att
tolka exempelvis en flintdolk i ett stolphål
som ett husoffer. Men från etnografin och
den jämförande religionsvetenskapen vet vi
att även organiska material som trä, ben,
hom, matrester, drycker, spannmål, läder
osv. kan utgöra material till dugliga offer¬
gåvor eller föremål med magisk kraft.9 Vi vet
också att husoffer kan placeras på platser i
byggnader som svårligen kan verifieras arke¬
ologiskt, exempelvis föremål som har varit
upphängda under takbjälkarna.10

Intakta yxor i boplatsmiljö är sällsynta
fynd vid arkeologiska undersökningar och

varje sådant fynd bör erhålla berättigad upp¬
märksamhet. Flintyxan från Lilla Tvären är
därtill en av de praktfullaste som någonsin
hittats på en senneolitisk boplats. En viktig
parallell är eponymboplatsen Myrhøj på
Jylland, där den enda helt intakta flintyxan
påträffades i väggen till ett motsvarande
grophus.11 Att vårt yxfynd - och med största
sannolikhet även flintskäran-bör tolkas som
någon form av husoffer torde därmed vara
odiskutabelt. Som tidigare nämnts framkom
yxan i vägglinjen nära grophusets sydväst¬
ligaste höm. Här finns klara paralleller med
samtida husoffer från sydvästra Skåne.1sen-
neolitiska huslämningar i Malmöområdet är
det inte ovanligt att just ytterpositioner eller
höm använts som platser av speciell bety¬
delse för placeringen av husoffer, ofta hela
eller fragmentariska dolkar, skäror eller »yx-
symboler», tillverkade av moränflinta.12
Vanligtvis är det den sydvästligaste eller
sydöstligaste väggstolpen som markerats,
men det förekommer även sällsynt att en av
de takbärande stolparna använts som markör
för offergömman.
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Slutord
Det är anmärkningsvärt att den bipolära
teknologin på Lilla Tvären förekommer i
kombination med teknologiskt högstående
föremål, exempelvis yxorna och skäran.
Denna uppenbart kvalitativa skillnad i flint¬
materialet bör avspegla en lokal respektive
specialiserad produktion.11 För att få verktyg
till vardagssysslorna har boplatsens invånare
samlat moränflintor som slagits till på
enklaste sätt. Även ett av de införda föremå¬
len, den flathuggna skäran, har utnyttjats i
boplatsekonomin, vilket dock inte gjort skä¬
ran mindre attraktiv som offerföremål. Det är
till och med så att använda föremål regel¬
mässigt utnyttjats som fullvärdiga offergåvor
i neolitiska rituella sammanhang.14

Huset på Lilla Tvären ligger strategiskt
placerat till kustens transportleder och är en
av flera liknande bosättningar i Ystadbyg-
den. Valleberga, Lilla Köpinge, Tingshög
och Piledal är bara några exempel på samtida
boplatser med både långhus och grophusbe-
byggelse.15 Naturligtvis har dessa gårdar och
hushåll ingått i ett lokalsamhälle med ett vid¬
sträckt kontaktnät där sociala relationer upp¬
rätthållits och varor bytt ägare. Det är genom
dessa uråldriga kanaler som den revolutione¬
rande metallen sakta men säkert hittar sin
väg genom stenålderssamhället. Det skulle
visserligen ta ytterligare hundratals år innan
flintan ersattes, men den första åsynen av en
metallyxa innebar säkerligen att praktföre¬
mål i flinta för alltid förlorat sin status.
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