
Med fokus på bronsåldern

För mellan 7 500 och 3 000 år sedan

Ättehögen
Ättehög är ett urgammalt namn för gravhög och det är dessa 

som har gett Ättekulla dess namn. Ättehögar hittas vanligen 

på de högsta punkterna i landskapet. I Ättekullaområdet har  

vi funnit spår efter minst 30 gravhögar – sju stycken finns 

fortfarande kvar. De ligger längs höjdryggen i den östra delen 

av Ättekulla parallellt med kusten. Några gravhögar finns även 

längs med Råån vid Raus.  

Gravhögarna har tillkommit under en tusenårsperiod – från 

stenålderns slutskede till övergången mellan bronsålder  

och järnålder. Tidigare antogs högarna innehålla anfädrar eller anmödrar 

till ätter eller släkter, men arkeologiska utgrävningar har visat 

att de snarare kan beskrivas som släktträd. Det är inte bara 

en person som är begravd. I Ättekulla området har upp till 

tolv begravningar hittats i samma hög.

Ättekullas gravhögar är ursprungligen från den äldre delen 

av bronsåldern, cirka 3 500 år gamla. Den döde lades i en 

hällkista – ett litet rum med släta stenblock, i urholkade 

trädstammar eller direkt på marken. Därefter täcktes allt  

av stenar och ovanpå lades jord och grästuvor. 

Gravhögarna och områdena kring dem betraktades som  

heliga och fungerade som rituella samlingsplatser.  

Under den en yngre bronsåldern begravs 

fler människor både i och runt om  

högarna. De döda kremerades och de 

brända benen lades i en urna eller trä-

ask som grävdes ned. Med sig kunde  

de få grav gåvor i form av pil- och 

spjut - spetsar, rakknivar, pincetter, sylar 

och brons knappar. Gropen täcktes 

sedan av en stenhög eller stenflisor. 

Under bronsåldern började människor bo  

i stora hus, i storfamilj – flera generationer  

tillsammans. Beroende på årstid delade vi  

även bostaden med djuren vi höll oss med.

Hur det egna ”modet” eller  

självförtroendet påverkades  

av tillgången till verktyg och 

vapen av brons vet vi inte.

Kanske gav det en känsla  

av övertag gentemot de som  

inte hade detta.

Under många år var spännen,  

armringar och halsband av  

brons en tydlig signal om  

status och välstånd. 

Till vänster är en bronsfigur  

– ”Katslösakvinnan” avbildad.  

Den hittades i Katslösa och är 

cirka 2 600 år gammal. Statyn 

finns idag i Helsingborgs museers 

samlingar. 

Hur det började
När vissa stenar hettas upp i eld kan det rinna ut  

metall som sedan stelnar när den svalnar. Det hade 

människan upptäckt redan långt innan bronsåldern. 

Under bronsåldern kände människan till att metaller 

som guld, tenn och koppar kunde utvinnas på det  

här sättet. De allra äldsta fynden av smält koppar  

i världen är 11 000 år gamla. Både koppar och tenn  

är mjuka och formbara metaller som duger bra till 

smycken och enkla redskap. 
Någon gång, av nyfikenhet eller misstag, blandades 

smält koppar med smält tenn – och en ny metall- 

legering uppstod – brons. Brons är hårdare än både 

tenn och koppar och går att slipa så att den får  

en vass egg. Brons kunde gjutas och man kunde 

ganska lätt tillverka saker i gjutformar av sten  

eller lera. På så sätt kunde vi nu tillverka smycken, 

knivar, yxor och skålar. Metaller var sällsynta vilket gjorde att föremål 

av brons blev dyra lyxprodukter som få hade råd 

med. Det var i princip bara de som härskade som 

kunde förse sina soldater med bronsvapen. 

De flesta hade inte råd med brons och därför fort-

satte tillverkningen av verktyg gjorda av sten, trä 

och ben under hela bronsåldern. 

Med bättre verktyg och nya tekniska  

land vinningar utvecklades bland annat 

båttillverkningen från 

urholkade trästammar till  

snabbare lätta kanoter av djurhudar  

med tunna trästommar. 

Kammar kunde till exempel 

tillverkas av ben.

Bondestenålder blir bronsålderJordbruk och redskap banar väg för civilisationen 

För 7 500 till 4 000 år sedan var havsnivån upp till 

fem meter högre än vad den är idag. Då var de nedre 

delarna av Råån och Lussebäcken havsvikar i Öresund.

Under bondestenåldern började människor att röja upp  

gläntor i urskogen som täckte landet och skapade 

på så sätt små åkrar. Kunskapen att odla spred sig 

långsamt genom Europa från nuvarande Turkiet. Vi 

odlade genom att först bränna eller hugga ned skog 

och använda kol och aska som gödning, så kallat 

svedjebruk. Det var främst korn och vete som  

odlades. Vi började även att ha tama djur, fram för 

allt kor, getter, får och grisar. Människorna blev nu bofasta när de odlade sin 

mat på samma plats. Nu slapp de flytta efter de 

djur som de tidigare jagade som föda. Efterhand 

gjorde människorna allt större avtryck i landskapet 

med nedhuggning av skog och svedjejordbruk.  

Åkrarna gödslades inte vilket gjorde att skördarna  

gav mindre efter några år. De övergavs då och blev 

betesmark istället. Under bronsåldern var land-

skapet en mosaik av skogar, åkrar och betesmarker. 

En tidig skaft-
hålsyxa. Båtformig stridsyxafrån Glumslöv. Stridsyxa 

av brons …

… och en brons - spjutpspets från Köpinge.

Bronsålderns boplatser  
har ungefär samma spridning  

i landskapet som under stenåldern.  

Vi har hittat rester efter långhus från  

både bronsålder och järnålder vid Raus  

och vid Ramlösaravinen.

Flintskivyxor 
från Ättekulla.

Urholkade trästammar  

som har fungerat som likkistor  

och gravurnor med kremeringar har  

hittats i och runt gravhögarna.

BONDESTENÅLDER I SKÅNE
Neolitikum: 4200 – 1800 f.Kr.
Yngre stenåldern – då de första stendösarna uppfördes  

och människorna började med odling och ha tamdjur.
BRONSÅLDER I SKÅNEÄldre bronsålder: 1800 – 1000 f.Kr.

Yngre bronsålder: 1000 – 500 f.Kr.Istid och jägarstenålder

Människan följer djuren
Den senaste istiden tog slut någon gång för mellan 

17 000 till 13 000 år sedan. När inlandsisen drog sig 

tillbaka formades det landskap som vi kan se idag. 

Efterhand som isen smälte började landborgen att 

resa sig upp ur vattnet. Smältvattnet skapade raviner 

och dalgångar när det rann fram genom landskapet. 

Det var på det sätt som det högt liggande Ättekulla 

formades, med Ramlösaravinen i norr och Rååns  

dalgång i söder.

Klimatet var kallt – ungefär som vid nordpolen idag.  

De växter som trivdes i det klimatet var lågväxande 

viden, dvärgbjörk och olika ris som odon, tranbär  

och lingon. Människorna följde efter de stora dägg-

djuren. Vid kusten kunde de jaga och bygga enklare  

boplatser. Bland de större däggdjuren fanns ullhårig 

noshörning, mammut, ren, isbjörn, varg, och säl.

Efterhand blev klimatet varmare och för ungefär  

11 000 år sedan började skogar med björk, hassel, 

tall och ask att växa upp. Samtidigt invandrade djur 

som uroxe, älg, hare, räv, bäver, vildsvin, kronhjort 

och rådjur.

Alm och ek spred sig in från söder och bildade 

ädellövskogar för 10 000 år sedan. På fuktiga  

marker trivdes alen bäst. Idag kan fortfarande  

upptäcka alsumpskog på promenadavstånd  

härifrån – i sluttningen mot Backgården.

Jägarstenåldersmänniskorna byggde förmodligen  

runda hyddor av material som fanns i närheten. En av de 

äldsta boplatserna som har hittats i Helsingborgsområdet  

är där Råån möter Lussebäcken. Här bodde människor redan 

för cirka 10 000 år sedan.

För ungefär 13 000 år sedan kom de första människorna hit från  

    kontinenten. När isen smälte av och landet steg ur havet vandrade  

  djur in från söder. Människorna följde efter för att jaga dem.  

  Det är bland annat fynd av olika flintaredskap som avslöjar 

   jägarnas aktiviteter. 

     Eftersom människorna flyttade med bytesdjuren och  

    års tiderna, var de inte bofasta på samma sätt som  

     idag. Många djur har naturligt återkommande  

      rörelsemönster, vilket gjorde att människorna  

      kunde återkomma till samma platser år efter år. 

En kärnyxa. Kärnyxor, skivyxor  

och andra flintredskap tillhör  

de äldsta fynden i Helsingborgs 

museums samlingar.

JÄGARSTENSTENÅLDER I SKÅNE

Paleolitikum: 14000 – 8800 f.Kr. 

Äldre stenåldern – då istidsjägarna började tillverka skärande  

stenverktyg. Även verktyg och vapen av ben och trä  

användes. Ren och säl var betydelsefulla byten. 

Mesolitikum: 8800 – 4200 f.Kr.

Mellersta stenåldern – då människorna började använda  

hornyxor/hackor samt flintredskap som kärn- och skivyxor.

En halvmåne-
 formad flintskära.Trindyxor 

från Köpinge.

En stockbåt är en 

trädstam som urholkats  

med hjälp av stenverktyg  

och eld. De äldsta bevarade  

fynden efter stockbåtar kring  

Östersjön har påträffats i Tyskland 

och är över 7 000 år gamla.

Här lever ljungen kvar

Sedan senaste istiden har ljungen brett ut sig  

på de sandrika hedmarkerna i området mellan  

Ättekulla och Öresund. Ordet ör, eller ør, är för

resten ett fornnordiskt ord för just sand. Öresund  

är alltså det sandiga sundet mellan Helsingør  i norr 

och Dragør och Skanör i söder.

     Ljung tillhör en storfavorit bland många  

      av våra pollinerare och det är inte helt 

       omöjligt att du kan se ett och annat 

        ljungsandbi suga nektar i den 

         blommande ljungen. 

   Ljung, rölleka och blåklocka är exempel 

    på örter som trivs på den torra marken som 

    ättekullarna erbjuder. Ljungen som växer  

    på gravhögarna kanske har funnits här 

     sedan de byggdes för 3 500 år sedan.

Ljung,

Calluna vulgaris.

Välkommen till 
Naturpunkt Ättehögen. Här står du i ett landskap med en spännande

historia. Från den här platsen kan du faktiskt se spår av olika tidsåldrar – från istid, 

bronsålder, jä
rnålder och nutid.

Med illu
strationerna vill vi visa hur landskapet har förändrats över tiden och hur

människorna bodde. Många fynd från forntiden har hittats i området här kring

Ättekulla. De hjälper oss att fö
rstå hur människor 

levde då. Du kan förresten fortfarande se spår

från bronsåldern idag … i form av ättekullarna. 

Vilka avtryck tror du att vi lämnar efter 

oss – och kommer någon att upptäcka

dessa spår i fr
amtiden? 

Naturpunkt    Ättehögen



SolresanSoldyrkarna

Solresan:

Solen väcks i gryningen

av en fisk och reser över morgon- 

himlen på ett skepp. Under förmiddagen 

fortsätter sedan solen sin resa över  

himlavalvet på en hästdragen solvagn. 

På väg mot eftermiddagshimlen övertar 

ett nytt skepp ansvaret för resan. Vid 

kvällshorisontens strand möter en  

orm upp som hjälper solen  

vidare till nattskeppet …

Uppe på två av Ättekullas gravhögar finns resta stenar 

med inristade solsymboler. Det är skålgropsstenar, 

även kallade älvkvarnar. Skålgropsstenar användes 

som offer- eller blotstenar för att be om fruktbarhet 

och god skörd samt för att bota vissa sjukdomar som 

enligt folktron kan ha orsakats av älvor. Offer i form av 

att skålgroparna smörjs in med fett såsom ister eller 

smör har pågått på vissa platser ända in på 1900-talet.

Solkult och skålgropar

 Det finns teorier om att människor har samlats vid 

gravhögarna för olika ritualer. Särskilt vid de speciella 

solstånden under året – vid vår- och höstdagjämning 

samt vid vinter- och sommarsolstånd.

Ättekulla ligger högt och här finns goda möjligheter  

att följa solens gång över himlavalvet. Vi har hittat ett 

flertal eldstäder kring ättehögarna vid utgrävningar.  

Att samlas kring en eld intill ättehögarna med utsikt  

över Öresund, Ven och Råådalen kan nog ha varit en  

fantastisk upplevelse! Kanske kunde elden ses ända  

från bosättningarna – och gravhögarna – vid Glumslövs 

backar?

Bronsålderns 

människor dyrkade solen. 

Den var helig och många tillbad 

den. Dess cykliska resa över dygnet och 

året var – och är – en förutsättning för livet. 

Berättelsen om solens resa finns avbildad på häll - 

ristningar och olika bronsföremål. Det kanske mest 

berömda föremålet från bronsåldern är solvagnen 

från Trundholm i Danmark – en häst som drar en 

vagn med en stor solskiva av guldbelagd brons. 

En liknande solvagnvagn har hittats i Helsing-

borg. Den var i så dåligt skick att endast 

hästfigurerna återstår. De finns idag i 

den stadshistoriska utställningen 

på Dunkers kulturhus.

Morgondagen
En ljusnande framtid är vår

Hur tror du att vi människor lever om hundra, eller kanske om 

tusen år? Finns Ättekulla skog fortfarande kvar som ett natur-

område med sina gravhögar? Hur ser nya bostäder ut? Behövs 

vägar och järnvägar eller transporterar vi oss på helt andra 

sätt? Vilka grödor odlar vi och vad äter vi?

Att sia om morgondagen kan vara lika spännande som svårt.  

Om vi först ser i backspegeln och sedan blickar framåt, blir  

det uppenbart att vi måste bli ännu bättre på att hushålla 

med jordens resurser. Det kan vara nödvändigt att tänka om, 

för att planeten ska räcka till för alla människor, djur och 

växter i framtiden. Särskilt om vi är många fler människor 

om några hundra år.Klimatet har förändrats – och kommer fortsätta att  

förändras. Därför är det nyttigt att fundera på hur vi  

kan göra världen bättre för alla som delar på planeten. 

Hur påverkas vi till exempel om det blir lite varmare,  

eller lite kallare? Vad händer om vårt dricksvatten inte 

kommer ur våra kranar eller om betalnings systemen 

brakar ihop. Vad skulle ett riktigt långt elavbrott inne-

bära för din del, när inte ens internet fungerar?

Ett är säkert, så länge vi är människor är vi beroende 

av varandra, av mat och sömn, trygghet, utveckling, 

samt av det som jorden förser oss med.Kunskaper och erfarenheter från hur vi byggde förr 

tillämpas när vi bygger nytt idag. Vi har även många

nya byggnadsmaterial som används i våra moderna hus  

och vi tänker mer på hållbar energi och uppvärmning. 

Att gissa hur vi bor om tusen år är svårt. 

Bor vi närmare naturen igen eller på månen? 

Kanske kombinerar vi forna tiders byggande  

med ny teknik? Den som lever får se … 

1900 till 2000-talet – nutidVår bästa tid är nu – särskilt om vi vill förändra något

När järnvägen till Landskrona och Eslöv byggdes, fick 

även Raus en järnvägsstation. Runt stationen växte ett 

mindre samhälle upp, där bland annat Raus Stenkärls- 

fabrik startades år 1911. Stationen nedanför Backa - 

gården hade passagerartrafik fram till 1960-talet. 

Kolonilottsområdet Ättekulla sommarstad anlades 

under andra världskriget. I den södra delen av skogs-

partiet mellan sommarstaden och järnvägen, låg 

Raus Folkets Park med tillhörande dansbana under 

1900-talets första hälft. Området var ett populärt  

utflyktsmål även efter att folkparken upphört. 
Under 1960-talet påbörjades en större exploatering 

av området med utbyggnaden av Ättekulla industri-

område. Ättekulla bostadsområde byggdes under 

1970-talet och Raus vång började byggas ut under 

1990-talet. 
Västkustbanan från år 2000 har för kortat restiderna  

mellan Helsingborg och omvärlden. Nya vägar och 

järnvägar innebär att vi kan resa snabbare och 

längre. Samtidigt underlättar det transport av mat 

och andra varor från hela världen. Den nya infra-

strukturen innebär att landskapet delas upp med 

nya barriärer och mer buller, vilket påverkar både 

människor och djur.Idag bor de flesta människorna i Sverige i en tätort  i lägenhet eller eget hus. Sedan industrialismens  början under 1800-talet har de flesta skolorna och  arbetstillfällena uppstått i våra städer vilket har gjort att många har lämnat landsbygden. Fenomenet före-kommer i hela världen och kallas för urbanisering. För landsbygdens del har det inneburit att där det  i början av 1900-talet fanns tio gårdar, finns det bara en kvar idag som brukas. 

Under de senaste hundra åren har befolkningen ökat  
rejält. Sveriges invånarantal har till exempel ökat från 
fem till tio miljoner. 
Tack vare utveckling av material, verktyg, maskiner, 
metoder och kunskaper klarar en jordbrukare att odla 
mat till flera tusen människor idag. Utvecklingen har 
även gjort det möjligt att importera exempelvis mat 
från andra länder, vilket vi inte kunde göra förr.

Mycket har förändrats men det går fortfarande att 

upptäcka spår från olika tids epoker – från istidens 

avsmältning till de senaste mobilmasterna. Grav högar, stenmurar och våtmarker hjälper oss  

att resa tillbaka i tiden. Ljungen på ättehögarna och  

alarna i sumpskogen kan vara släkt med de som  

växte här för tusen år sedan. Med ny teknik, metoder 

och kunskap blir vi allt bättre på att tyda historien.

1800-talet – industrialismens intåg  

Moderna tider – för ungefär 200 år sedan

Saltglaserade krukor var dåtidens bruksföremål och fanns  

i de flesta hem för att förvara mat. Leran till dessa fanns  

lokalt under mark. Än idag tillverkar Vallåkra stenkärlsfabrik  

de karakteristiska krukorna på gammalt sätt.  

Ett nytt sätt att färdas kom genom järnvägen. Råå-

dalsbanan invigdes år 1865 och gick mellan Helsing-

borg och Eslöv. Plötsligt ökade hastigheten från häst-

skjutsens sju till hissnande 35 kilometer i timmen! 

Ättekullagården är ett exempel på en gård som  

flyttats ut från byn vid skiftestiden. Den har gett 

stadsdelen sitt namn. Gården revs i samband med 

utbyggnaden av bostadsområdet på 1970-talet.  

 

Idag återstår endast stengrunden efter den mölla 

som år 1818 flyttades ut från Köpinge by.

I Ättekullaområdet finns begravningsplatser även 

från andra perioder än forntiden. Under medeltiden 

användes Raus kyrkogård som begravningsplats. 

Under 1700-talets pestepidemier anlades även  

speciella begravningsplatser strax utanför både  

Köpinge och Raus.

Under 1800-talet förändrades stora delar av landskapet  

på ett dramatiskt sätt. Jordbruksrevolutionen började  

i Frankrike och England under 1700-talet och kom hit 

under 1800-talet. Det genomfördes flera så kallade 

skiften av jordbruksmarken: enskifte, storskifte och 

laga skifte. Skiftena slog ihop små åkrar till större  

som blev lättare att odla. Dessutom uppfanns harvar, 

plogar och såmaskiner som underlättade odlingen.  

Växelbruk, vallväxter och utdikning av våtmarker  

bidrog till att åkrarna nu kunde ge större skördar. 

Med laga skifte flyttade gårdarna ut från byarna  

som etablerats under 1100- och 1200-talet, till  

de jordstycken de blivit tilldelade på den gamla  

bymarken. Det innebar att de som odlade marken  

nu bodde nära sitt arbete på åkern. 

Efter att ha varit i princip oförändrat under en tusen-

års period förändrads landskapet nu totalt under en 

hundraårsperiod. Av det forna landskapet syns inte 

mycket idag. Gravhögarna är de tydligaste spåren  

i Ättekullaområdet.

Det finns fortfarande många bostäder kvar från 1800-talet. 

När de byggdes fanns varken el, vatten eller avlopp. Idag använder 

vi andra byggnadsmaterial, metoder och standarder samt följer 

andra lagar och regelverk än vad som gällde för 200 år sedan.

MEDELTID I SKÅNE

Tidigmedeltid: 1050 – 1200 e.Kr. 

Högmedeltid: 1200 – 1400 e.Kr.

Senmedeltid: 1400 – 1536 e.Kr.

NYARE TID I SKÅNE

Nyare tid: 1536 e.Kr. Reformationen markerar medeltidens 

slut och starten på nyare tid i Danmark (och Skåne).

Modern tid: 1850 e.Kr fram till idag

Järnålder och vikingatid

För cirka 2 500 – 900 år sedan

Bosättningarna

Från vikingatiden och fra
m till 

1800-talets jordbruksreformer  

var bebyggelsen koncentrerad till 
 

Köpinge och Raus. På andra sidan  

Lussebäcken låg Humlegården som  

först i s
en tid blivit en del av Köpinge. 

Mellan Köpinge och Raus fanns en  

bosättning som kallades Törneborna.  

Där har bland annat re
ster efter grop-

hus som använts som vävstugor under

vikingatid påträffats. Bosättningen 

försvann under m
edeltiden, men åkrarna 

odlades fra
m till 

1800-talet.

Dyrbara och importerade föremål har  

hitta
ts i Raus, Pålstorp, Törneborna och  

Köpinge. En silverskatt fr
ån vikinga tiden  

upptäcktes i Pålstorp år 1870. Den innehöll  

bland annat arabiska och tyska mynt, arm-  

och fingeringar samt en lite
n torshammare.  

Fynden talar fö
r att d

e som bodde här var  

en del av den tidens handelsnätverk. Kanske 

syftar ortnamnet på den befolkningsgrupp  

som bodde i området – Köpingarna? 

Har det fu
nnits en mark nads plats i Ättekulla  - 

området, är det tro
ligt att d

en legat där Råån  

möter Lussebäcken och den gamla vägen frå
n  

Helsingborg vidare söderut. I ä
ldre kartor kallas  

denna plats för Lundåker och Lunden, som kan  

betyda helig lund. 

En sländtris
sa frå

n Törneborna. 

En spjutspets och en bronsstrid
syxa 

har bland annat hitta
ts vid Köpinge gård.

Omkring 500 år före Kristus började klimatet 

att bli kallare med snöiga vintrar och is.  

För att boskapen skulle överleva vintern 

samlades hö in under sommaren – slåtter-

ängar för vinterfoder uppkom. Nu skulle 

djuren hållas borta från både åker och äng. 

Därför uppkom betesmarken ofta utanför 

byarna där det var mindre bördigt. 

Kunskapen om järntillverkning kom till 

Sverige från Europa liksom tidigare med 

bronsgjutningen. En fördel med järn är att 

det finns lokalt i sjöar och våtmarker – så 

kallad myrmalm – och är därför billigare 

än dyr importerad metall från utlandet. 

Redskap av järn är dessutom hållbarare 

och vassare än redskap av brons. Nack-

delen är att järn kräver högre temperatur 

för att bearbetas, vilket var svårare. 

Under den yngre järnåldern var handel  

lokaliserad till olika marknader. Medan  

boplatserna ofta fanns inåt land, låg 

marknaderna vanligtvis i anslutning till 

kuster och vattendrag – vattenvägen var 

redan då naturlig för handel och import. 

Marknaden var en samlingsplats med 

många funktioner – det finns samband 

mellan marknader, religiösa högtider 

och tingsmöten – dåtidens domstolar. 

Jakt, fiske, jordbruk och handel förfinades alltmer när  

material, verktyg och metoder utvecklades. Det uppstod 

nya yrkeskategorier och – precis som idag speglade ofta 

klädseln vem du var – om du var fattig eller rik, vad du 

arbetade med och i vilka kretsar du rörde dig. 

Med kristendomens intåg följde stora förändringar 

och landet blev mer välorganiserat och delades in  

i stift o
ch socknar. Kloster och universitet startades, 

där bland annat nya präster utbildades och spred 

nya kunskaper – utvecklingen tog fart.  

”Tiondet” infördes – en skatt till 
kyrkan motsvarande 

en tiondel av skörden eller kontanter från hantverkare. 

Utöver detta betalade bönderna även skatt till 
den 

som ägde jorden de brukade (oftast kyrkan, frälset  

eller kronan). Det fåtal som själv ägde marken de 

brukade, betalade skatt till 
kronan medan kyrka och 

adel var befriade från skatt – därav namnet ”frä
lse”.

Under 1100-talet byggdes en kyrka i Raus intill det 

urgamla vadet över Råån. Kyrkan låg strategiskt  

och var gemensam för byarna runt omkring.

Under järnåldern isolerades 

bostäderna med lera och tjocka gräs- och halmtak. 

Golvet bestod av stampat halm- och jordgolv. 

Här samsades fortfarande människor och djur periodvis. 

ÄLDRE JÄRNÅLDER 500 f.Kr. – 400 e.Kr.

Förromersk järnålder: 550 f.Kr. – 1 e.Kr.

Äldre romersk järnålder: 1 – 200 e.Kr. 

Yngre romersk järnålder: 200 – 400 e.Kr.

YNGRE JÄRNÅLDER 400 – 1050 e.Kr

Folkvandringstid: 400 – 575 e.Kr

Vendeltid: 575 – 750 e.Kr.

Vikingatid: år 750 – 1050 e.Kr.


