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EN ÖSTSKÅNSK BOPLATS 
FRÅN SENNEOLITISK TID 

Av Märta Strömberg 

Vid grundgrävning för en ladugårdslänga på Månsagården, 
ös t ra Ljungby nr 2, Trolle-Ljungby socken, Skåne, påträffades 
i augusti 1954 ett boplatslager från senneolitisk tid. Endast en 
mindre del av boplatsen var oskadad, och materialet från ut
grävningen blev ganska litet. Trots detta är emellertid den nya 
fyndplatsen värd uppmärksamhet, eftersom det är den första 
undersökta boplatsen med enbart senneolitiskt material i Skåne. 

Fyndplatsen är belägen i Villands härad, ca 15 km öster om 
Kristianstad och 3 km från kusten (fig. 1). Den nya byggnaden 
är avsedd att uppföras 25 m norr om den gamla ladugårdslängan. 
Då gårdens arrendator, lantbrukare Erik W. Nilsson, här fann 
ett antal krukskärvor och flintföremål, anmälde han fyndet, 
och en mindre utgrävning utfördes av Lunds universitets his
toriska museum. Härvid undersöktes det mörka lager, som syntes 
i grundens norra sida (fig. 2, nr 1). Huvudparten av detta lager 
hade avlägsnats med grävskopa, och det var då föremålen hade 
påträffats. 

Av profilen A—B framgick, att det starkt sotblandade sand
lagret, som var beläget under matjordsskiktet, hade en största 
tjocklek av 30 cm, avtog i östlig riktning och var slut efter 3 m. 
Detta lager var gråsvart till färgen, fetthaltigt och innehöll skör
brända stenar jämte kulturrester. Några obrända djurben voro 
icke bevarade. Däremot påträffades en del små brända benbitar 
i västra delen av det undersökta området. Inom detta parti voro 
också många flintföremål eldskadade. I kulturlagrets östra ut
kant påträffades en liten stensättning, troligen ett stolpstöd, be
stående av 6 närmast knytnävsstora stenar. Ungefär i mitten av 
det undersökta området stördes lagerföljden av en sekundär ned-
grävning (fynd av bl. a. tegelfragment). Under kulturlagret följde 
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Fig. 1. Knrtn utvisande läget för stennldersbo/duls nid tl.slru Ljungby nr 2, 
Trolle-Ljungbg socken. — Lage des »telnzettltchen Wohnplatzes bei 

ilstrn Ljungby Nr 2, Ksp. Trolle-Ljungby. 

ett tunt, mindre än en dm tjockl, skikt med svagt solblandad 
sand; härunder låg ett något mer än dmtjockt, gulrött sandskikt 
med järnutfällningar samt slutligen under detta vit sand. 

Ett par dm öster om det undersökta området funnos två an
läggningar med stark koncentration av sot och skörbrända stenar 
(fig. 2, nr 15—16). Inga föremål anträffades här. Även på andra 
ställen syntes tunna sotskikt under matjordslagret. På ett par 
platser funnos ungefär halvmeterdjupa gropar med mylla. I 
byggnadsgrundens östra del funnos två större gropar med mycket 
svagt sotblandad mylla (nr 10 och 12). I den ena gropens profil 
anträffades en krukskärva av ungefär samma karaktär som de 
övriga på platsen funna, men eljest föreföllo dessa gropar att 
vara grävda under senare tid. 

Trots att området i stor utsträckning skadats genom grund
grävningen och troligen också tidigare på grund av sitt läge nära 
gården, kan man ändå genom den företagna undersökningen få 
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en viss uppfattning om anläggningens karaktär. Vid nr 1 har 
legat elt kulturlager, som i öster—väster haft en utsträckning av-
minst 11 m och i norr—söder ca 5 m. Det kan inte avgöras, om 
det legat härdar inom detta område. Men de öster om nr 1 be
lägna fyndplatserna 15—16 äro säkerligen härdar (nr 16 troligen 
ut l rampad), och de många mindre sotlagren inom området tyda 
på, att man har att göra med en boplats i primärt läge, även om 
man inte kan konstatera några husrester. Det lilla stolpstödet 
är för klent för alt kunna tänkas ha samband med en hus
konstruktion; möjligen kan den stolpe, som stått här, ha upp
burit ett vindskydd för den närbelägna härden. 

Fynd: skafthålsyxa av grönsten, fragm. 1 
bladformig pilspets 1 
dolkblad, fragm. 1 
förarbete till dolk, skära eller spjutspets 1 
kniv 1 
borrar 3 
skrapor, atypiska 2 
flintknuta 1 
slipat skiffcrföremål (bryne?) 1 
avfall och avslag 350 
gjutformsfragm. 1 
krukskärvor 205 
brända lerstycken (lerklining?) 34 
brända benbitar 

I denna fyndförteckning ingå även de föremål, som upptagits 
ur kulturlagret av lantbrukare Nilsson och byggnadsarbetarna; 
i flertalet fall kunde uppgifterna verifieras genom att sotblandad 
sand satt kvar på föremålen. — Föremålen lågo spridda inom 
hela det undersökta området, ehuru en större koncentration var 
iakttagbar i västra delen. Här påträffades även ett antal brända 

lerstycken, samlade på en yta av 0,5 m2. På de flesta styckena är 
ytan ojämn och avflagrad. Att det rör sig om lerklining torde 
dock framgå av att ett par bitar uppvisa en svag välvning (av
tryck av pinnar) . 

Ett litet fragment av en grönstensyxa ingår i materialet (fig. 
3 c) . Det bevarade stycket är dock så stort, att man kan se, att 
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det är fråga om en enkel skafthålsyxa av den typ, som förekom
mer under senneolitisk tid. Yxan är 4,5 cm tjock, för övrigt 
kunna inga närmare mått angivas. Den bladformiga pilspetsen, 
som är tillverkad av sydskånsk, ljusgrå flinta, är 2,8 cm lång, 
1,1 cm bred samt 0,3 cm tjock (fig. 3 d ) . Den är försedd med 
cn ganska hög retusch längs kanterna, medan mittpartiet helt 
saknar bearbetning. Dolkbladsfragmentet är av gråsvart, fläckig 
Kristianstadsflinta, 7,2 cm långt, 5,8 cm brett och 1,3 cm tjockt 
(fig. 3 a ) . Dolkbladets bredd tyder snarast på att det skulle vara 
en av de senare dolktyperna, Forssander IV—VI, men en när
mare bestämning är inte möjlig; det finnes också breda lancett
formiga dolkar. Stycket ser ut att vara ett förarbete; detta fram
går både av den tjocka, ej efterarbetade spetsen samt av de 
något utskjutande partierna strax ovanför brottytan. Möjligen 
har fragmentet använts sekundärt. Långsidorna ha närmast 
skrapretusch, och i brottytan synas nötningsspår. Ännu ett före
mål ser ut att vara en del av ett förolyckat förarbete (till dolk, 
spjutspets eller skära) , som kommit till sekundär användning. 
Föremålet, som är svagt eldskadat, är 6,1 cm långt, har en största 
bredd av 5,1 cm och är 1,8 cm tjockt (fig. 3 e ) . 

Den kraftiga flintkniven är 11,1 cm lång, 3,8 cm bred och 2,1 
cm tjock (fig. 3 b ) . Den är ett av de få stora flintföremålen i 
boplatsinventariet. Eljest består materialet huvudsakligen av 
småföremål, till allra största delen av Kristianstadsflinta. Endast 
ett större råmaterial, en flintknuta, är tillvarataget på boplatsen. 
Hela spån saknas, om man inte vill anse den stora flintkniven 
och ett annat högryggat avslag som atypiska spån. Dessutom 
finnes ett par små flintavslag, som möjligen äro fragment av 
spån. Flinttekniken är, liksom råmaterialet, mycket dålig. Utom 
de nämnda föremålen finns i materialet 3 borrar, 2 skrapor samt 
bland avfall och avslag icke mindre än ett 40-tal med partiell 
retusch eller bruksretusch (fig. 3 f ~ h ) . — Ett 2,7 X UI X 0,5 
cm stort skifferstycke med slipning på två sidor kan möjligen 
härröra från ett bryne. Och ett litet stycke bränd lera (mått : 
2,9 X 2,5 X 1.6 cm) förefaller att vara ett fragment av en gjut
form, dock ovisst till vilket föremål. 

Antalet krukskärvor är 205 st. Intet enda lerkärl har kunnat 
helt rekonstrueras, men det föreliggande materialet ger ändå 
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I 

U 

i 

1 Kulturlager 
2 Sotlager 
3 Sotloger 
U Grop med mylla 
5 Sotloger 
6 Sotloger, tjocklek varierande 

frän 5 t i l l 25cm 

7 Grop med mylla 
B Sotloger tjocklek 5cm 
9 Sotloger, tjocklek 5 cm 
10 Grop med sotblandad mylla 
11 Grop med myl la 
12 Grop med sotblandad mylla 
13 Sotloger 

U Grop med myl la 
15 Hord 
16 Sotloger med skorbrond 

sten, tjocklek 7cm 

Fig. 2. Plnn över undersökt område på Östra Ljungby nr 2, Trolle-Ljungby 
socken. - Vbenicht tplan des untersuchten Gebietes bei Östra Ljungby. 

möjlighet till vissa närmare bestämningar. Till ett stort för
varingskärl höra etl par kantbitar, av vilka man kan se, att myn
ningsdiametern varit ungefär 40 cm (fig. 4 b—c). Till samma 
kruka hör troligen, av godstjockleken att döma, ett stort vägg
stycke med fragment av den flata bottnen, vars diameter varit 
ca 18 cm (fig. 4 a ) . Det framgår dock av fragmentet, att kärlet 
är mycket vidare ett litet stycke ovanför bottnen. Man får alltså 
tänka sig ett högt (uppskattningsvis ca 40 cm) kärl med vid 
mynning, rundad buk och en avsevärd insvängning mot den 
lilla men tjocka bottenytan. Godset är ljusbrunt, 1,3—1,5 cm 
tjockt och magnit med stora gruskorn, bl. a. mycket kvarts. Ytan 
är relativt jämn men ofta med gruskornen synliga. På vägg
fragmenten närmast bottnen är ytan glättad. Vid mynningen 
finns en kraftig vulst, så pålagd, att den tillsammans med kärl-
väggen bildar ett 2,2 cm brett bräm. Ett par bottenfragment, som 
emellertid härröra från ett annat tjockväggigt kärl, ha ungefär 
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samma diameter. Några kantbitar av gråbrunt, ca 1,3 cm tjockt 
gods härröra från ett tämligen stort kärl med något utsvängt 
mynningsparti (fig. 5 a—c). 

Utom av dessa kärl finnas skärvor från mindre och tunnare 
kärl (fig. 5d—f, i—1). Godstjockleken varierar här mellan 
0,6—1,1 cm. Mynningarna ha fått en varierande utformning; 
det finns fragment av småkarl med rak kant, vidare skärvor 
med en i förhållande till kärlväggcns tjocklek tunn kant och 
slutligen fragment av kärl, vars mynningskant vikts ned och 
bildat ett slags vulst. — Endast 2 skärvor äro försedda med 
dekor. I ena fallet rör det sig om falsk snoddstämpeldckor i 2 
rader över varandra, i det andra fallet är det en rad grunda 
kamintryck (fig. 5 g—h). 

Det bevarade materialet ger visserligen inte några detaljerade 
upplysningar om kärlformerna, men man kan likväl draga några 
slutsatser: här har funnits förvaringskärl av större format, i 
vissa fall vulstförsedda, och vid sidan härav ha flera olika typer 
av småkarl kommit till användning. Det är en ganska dålig 
kvalitet på godset, och dekoren har varit sparsam. 

Materialet från Trollc-Ljungby har en sammansättning, som 
visar, att det rör sig om en boplats från senneolitisk tid. Den 
simpla skafthålsyxan, dolkfragmenten, pilspetsen och skiffer-
brynet äro föremålsformer, som tillhöra det senneolitiska skedets 
materialbestånd, ehuru vissa av dem fortleva under bronsåldern.' 
Vad keramiken beträffar, så antyda åtminstone de dekorerade 
skärvorna en datering till sen stenålder2, och det stora förvarings
kärlet med den tjocka mynningsvulsten har paralleller i sen-
neolitiskt fyndmaterial.3 Någon närmare datering inom senneo-
litikum är däremot vansklig med ledning av det fragmentariska 
materialet. För en landboplats av detta slag kan man inte draga 
för snäva gränser; bebyggelsen kan ha sträckt sig över en rela-

1 af, Strömberg, Bronzezeitliche Wohnplätze in Schonen. Meddelanden från 
Lunds univ. hist . museum 1954, s. 357 ff. 

2 J. E. Forssander, Der ostskandinavische Norden während der ältesten 
Metallzeit Europas. Lund 1936, Taf. XXXI. 

3 A'. Kjellmark, Lerkärl med vulst funnet i en hällkista. Fornvännen 1937, 
s. 317 ff.; M. Magnusson, Wulstkcramik in skandinavischen Funden aus dem 
Spätneol i thikum. Meddelanden från Lunds univ. hist . museum 1949, s. 269 ff. 
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Fig. 3. Sten- och flintmaterial från boplatsen vid Östra Ljungbg nr 2, Trolle-
Ljungby socken. 2/a. — Stein- und Feuer.stcinmateriul vom Wohnplatz bei 

ös t ra Ljungby. 

tivt stor del av senneolitikum. Vad som däremot är viktigt är 
att det inte finns något i materialet, som tyder på att platsen 
varit bebodd under mellanncolitikum eller tidigare. 

Om man bortser från boplatsfynden är den yngre stenålderns 
slutskede väl representerat i Skåne. Här finnes bortåt 200 häll
kistor, därav ungefär en femtedel belägna i Villands härad. ' 

• Forssunder, a. a., s. 139 ff. — Af. Magnusson, Three Late-Neolithic Graves 
in East Skåne. Meddelanden från Lunds univ. hist . museum 1947, s. 137 ff.; 
dens.. Two Stone Cists in Villands Vånga. Meddelanden från Lunds univ. 
hist . museum 1950, s. 173 ff. 
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Jämte hällkistorna känner man mer än ett tjugotal fyndplatser 
med flatmarksgravar av olika typer (därav många med flera 
gravar) . Liksom hällkistorna äro dessa gravar huvudsakligen 
påträffade i kustbältet.5 Vid sidan av gravarna finnas slutna 
markfynd (offerfynd och depåer), bestående av senneolitiska 
vapen och verktyg" samt fynd av bronsföremål.' Slutligen finnes 
ett mycket stort antal senneolitiska föremål, tillhörande lös
fyndens mera svårtolkade grupp. 

Vad boplatsfynden beträffar så finns det ett 60-tal fyndplatser 
med senneolitisk! material. Men det rör sig i samtliga fall om 
lokaler, där man jämte de senneolitiska föremålen även funnit 
annat neolitiskt material eller t. o. m. mesolitisk!.8 En granskning 
av det föreliggande materialet ger också vid handen, att de sen
neolitiska fynden endast utgöra en mindre del av hela material
beståndet. Oftast rör det sig om enstaka dolkar eller dolkfrag-
ment, pilspetsar, skedskrapor e. d. Att avgöra hur stor del av de 
enklare redskapstypcrna, som tillhöra den senneolitiska be
byggelsen är givetvis vanskligt; i de blandade fynden måste man 
hålla sig till vissa ledartefakter. Det finns blott ett par fynd
platser med senneolitiska föremål i stort antal. Här kan framför 
allt nämnas Barsebäcksområdet, som bl. a. givit många dolkar." 
På en boplats i Pildammarna, Malmö har påträffats 14 dolkar 
och ett fåtal andra senneolitiska föremål, vilka emellertid till
sammans utgöra en liten del av hela materialet från denna plats.'" 
En fyndplats i ös t ra Torp har givit ett ganska stort antal för-

5 J. E. Forssander, Från hällkist t id och äldre hronsålder i Skåne. Med
delanden från Lunds univ. hist . museum 1932, s. 218 ff. — M. Strömberg, 
Die Bcstattungsformen in Schonen während des Spätneol i thikums. Meddelan
den från Lunds univ. hist. museum 1952, s. 159 ff. 

" O. Rydbeck, Slutna mark- och mossfynd från stenåldern i Lunds un i 
versitets historiska museum, deras t idsstäl lning och samband med religiösa 
föreställningar. Från Lunds universitets historiska museum 1918, s. 3 ff. — 
J. E. Forssander, En fyndplats från stenåldern i Sege å vid Malmö. Medde
landen från Lunds univ. hist. museum 1933, s. 24. 

7 Forssander, Der ostskandinavischc Norden, Abb. 30 och 33. 
8 C. A. Althin, The Chronology of the Stone Age Selllement of Srania, 

Sweden, I, Lund 1954. — J. E. Forssander. Gropornerad megalitkeramik. Med
delanden från Lunds univ. hist . museum 1932, s. 186 ff. 

• Althin, a. a., boplatserna nr 55, 56 och 56 a. 
10 Althin, a. a., boplats n r 110. 
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Fig. 4. Lerkärls)rngntent frän boplatsen vid ös t ra Ljungby nr 2, Trolle-
Ljunyby socken. Något mer än '/s. — Tongefåttfragmente vom Wohnplatz 

bei Östni Ljungbg. 
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arbeten, men liksom i fråga om övriga skånska fyndlokaler är 
inventariet sammansatt av föremål från olika tidsavsnitt." 

Av boplatsmaterialct kan man alltså sluta sig till, att den 
senneolitiska bebyggelsen åtminstone delvis fortsatt på samma 
platser, som tidigare varit bebodda, d. v. s. huvudsakligen längs 
Skånes kuster. Däremot är det ganska svårt att av det till
gängliga malerialel få cn inblick i den senneoliliska bebyggelsens 
långvarighat, omfattning och karaktär. Men de relativt få sen
neolitiska fynden i boplatsmaterialen antyda en viss avmattning 
i bebyggelsen under sen stenålder. Detta får man säkerligen inte 
uppfatta som en minskning i bebyggelsens intensitet, övriga 
fyndgrupper tala bestämt emot en sådan lolkning. Den omfal-
tande importen av metallföremål och den som helhet mycket 
rika fyndmassan visar, att Skåne under senneolitisk tid måste 
ha intagit cn betydande ställning. Under detta skede räknar man 
med att trattbägarkulturen, gropkeramikskulturen och båtyxe-
kulturen hålla på att smälta samman till cn någorlunda enhetlig 
kultur, även om man ännu under äldre bronsålder kan finna en 
variation i gravskicket, som tyder på att den senneolitiska kul
turen inte hunnit bli helt homogen. Man får räkna med att Skåne 
för att kunna importera metall utifrån måste ha haft ganska 
stora resurser. Åkerbruksbygden har säkerligen expanderat på 
bekostnad av skogsmarken (talrika fynd av skafthålsyxor samt 
skaror tyda härpå) , och boskapsskötseln får anses ha spelat en 
mycket stor roll såsom underlag för handelsförbindelserna med 
de metallförande länderna utanför Norden. För att få en i möj
ligaste mån riktig bild av hur bebyggelsen gestaltat sig under 
den yngre stenålderns slutskede måste man taga hänsyn till 
samtliga fyndgrupper, och härvid böra lösfynden tillmätas stor 
betydelse, trots de osäkerhetsmoment, som vidlåda denna fynd
grupp. Enligt lösfyndens vittnesbörd har bebyggelsen i Skåne 
slräck! sig över slora delar av landskapel och hafl en avsevärl 
slörre omfattning än vad enbär! boplalsfynden visa. 

Om man i jämförande syfle sluderar de senneoliliska boplals-

11 F . Hansen, Neolitiska »paleolltica». Fornvännen 1929, s. 247 ff. — Jfr 
för Danmarks del P. V. Glob, En flintsmedie fra Fornaes, Kuml 1951, s. 23 ff 
och C. J . Becker, Latc-Neolithic Fl int Mines at Aalborg, Acta Archaeologica 
XXII, s. 135 ff. 
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/•i';/. 5. I.erkiirlsjrnginent frän boplatsen vid ös t ra Ljungby nr 2. Trolle 
Ljungby socken. '/». Tongefiissfrngmenle vom Wohnplatz bei ö t t r a 

Ljungby. 

fynden i vissa angränsande kulturområden, t. ex. Halland och 
Danmark, finner man, att situationen är ungefär densamma 
som i Skåne. Varken i Halland eller i Danmark liar man funnit 
och undersökt boplatser, som givit stora material av såväl flinta 
som keramik och stamma enbart från senneolitisk tid. Vad Hal
land beträffar, så finns där ett stort antal fyndplatser med sen
neolitiska artefakter av flinta och sten, men icke i kombination 
med keramik.12 Och de danska boplatserna likna de skånska 
såtillvida, som dolktidsboplatserna till stor del ligga på samma 
platser som den äldre bebyggelsen och fyndmaterialct är blan
dat.13 De boplatser, som synas stamma från enbart senneolitisk 
tid, innehålla endast stenmaterial eller äro inte vetenskaplig! 
undersökta, varför närmare upplysningar saknas." Boplatsen i 
Vust Klitter, Vester Han Herad i Jylland, har givit elt ganska 

12 H. Arbman, Hallands forntid, Halmstad 1954, s. 60. 
• Th. Mathiassen, Studier över Vestjyllands Oldtidsbebyggelse. National

museets Skrifter, Arkceologisk-Historisk Ba;kke II, s. 80 ff, jfr även C. / . 
Becker, 0 rneku l paa Neksel0, Aarb0ger 1952, s. 60 ff. 

14 Grantznu, Marseen og Riisnifiller, Mcllemholin, Kutnl 1953, s. 121 ff. — 
J. Br0ndsled, Danmarks Oldtid I, Kbhvn 1938, s. 292 o. 308. 
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omfattande material, ehuru ytterst litet keramik.15 — I Norge 
ha undersökningar under senare år visat, att man under över
gångstiden sten-bronsålder haft ett välorganiserat jordbruk med 
fasta åkrar.10 

För att återgå till boplatsen på Månsagården i Trolle-Ljungby 
förtjänar det omnämnas, att i den privatsamling, som finnes på 

gården, ingå framför allt senneolitiska typer, dolkar, pilspetsar, 
en tjocknackig, bredeggad flintyxa, ett fragment av en enkel 
skafthålsyxa etc. Och på en av granngårdarna, ös t ra Ljungby 
nr 1, Trolle-Ljungby socken, har lantbrukare Per Knutsson 
hopbragt cn synnerligen omfattande samling jordfynd, bland 
vilka de senneolitiska ledtypcrna intaga en dominerande ställ
ning.1' På ett litet begränsat område har Knutsson vidare på
träffat cn stor mängd flinlavfall samt några färdiga redskap, 
lil. a. 8 hjärtformiga pilspetsar, 4 borrar, cn skedskrapa samt 4 
stora runda skivskrapor. Troligen rör det sig om cn verkstads-
plats från sen stenålder-bronsålder. Förf. utförde 1951 en prov-
grävning på platsen för att undersöka, om här möjligen fanns 
bevarade kulturlager, men resultatet blev negativt. Flintföre-
inålcn lågo endast i det plöjda skiktet, under vilket den gula, 
orörda sanden vidtog.18 

Till Trolle-Ljungbyboplalseiis stora kärl finnes motsvarigheter 
inom Villands härad, nämligen i de vulslförsedda kärlen från 
Nosaby kyrkogård.'" I båda fallen är det fråga om mycket stora 
lerkärl med vid mynning och liten botlen. Det är en kärltyp, 
som - bortsett från det stora formatet — väl överensstämmer 
med hällkistornas enkla lerkoppar. 3 av Nosabykärlen äro de
korerade, det fjärde kärlet är oornerat. De stora krukorna i 
Trolle-Ljungby ha sannolikt varit utan dekor. På det minsta 
Nosabykärlel finnes samma falska snoddstämpeldekor som på 
den ena av de dekorerade skärvorna i Trolle-Ljungby (fig. 6) . 

'•'• Kbhvns Nat.-Mus. nr A 27210. 
10 .4. Hagen, Fra utgravningene pä Hunn i Borge. 0stfoldarv 1951—53, 

s. 9 ff. — Jfr även E. Ilinscb, Buplass-kulturen på M0rekysten i dolktida. 
Viking 1948, s. 89 ff. 

17 M. Strömberg, En privatägd fornsakssamling i Trolle-Ljungby sn. Skå
nes hembygdsförbunds årsbok 1952, s. 84 ff. 

'" Strömberg, a. a., s. 88. 
"' Magnusson, Wulstkeramik, s. 272 ff. 
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Pig, 6. Lerkärl från Nosaby kyrkogård. 
Nosaby. 

Tongefäss uoui Kirchhof in 

Såväl Nosaby- sora Trolle-Ljungby kärlen äro försedda med 
vulster. På Trolle-Ljungby kärlet är vulsten, som ovan nämnts, 
pålagd överst vid mynningen, så att kanten blivit bred och platt. 
Men trols denna olikhet inåslc de båda keramikfynden anses till
höra samma grupp. 

Vulslförsedda kärl förekomma under olika perioder och i 
olika kultursammanhang.*0 E. Vog! har framför! den åsiklen, 
att Seine-Oise-Marnekulturen även i avseende på keramiken övat 

20 Jfr A. Oldeberg, Hällkistan från Ingemarstorp, Antikvariskt Arkiv I, 
Sthlm 1954, s. 42. 
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inflylande på den nordiska hällkisttidskulturen.21 Med senneoli-
likuni komma så många nyheter, att det är naturligt att anse 
även etl sammanhang på keramikens område möjligt. Stora 
vulstförsedda förrådskärl av relativt likartad form förekomma i 
hela Mellaneuropa, från Frankrike till Polen, under sen sten
ålder och äldre bronsålder. Denna keramikgrupp har inte blivit 
behandlad i större sammanhang, och det är därför svårt att 
bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning gruppen är 
homogen. Sannolikt kan man särskilja olika grupper med rötter 
i klockbägar- och stridsyxekulturen. Man bör säkerligen se de 
stora sydskandinaviska vulstkärlen i ett större europeiskt sam
manhang i stället för att betrakta dem som en helt och hållet 
på inhemsk mark utvecklad vara.22 Detta innebär inte ett för
nekande av att en inhemsk keramisk tradition kan ha funnits 
inom vissa områden, i synnerhet som vulstkcramik finnes repre
senterad i nordiska fynd från mellanneolitisk tid. Men av det 
förhållandet, att vulsten finnes i vissa mellanncolitiska fynd får 
man inte heller draga den slutsatsen, att den, när den uppträder 
i senneolitiskt sammanhang, måste vara utvecklad ur den förra, 
alltså vara en fortsättning av en tradition. Man måste se kärl-
typen i dess helhet, och vulsten kan ha kommit utifrån vid skilda 
tillfällen och på nytt upptagits i nordisk formvärld. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Märta Strömberg: Ein spätneolithischer Wohnplatz in 
Ost-Schonen. 

Die Verf. legt das Resultat der Untersuchung eines spätneoli thischen 
Wohnplatzes vor, der bei Östra Ljungby, Kirchspiel Trolle-Ljungby in 
Schonen, gelegen ist. Ein grosser Teil des Wohnplalzareales ist zwar durch 
Ausschachtungsarbeiten fiir eine Scheune zerstört worden, doch ist noch 
soviel erhal ten geblieben, dass man eine Auffassung uber den Charakter 
der Anlage gewinnen känn. Auf dem in Frage kommenden Gebiet hat man 
in einer Ausstreckung von mindestens 11 m in ost-westlicher und ca. ö m 

21 E. Vogt, Horgener Kultur, Seine-Oise-Marne-Kultur und nordische 
Steinkisten. Anzeiger fiir schweizerische Alter tumskunde Bd XL, 1938. s. 1 ff. 

" Å. Fredsjö, Ett lerkärlsfragment. Göteborgs Musei Ärstryck 1949 och 
1950, s. 129 ff. 

78 



E N Ö S T S K Ä N S K B O P L A T S F R Ä N S E N N E O L I T I S K T I D 

in nord-siidlicher Richtung eine bis zu 30 cm mächtige Kulturschicht ange
troffen. In der Nähe dieser Schicht fanden sich mehrere Gruben mit russ-
vermischtem Sand sowie einige Herdstellen mi t stark verbrannten Steinen. 
Das Material dieses Wohnplatzes besteht aus dem kleinen Fragment eines 
einfachen Schaftlochbeiles aus Griinstein, einer blat tförmigen Pfeilspitze, 
einigen Dolchfragmentcn, einer grossen Feuerstein-Klinge, Bohrern und 
Kratzern, einem Stiickchen eines geschliffenen Schiefergegenstandes (Wetz
stein?) sowie u. a. einem Gussformfragment aus gebranntem Ton. Besondere 
Aufmerksamkeit un ter dem Keramikmater ia l verdient ein grosses Vorrats-
gefäss, das mit einem dicken Mundungswulst versehen ist. Die Verf. betont, 
dass dieser grosse Gefäss-Typ mit Wulst im Zusammenhang mit gewissen 
europäischen Keramikfunden betrachtet werden muss, in erster Linie franzö-
sicher Keramik dieser Art. Das Auftreten dieser Form fiihrt die Verf. nicht 
auf einheimische Entwicklung sondern auf von aussen gekommene Impulse 
zuriick. 

Der Wohnplatz selbst ist der erste untersuchte Platz, der lediglich spät-
steinzeitliches Material in Schonen aufweist. Von den bisher erfassten ca. BO 
Fundplätzen Schonens mi t Material spätneoli thischer Wohnplätze ist bekannt , 
dass man ausser den typisch spätneollthischen Artefakten auch ältere neo
lithische oder sogar mesolithische Gegenstände geborgen hat . 
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