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Abstract: 
This paper concerns the stone foundations found in Östra Vrå in Stora Malm 
parish outside of Katrineholm. The discourse is about whether these constructions 
are remnants of houses, long barrows or some kind of other burial structure and 
how to understand the stone foundations in relation to the location. Findings of 
graves in Östra Vrå indicate that the location has a more ritual function  than it has 
previously been attributed and that context suggests that the stone foundations 
should be reintepreted.

Bild framsida:”Husgrunden” i Östra Vrå (Florin 1958:96)
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1.1 Introduktion

Som så många andra uppvuxna i Södermanland besökte jag som liten Vrå fornby 
för att få se exempel på hur stenålderstillvaron kunde vara. Jag minns att jag var 
fascinerad av alla hus och hur mycket man visste, och givetvis att det hade odlats 
vindruvor så långt norrut. När jag kom tillbaka som något äldre på egen hand 
förvirrades jag när jag började jämföra informationen jag hittade på skyltarna med 
det jag såg i fornbyn.

Jag läste om Kihlstedts fynd av malstenar med brända barnben men kunde inte 
hitta något om de hyddkonstruktioner som fanns i fornbyn, i alla fall inte förrän 
jag hittade någon notis om lämningen som Florin tolkat som en husgrund. Själv 
har jag svårt att se husgrunden som nödvändigtvis en husgrund och efter lite 
letande hittade jag fler skeptiker (Hallgren 2006:95, Bagge 1950:252) och därför 
valde jag att fördjupa mig i ämnet.

1.2 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att 
försöka förstå den funktion och 
betydelse som ”husgrunderna” haft 
inom lokalen Östra Vrå.

1.3 Bakgrund

1935-36 arbetade Sten Florin med 
att gräva ut delar av Östra Vrå i 
Stora Malms socken utanför 
Katrineholm. Undersökningen 
uppkom efter att två tunnackiga 
grönstensyxor hittats på platsen 
(Florin 1938:15). Florin utgick 
från en fosfatkartering för att 
avgränsa undersökningsområdet 
och fann ett 0,7m tjockt 
fyndförande lager, med fynd av 
tidigneolitisk karaktär (Kihlstedt 
2006:5) . Tre stenkonstruktioner 
påträffades också och tolkades som 
lämningar efter bostadshus (Florin 
1938:18). 

På 90-talet kom Östra Vrå att undersökas igen då en kabeldragning skulle passera 
genom området. Britta Kihlstedt som ledde undersökningen fann fynd från samma 
period och kultur men av en annorlunda karaktär. Hon hittade två stensättningar, 
till stor del bestående av malstenar, i vilka hon fann brända ben från små barn samt 
trattbägarkeramik. (Hallgren 2008:105)
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Bild 1: Karta över området kring Östra Vrå  
(Florin 1958:68)



Florin tolkade platsen Östra Vrå som en boplats för de första jordbrukarna i 
Mälardalen, han kallade kulturen för vråkulturen, men på senare tid har man 
övergått till att låta den vara en del av den nordliga trattbägarkulturen. (Kihlstedt 
2006:5) Synen på Östra Vrå som en boplats för en jordbrukskultur har varit 
rådande i forskningen under lång tid, grunden för detta har varit fynd som kopplas 
till jordbrukskulturer så som trattbägarkeramik, ben från tamboskap och säd, men 
det har också grundats på de så kallade husgrunderna, varav enbart en är helt 
utgrävd. På senare tid har husgrunderna ifrågasatts och det har diskuterats om de 
verkligen är husgrunder (Hallgren 2006:95).

1.4 Frågeställningar

Är ”husgrunderna” lämningar efter bostadshus?
Är ”husgrunderna” lämningar efter långhögar?
Är ”husgrunderna” lämningar efter andra gravkonstruktioner?

2. Bostad

När Florin grävde ut ”husgrunden” så förutsatte han att det var just det; en 
husgrund. Östra Vrå förutsattes helt enkelt varit en boplats och där med blev 
slutsatsen att dessa fyrkantiga stenkonstruktioner rent logiskt måste vara 
husgrunder. Konstruktionen som grävts ut i sin helthet bestod av 3-4dm höga 
kantstenar utplacerade i en rektangel på ca 4x5m med ett stampat golv. 
”Husgrunden” anlades, enligt Florin, något lägre än den samtida markytan och 
rester efter en härd saknades inuti kontruktionen men två härdgropar återfanns ett 
styckte utanför. (Florin 1938:31) 

Florin liknar dessa konstruktioner med de stengrunder som något senare 
upptäcktes i Mogetorp. Enbart en av kontruktionerna har grävts fram i sin helhet 
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Bild 2: ”Husgrunden” i Östra Vrå (Florin 1958:96)



även där och denna påminner starkt om den i Vrå med sitt rätvinkliga rum med 
stampat golv omgärdat av kantstenar. Till skillnad från konstruktionen i Vrå har 
den i Mogetorp utöver de fyra sidorna två ytterligare murstycken som förlänger 
väggarna som går i nord-västligriktning och bildar vad Florin väljer att kalla en 
förhall. Även i denna konstruktion återfinns härden utanför lämningen snarare än 
inuti den. Även ett antal stolphål har noterats. (Florin 1938:34-37)

1958 när Florin publicerar ”Vråkulturen” har rektangulära husgrunder kommit att 
räknas som representativa för den bandkeramiska kulturen och Florin anser att 
detta tyder på att fynden från Vrå och Mogetorp visar på kulturinflytande från den 
bandkeramiska kulturen. (Florin 1958:52)

Argumenten för att ”husgrunderna” verkligen är husgrunder grundar sig alltså på 
att trattbägarkeramiken, benen efter tamboskap och odlingen, som bevisats genom 

pollendiagram, skulle innebära att lokalen Östra Vrå var en boplats, samt att det i 
Danmark och Tyskland hittats liknande lämningar som av vissa anses vara 
bostadshus. Vidare för Florin något av en manipulativ diskussion kring 
”husgrunderna” genom att ständigt referera till lokalen som en boplats, 
stengrunderna som bostäder respektive husgrunder (Florin 1938:30-34, 1958:93).

Då idén att stengrunderna i Östra Vrå skulle vara lämningar efter bostadshus inte 
förefaller särskilt trolig ska jag övergå till att diskutera andra möjligheter.
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Bild 3: "Husgrunden" i Östra Vrå som den såg ut april 2010 (Foto  
av författaren)



3. Långhög
  
Om man ser på hur ”husgrunderna” i Östra Vrå är placerade kan man se att de 
ligger på en rad i öst-västlig riktning med omkring 30meters mellanrum. (Florin 
1958:96-99) Detta innebär att ”husgrunderna” som inte ligger helt i öst-västlig 
riktning utan snarare förskjutna i sydost-nordvästlig riktning gott och väl skulle få 
plats med de långdragna högar som kännetecknar de sydskandinaviska 
långhögarna. I Monumentala gravformer i det äldsta bondesamhället presenterar 
Elisabeth Rudebeck en tabell över långhögar och långhögsliknande strukturer i 
sydskandinavien. I tabellen kan man se att högarnas längd varierar mellan 8-102m 
samt att många av långhögarna är något skeva i relation till den öst-västliga 
riktningen, samt att flera av dem tillhör trattbägarboplatser. (Monumentala 
gravformer i det äldsta bondesamhället 2002:134-139)

När Florin argumenterar kring ”husgrunderna” i Östra Vrå så drar han många 
paralleller med stengrunden i Mogetorp och låter dessa bekräfta varandra som 
bostäder. (Florin 1938:34) Alexander Gill däremot för en diskussion kring 
huruvida Mogetorp stensättningen skulle kunna vara en del av en långhög och att 
stensättningen snarare skulle vara påförd ovanpå en tidigare konstruktion snarare 
än ett fundament.  Detta stöds av att stenpackningar liknande den i Mogetorp 
återfinns i de sydskandinaviska långhögarna och skulle också innebära att 
keramiken som funnits i anslutning till konstruktionen skulle varit deponerade 
snarare en rester från en boplats. (Gill 2003:55-56)
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Bild 4: Överst: två skånska långhögar. Nederst: Stengrunden i Mogetorp (Gill  
2003:56)



Vidare för Gill ett resonemang om att trattbägarlokaler inte bör ses som regelrätta 
boplatser (Gill 2003:57). Trattbägarkeramiken behöver inte ses som någon slags 
vardagsservis utan skulle mycket väl kunna vara ämnad främst för speciella 
tillfällen så som rituella måltider(Gill 2003:48). Detta i kombination med hur 
Florin beskriver att härdgropar och keramikfynd inte gjordes inuti stengrunderna 
utan utanför (Florin:1938:31) stödjer teorin om att ”husgrunderna” i Östra Vrå 
snarare skulle vara delar av långhögar än av bostadshus.

När Florin upptäckte stengrunderna så konstaterade han att det tidigare inte funnits 
kunskap om några liknande konstruktioner i Sveriges stenåldersmiljöer (Florin 
1938:38) inte heller några jordbruksplatser från tidigneolitikum var kända innan 
Florin upptäckte Vråkulturen (Florin 1938:18). Detta gjorde att Florin var relativt 
obunden av tidigare fynd när han definierade stengrunderna. Genom att sluta sig 
till att de främst påminde om de bandkeramiska lämningarna (Florin 1958:52) så 
uteslöt han övriga möjligheter utan någon diskussion kring det. En mer 
närliggande teori hade varit att söka sig till sydskandinaviens trattbägarkultur 
snarare än till kontinenten och den bandkeramiska kulturen då även 
sydskandinavien kan stoltsera med rektangulära stensättningar i form av 
långhögskontruktioner (Monumentala gravformer i det äldsta bondesamhället  
2002:123).

Att stengrunderna är så när som fyndtomma, medan det utanför hittats gott om 
keramik och också härdar är ytterligare ett argument för teorin om att 
konstruktionerna skulle vara östdelar av långhögar snarare än bostadshus då det är 
utanför dessa som deponeringar av bland annat keramik funnits vid undersökta 
långhögar. (Monumentala gravformer i det äldsta bondesamhället 2002:4)
 
4. Annan gravkonstruktion

Stengrunden i Mogetorp med sina utstickande väggar har fler likheter med en 
långhögskonstruktion än vad stengrunden i Östra Vrå har vid första anblick vilket 
gör att det kan vara dumt att dra allt för många paralleller och liknelser mellan de 
två konstruktionerna utan att fundera kring andra alternativ först.

Vid grävningen av den gropkeramiska lokalen Fräkenrönnigen i Valbo socken 
1993 hittades 7-8 hyddgrunder som var runda respektive ovala till formen. Under 
en av dessa strukturer upptäcktes också en grav. (Arkeologisk forskningshistorik  
över Gävleborgs län 2007 2008:12)

Om man ser till planskissen över grunden i Östra Vrå så ser man dels att formen är 
en något vag rektangel eller en relativt kantig oval, särskilt om man ställer den i 
relation till foton av den utgrävda strukturen då friläggningen förstärker bilden av 
att den är rätvinklig och rektangulär (Jämför bild 2 och 5). Vidare så grävde man 
aldrig under golvet under grävningarna på 30-talet vilket gör att det finns en 
möjlighet att det även i Östra Vrå finns en grav under golvet. 

7



Om stengrunden låg 
till grund för en 
gravhydda snarare än 
ett bostadshus skulle 
detta enkelt förklara 
varför det saknas en 
härd inuti strukturen 
trots att strukturen 
mycket väl skulle 
kunna ligga till grund 
för ett bostadshus. 
Däremot så fann man 
vid grävningen av 
hyddan i 
Fräkenrönningen både 
keramik och figuriner 
inuti 
hyddkonstruktionen 
(Arkeologisk 
forskningshistorik  
över Gävleborgslän  
2007 2008:13) medan 
stengrunden i Östra 

Vrå, som tidigare nämnt, var så gott som fyndtom. Däremot skulle det inte vara 
osannolikt om en grav skulle hittas vid en djupare grävning under stengrunden att 
också finna keramik eller andra föremål på samma djup.

5. ”Husgrunden” i relation till Östra Vrå

Då argument finns både för och emot samtliga användningsområden för 
konstruktionen är det passande att försöka se på den i sin fulla kontext. 

Florin såg Östra Vrå som en jordbruksbosättning, (Florin 1938:18) med 
pollendiagram, ben från tamboskap, ”husgrunderna” och keramik som bekräftande 
företeelser (Florin 1938:30-31, 48-50). Med denna grund går det att med säkerhet 
utgå från att det förekom mänsklig aktivitet på platsen omfattande både i form av 
odling, djurhantering, hantverk och bebyggelse. Men utan att förutsätta att 
stengrunderna är lämningar efter bostadshus finns det ingenting som direkt talar 
för att Östra Vrå skulle ha varit en fast bosättning under tidigneolitikum.

Frågan blir då vad Östra Vrå skulle kunnat ha för annan funktion som inkorporerat 
alla dessa företeelser. Alexander Gill diskuterar lokalen som en ”trädgård” 
innebärande ett område kopplat till tankar om fertilitet och regeneration i ett 
övernaturligt alternativt rituellt perspektiv. (Gill 2003:79)

Att odlingen och därmed fertiliteten varit central stöds också av fynden som 
gjordes vid Kihlstedts grävningar. De två gravar innehållandes ben från barn, 
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Bild 5: Planskiss över "husgrunden" i Östra Vrå (Florin  
1958:94)



trattbägarkeramik samt malstenar präglas av en symbolik som anspelar på odling. 
(Hallgren 2008:113) Om Östra Vrå skulle ha varit vad Gill definierar som en 
trädgård skulle detta inte nödvändigtvis utesluta en fast bosättning på platsen men 
Hallgren kommenterar att malstenarna i de två gravarna är så pass många att de 
bör ha förts till platsen från andra platser då antalet överskrider den mängd som 
skulle krävas av antalet hushåll som antas kunnat finnas i Östra Vrå. (Hallgren 
2008:112) Inte heller detta utesluter en fast bosättning helt och hållet, men det 
antyder däremot att lokalen Östra Vrå också kan ha spelat en roll som mötesplats 
för omgivande bosättningar. Gill argumenterar kring att trädgårdarna kan ha 
fungerat som mötesplatser och haft en igenkänningsfaktor via dekorationen på 
trattbägarserviserna. Han formulerar sig såhär: ”Att använda sig av dessa serviser i 
samband med den förmodligen speciella konsumtion som skett i trädgårdar har 
visat för andra grupper att vissa grundläggande värderingar varit gemensamma. 
Bruket av keramiska serviser i samband med konsumtion kan ha bundit samman 
grupper av likasinnade i omfattande nätverk av besläktade platser.”(Gill 2003: 83-
84). 

Då tidsperioden som fynd påvisar att lokalen Östra Vrå varit i bruk sträcker sig 
från någon gång mellan 3950-3300 f. Kr till 2800-2400f. Kr. (Kihlstedt 2006:4) 
måste man nästan se lokalen som någonslags fast punkt i området. En plats som 
varit i bruk omkring 1000år är generellt sett speciell, i dagens samhälle kan så lång 
kontinuitet gällande platser främst återfinnas i religiösa byggnader eller i städer, 
men dessa innefattar ofta en kyrka. I den liknelsen, tillsammans med gravarna som 
Britta Kihlstedt grävde ut, så förefaller Östra Vrå vara mer än en profan boplats. 

Om då Östra Vrå inte är en boplats, vad kan lokalen då haft för betydelse? En 
tidigneolitisk företeelse som på vissa sätt har samma funktion som Östra Vrå tycks 
ha haft är Sarupanläggningarna från sydskandinavien. Dessa kan beskrivas som 
regionala centra och samlingsplatser där det rituella inslaget varit påtagligt 
(Burenhult 1999:308). Med sina barngravar, rituella trattbägarserviser, och 
småskaliga odling så är även Östra Vrå en plats med påtagliga rituella inslag och 
att se ”husgrunderna” som något så profant som grunder för bostadshus tycks inte 
vara särdeles realistiskt i kontrast till att se dem som någon slags 
gravkonstruktioner. 

Att se Östra Vrå som en rituell plats med fokus på liv och död, liv via odlingarna 
och död via begravningarna i fyndkontexten tycks vara ett passande perspektiv. 
Att vidare se det som ett centra för flera grupper i området runt lokalen får stöd av 
att mängden malstenar vid barngravarna tyder på fler hushåll än de som uppskattas 
kunnat finnas i Östra Vrå (Hallgren 2008:112).

För att fortsätta diskussionen kring ”husgrundernas” roll i Östra Vrå krävs nästan 
ytterligare en utgrävning av konstruktionerna där man dels gräver under golvet för 
att se om det finns gravar därunder liksom man bör gräva ut de två stengrunder 
som bara delvis grävdes ut till fullo för att kunna jämföra de tre konstruktionerna 
samt se om ytterligare likheter med antingen bostadshus, långhögar, hyddgravar 
eller någon övrig företeelse går att upptäcka.Men som jag ser det så tyder de fynd 
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som i nuläget gjorts och deras kontext främst på att Östra Vrå varit en rituell 
samlingsplats, snarare än en profan fast boplats.

6. Sammanfattning

Vid Östra Vrå i Stora Malms socken utanför Katrineholm hittades två tunnackiga 
grönstensyxor vilket ledde till en undersökning av området. Sten Florin som ledde 
denna undersökning gjorde en fosfatkartering av området och genomförde sedan 
utgrävningen med denna som grund. Utöver trattbägarkeramik och tecken på 
odlingar fann han tre rektangulära stenkonstruktioner vilka han tolkade som 
bostadslämningar.

Dessa stenkonstruktioners funktion som husgrunder har ifrågasatts ett flertal 
gånger. Det som talar för att de skulle varit hus är härdarna som finns i nära 
anslutning till dem liksom trattbägarkeramiken och ben från tamboskap som 
funnits i deras närhet och anses vara representativa för jordbruksboplatser.

Däremot så bär konstruktionerna även likheter med andra företeelser bland annat 
långhögar. En liknande ”husgrund” som Florin grävde ut i Mogetorp har tidigare 
diskuterats som lämningar efter en eventuell långhög och husgrunderna i Östra 
Vrå skulle även de kunna vara delar av en långhögskontruktion. Det stöds bland 
annat av avsaknaden på en härd inuti kontruktionen liksom av att keramikfynden 
gjorts utanför ”husgrunderna” snarare än inuti dem samt av att 
stenkonstruktionerna påminner om östdelarna av de sydskandinaviska 
långhögarna.

Vidare kan ”husgrunderna” jämföras vid hyddfynden vid Fräkenrönningen där en 
grav upptäcktes under golvet i en av hyddorna. Då ingen av stenkonstruktionerna i 
Östra Vrå blev utgrävda under golvet så finns det en möjlighet att det där under 
ligger en grav. ”Husgrunderna” i Östra Vrå påminner om stengrunderna till 
Fräkenrönningens hyddor.

I sambandet med de gravar som Britta Kihlstedt grävde fram i Östra Vrå på 1990-
talet så stärks idén om lokalen som en rituell plats snarare än en boplats. Genom 
samma gravar så antyder mängden malstenar som utgjorde gravarnas 
stensättningar att Östra Vrå varit något av ett centra för en större grupp än vad som 
kan ha uppehållit sig på lokalen. Därmed så har skiftar förståelsen av lokalen från 
den någorlunda profana jordbruksboplatsen till någonslags rituell samlingsplats 
för det omkringliggande området.  
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