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Förord
Det arkeologiska fältarbetet i samband med byggandet 
av Västkustbanan i västra Skåne mellan Helsingborg 
och Kävlinge genererade ett stort antal långhus och 
andra typer av byggnader. De utgjorde en stor och vik
tig del av alla de konstruktioner av olika slag som un
dersöktes. När vi började göra sammanställningar av 
hela materialet efter det att fältarbetet hade avslutats 
insåg vi snart att vi här hade en möjlighet att få en 
bättre bild av hur den skånska bebyggelsen hade ut
vecklats över tiden, från mesolitikum och fram till 
medeltid. Därför ingick det brett upplagda studier av 
byggnadstraditionen och bebyggelsestrukturen i samt
liga delprojekt. De var en viktig del i arbetet att skapa 
en ny och mer fullständig bild av utvecklingen i västra 
Skåne och att placera in den i sitt nordeuropeiska sam
manhang.

Inom projektet som berörde senneolitikum och 
bronsålder, ”Kring de heliga backarna”, utgjorde inte 
långhus och andra typer av byggnader den viktigaste 
delen till att börja med. Istället fick olika typer av gra
var och rituella anläggningar den mesta uppmärksam
heten. Efterhand började vi emellertid förstå att det 
fanns spännande spår efter bebyggelsen också från den 
här perioden i området. När sedan syntesarbetet inled
des och olika jämförelser gjordes med andra områden 
i södra och mellersta Skandinavien, insåg vi att det 
fanns ett gigantiskt material som i många fall endast 
hade redovisats i arkivrapporter eller tekniska rappor
ter med liten spridning. Eftersom inte allt detta materi
al kunde publiceras i de två syntesartiklarna ”Bygg
nadstradition” och ”Gårds- och bebyggelsstruktur” i 
boken ”Bronsåldersbygd, 2300-500 f. Kr.”, växte 
tanken fram att publicera detta separat i ett supple
ment. Detta är precis vad du nu håller i handen. Tan
ken med supplementet är inte att det skall läsas som en 
sammanhållen text, utan att det skall användas som 
ett referensverk om man vill få en översiktlig bild av 
byggnadstraditionen i olika delar av södra och meller
sta Skandinavien. Redovisningen är kronologiskt upp
delad i två bilagor, bilaga 1 som täcker senneolitikum 
och bronsålderns period I och bilaga 2 som täcker

bronsålderns period II—VI. Dessutom finns det en mer 
detaljerade beskrivning av gårds- och bebyggelseut
vecklingen under perioden i västra Skåne redovisad i 
bilaga 3. I flera fall finns samma textavsnitt med i ar
tiklarna och i supplementet, detta för att de var och en 
för sig skall ge en så fullständig och användbar redo
görelse som möjligt.

Som så många gånger innan när byggnadstraditio
nen i olika delar av Skandinavien har redovisats och 
diskuterats är inte detta en fullständig katalog eller re
dogörelse. Det finns enorma mängder långhus och an
dra typer av byggnader från tidsperioden som inte har 
rapporterats eller som inte är tillgängliga av andra or
saker. Dessutom tillkommer det hela tiden nytt materi
al, förmodligen hundratals byggnader varje år, vilket 
gör det omöjligt att skapa sig en total översikt. Det här 
supplementet kan trots det ses som en någorlunda hel
täckande studie av det mest välbevarade och väldate- 
rade materialet från området. Man kan se det som ett 
försök att dra upp ett antal huvudlinjer, den mer detal
jerade bilden med alla undantag får vänta.

Anmärkning
I de fall den kalibrerade uC-dateringen anges i tex
ten görs detta med 1 sigmas noggrannhet (68,2% 
sannolikhet att dateringen ligger inom angivet tids
intervall). I de fall då 14C-dateringen har gjorts med 
en så kallad ”kombinerad metod” har två eller fle
ra dateringar från samma konstruktion analyserats 
tillsammans med hjälp av en programvara i Oxcal. 
Detta har gjorts i de fall då det daterade materialet 
kan förmodas härröra från samma aktivitet, till ex
empel från uppförandet eller rivandet av en bygg
nad. Metoden ger oftast ett kortare tidsintervall, 
men själva dateringen i sig kan inte betraktas som 
säkrare.



Bilaga 1 Byggnadstraditionen i södra och mellersta Skandinavien under senneolitikum och bronsålderns

period I



Den skånska byggnadstraditionen

Vår nuvarande bild av den skånska byggnadstraditio
nen under senneolitikum och bronsålderns period I 
bygger till stor del på ett antal större moderna under
sökningar som till exempel den vid Fosie IV utanför 
Malmö (Björhem & Säfvestad 1989), undersökningar
na i Köpingeområdet (Tesch 1993), vid Stångby sta
tionssamhälle (Artursson 2000) och inom Öresunds- 
broprojektet (Björhem & Sarnäs 2000a; 2000b; Sar- 
näs & Nord Paulsson 2001) samt Citytunnelprojektet 
(Gidlöf & Johansson 2003). Långhusen från området 
har ett relativt homogent utseende, men det finns en 
viss regional variation i materialet.

Antalet publicerade långhus med en datering till sen
neolitikum och bronsålderns period I, det vill säga cirka 
2300-1500 f. Kr., är relativt stort i Skåne om man jäm
för med övriga delar av Sverige (se bl.a. Björhem & Säf
vestad 1993; Tesch 1993; Artursson 2000; Gidlöf & 
Johansson 2003). Förmodligen är det verkliga antalet 
undersökta långhus i området dock ännu större, efter
som vissa av konstruktionerna med nedsänkt golvdel 
tidigare har tolkats som grophus. Av de undersökta 
långhusen har ett stort antal 14C-daterats vilket ger en 
god bild av utvecklingen av byggnadstraditionen över 
tiden. Övriga långhus som endast har daterats typolo
giskt eller med hjälp av fynd är oftast svåra att placera 
tidsmässigt inom tidsperioden, varför de inte är lika an
vändbara i en kronologisk-typologisk modell.

De undersökta byggnaderna av olika typ är i stort 
sett helt koncentrerade till de traditionella centralområ
den som har definierats under tidigare perioder av för
historien (se bl.a. Hyenstrand 1979). Flär redovisas ma
terialet utifrån Hyenstrands geografiska uppdelning av 
Skåne (se bl.a. Strömberg 2005; Artursson m. fl. 2005).

Sydvästra Skåne
En stor del av materialet från Skåne kommer från den 
sydvästra delen av landskapet. I området söder om

Malmö har man sedan början av 1980-talet undersökt 
ett stort antal långhus och andra huskonstruktioner 
från senneolitikum och bronsålderns period I. Bland 
annat har undersökningarna vid Fosie IV och i an
gränsande områden givit ett rikt husmaterial. Förutom 
långhusen från senneolitikum och bronsålderns period 
I vid Fosie IV (Björhem & Säfvestad 1989) så har det 
undersökts mer eller mindre säkra långhus med sam
ma datering vid de intilliggande områdena Kv. Ben
kammen (E. Johnsson, MF1M:6939, otryckt; Thomas 
Andersson, MHM 7350, otryckt) och Kv. Bronsdol- 
ken (B.-Å. Samuelsson, MHM: 6833). Långhusen från 
området söder om Malmö kan till stor del sägas vara 
byggda enligt en tydlig regional byggnadstradition 
med en del typiska drag. Det finns emellertid också en 
anmärkningsvärd variation både vad det gäller deras 
storlek och i viss mån i konstruktionsdetaljer inom 
området, något som kanske kan bero på en kronolo
gisk skillnad eller en skillnad i byggnadstradition som 
kan ha varit beroende av till exempel sociala eller eko
nomiska omständigheter.

Den klassiska senneolitiska långhustypen från Fo
sie IV är den mindre eller mellanstora tvåskeppiga 
konstruktionen med tre takbärande mittstolpar som 
har kombinerats med regelbundet placerade indragna 
takbärande stolpar. Totalt framkom fem mer eller 
mindre kompletta långhus av den här typen, hus 11, 
12, 13, 16 och 22 (fig. 1). Ett av långhusen, hus 22, 
har förlängts i den östra delen varför det har ett något 
avvikande utseende. Samtliga låg inom boplats II och 
III. Långhusen har varit cirka 13,15-17,5 m långa och
5,8-6,7 m breda. De är samtliga bredast på mitten el
ler i den östra delen, varför de förmodligen har haft en 
svagt trapetsoid eller konvex form. Skillnaden i bredd 
har emellertid varit så liten att den knappt kan ha varit 
synlig för blotta ögat. De flesta av de här långhusen har 
alltså två indragna takbärande stolpar vid varje mitt
stolpe, men i vissa fall saknas en del av dem. Detta kan 
bero på bortplöjning eller andra källkritiska faktorer,
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Figur 1. Mindre och mellanstora lång
hus, hus 11, 12, 13, 16 och 22, från Fo
sie IV. Skala 1:400.

Small and middle sized longhouses, 
house 11, 12, 13, 16 and 22, from Fo
sie IV, southwestern Scania, southern 
Sweden. Scale 1:400.

men det kan också bero på en viss variation i kon
struktionen. Väggkonstruktionen har ofta ett mycket 
regelbundet utseende med direkt motställda stolpar i 
långsidorna och rakt avslutade gavlar uppbyggda av 
tre stolpar. Långhusen har regelbundet placerade in
gångar i den östra delen av långhusen i båda långsidor
na. Ingångarna har ofta varit motställda, men i vissa 
fall är de något förskjutna i förhållande till varandra.

Den här typen av mindre och mellanstora långhus 
har således ett mycket regelbundet utseende och tycks 
ha byggts efter en mycket väl genomtänkt och etable
rad lokal byggnadstradition. Långhustypen är i stort 
sett begränsad till Malmöområdet, även om det finns 
enstaka långhus på ett fåtal andra platser i Skåne som 
har ungefär samma regelbundna utseende. Det är 
emellertid relativt ovanligt att det finns regelbundet

placerade indragna stolpar i anslutning till samtliga 
mittstolpar utanför Malmöområdet. Det finns emeller
tid undantag vid till exempel Limensgård på Born
holm och inom vissa områden på Jylland, där flera av 
långhusen har regelbundet placerade indragna stolpar.

Vad det gäller dateringen av den här långhustypen 
vid Fosie IV så finns det en del problem med 14C-analy- 
serna. På grund av att flera av 14C-dateringarna har sto
ra felmarginaler så är resultaten svåra att använda. Hus 
11 och 13 har emellertid fått 14C-dateringar som har en 
rimlig felmarginal. De har daterats till 2290-1890 f. Kr. 
respektive 2180-1780 f. Kr., medan hus 12 har en mera 
svårtolkad 14C-datering till 2300-1500 f. Kr. Hus 22 
har endast fynddaterats till senneolitikum-bronsål- 
derns period I. Dateringen av långhusen är alltså i vissa 
fall osäker, men i flera fall finns det både ,4C-dateringar



Bilaga 1

och fynd som placerar dem i senneolitikum eller even
tuellt i bronsålderns period I.

Ett mindre långhus av liknande typ, hus 1, fram
kom vid en undersökning inom Kv. Benkammen 18 
cirka 500 m västnordväst om boplats I inom Fosie IV. 
Långhuset hade tre mittstolpar och regelbundet pla
cerade indragna takbärande stolpar vid två av dem 
(Thomas Andersson, MHM 7350, otryckt) (fig. 2). Det 
har varit cirka 14,5 m långt och 6,2 m brett. Långhuset 
har inte 14C-daterats, men fyndet av en flintskära i ett 
av väggstolphålen i den södra vägglinjen daterar det 
med största sannolikhet till senneolitikum. Förmodli
gen är flintskäran ett husoffer.

De övriga långhusen från Fosie IV och området i 
närheten har ett mera varierat utseende och en större 
variation i storlek. Hus 14, som liksom många av de 
mindre långhusen låg inom boplats III, var en mera 
oregelbunden konstruktion utan några tydliga indrag
na takbärande stolpar. Långhuset har förmodligen va
rit cirka 16,5 m långt från början och har haft tre mitt
stolpar (fig. 3). Långhuset har sannolikt förlängts åt 
både öster och väster med ytterligare en-två mittstol
par åt vardera hållet så att det har blivit cirka 32 m 
långt. Tolkningen är emellertid osäker, eftersom de 
förmodade tillbyggnaderna är sämre bevarade än övri
ga delar. Långhuset har inte 14C-daterats och det finns 
inte heller några daterande fynd. Rent typologiskt 
finns det emellertid inget som talar emot en datering 
till senneolitikum.

Hus 82, 92 och 95 låg samtliga inom boplats VI. 
Ett av dem, hus 82, har vissa likheter med de mindre 
och mellanstora långhusen inom boplats II och III,

o o Figur 2. Hus 1 från Kv. Benkam-
1 men (MHM 7350). Skala
« »Q 1:400.

, House 1 from Kv. Benkammen,
80 ° the city of Malmö in southwes

tern Scania, Sweden. Scale 
1:400.

Figur 3. Hus 14, 82, 92 och 95 från Fosie IV. Skala 1:400.

House 14, 82, 92 and 95 from Fosie IV, southwestern Scania, south
ern Sweden. Scale 1:400.

men det har förmodligen varit något längre, cirka 18,85 
m. Dessutom är det sämre bevarat och har en tydligare 
trapetsoid form med den smalare gaveln i väster (fig. 3). 
Den takbärande konstruktionen är inte heller lika regel
bunden, så till exempel saknas en del av de indragna 
stolparna i anslutning till de tre mittstolparna. En 14C- 
datering placerade långhuset i intervallet 3700-3100 f. 
Kr., det vill säga TNI-MNI, men denna datering kan 
vara en följd av sekundär inblandning av material i 
stolphålen. Det finns inget i konstruktionen eller i fynd
materialet som motsäger att långhuset hör hemma i sen
neolitikum eller bronsålderns period 1.



Hus 92 har haft fyra mittstolpar och har varit cirka 
18,65 m långt och 5,5 m brett (fig. 3). I anslutning till 
mittstolparna har det funnits regelbundet placerade in
dragna stolpar som har ingått i den takbärande kon- 

12 struktionen. I den sydöstra delen av långhuset finns det
emellertid inga anläggningar bevarade. I långhusets 
centrala del har det funnits en nedsänkt golvdel med ett 
relativt stort fyndmaterial. Mycket tyder på att golvytan 
här har varit stensatt med flata stenar. I anslutning till 
den nedsänkta delen har det också funnits en större 
grop som förmodligen har fungerat som förrådsutrym- 
me eller vattenresorvoar. Långhuset har 14C-daterats till 
2150-1350 f. Kr. Det långa tidsintervallet beror på den 
stora felmarginalen i mätningen, 3400±285 BP.

Hus 95 har varit det största långhuset inom under
sökningsområdet vid Fosie IV. Det har haft 10-11 tak
bärande mittstolpar, men inga tydliga indragna stol
par. Långhuset har varit cirka 26,3 m långt och 7,25 m 
brett (fig. 3). Vägglinjerna har varit relativt raka och 
hela konstruktionen har ett regelbundet utseende. En
ligt Björhem & Säfvestad har långhuset uppförts i två 
faser, där den västra delen skall ha tillfogats senare. 
Längden skulle då ursprungligen ha varit cirka 18 m. 
Långhuset har daterats till senneolitikum med hjälp av 
fynd av en flintdolk av typ III i det sydvästra hörn- 
stolphålet i det ursprungliga långhuset. Dessutom har 
man hittat en kantlistyxa i brons i anslutning till det 
sydöstra hörnstolphålet. Fyndomständigheterna för 
kantlistyxan är emellertid mycket osäkra och uppgif
terna om hur den har varit deponerad och i vilken typ 
av anläggning den har legat varierar i publikationen 
(Björhem & Säfvstad 1989, s. 59 jfr s. 108). Fynden 
har tolkats som husoffer av författarna, men eftersom 
fyndomständigheterna för kantlistyxan är osäkra kan 
den inte med säkerhet knytas till långhuset. Utifrån 
likheter med yxorna i Piledalsfyndet, Tygelsjö sn, kan 
den med största sannolikhet dateras till SN II (muntlig 
uppgift Björn Magnusson Staaf, Malmö Kulturmiljö). 
Det finns inga 14C-dateringar från långhuset, men uti
från flintdolken av typ III och kantlistyxan kan det för
modligen placeras i SN II.

Ett mindre senneolitiskt långhus och en rund hyddlik- 
nande stolpkonstruktion med samma datering har un
dersökts precis söder om boplats VI inom Fosie IV (Ha- 
devik & Gidlöf 2003). Lämningarna efter långhuset be
står dock endast av stolphålen efter fyra takbärande 
stolpar. Längden kan uppskattas till cirka 8-9 m. Lång
huset har 14C-daterats till andra hälften av senneoliti
kum. Förutom de långhus från Fosie IV som har be
handlats här så fanns det ytterligare tre sämre bevarade 
konstruktioner inom undersökningsområdet, hus 18, 
44 och 101, som emellertid inte behandlas vidare. Som 
vi kan se så finns det tydliga skillnader mellan långhu
sen från boplats II-III och boplats VI. Förklaringarna 
till detta kan vara många, det kan till exempel finnas 
kronologiska, funktionella eller sociala skillnader som 
har påverkat byggnadstraditionen inom respektive bo
plats eller gårdsläge (Artursson 2005b).

I det direkta närområdet till Fosie IV har man under
sökt ett antal mer eller mindre säkra senneolitiska lång
hus. I Kv. Benkammen cirka 600 m nordnordväst om 
boplats I vid Fosie IV har ett välbevarat långhus, hus I, 
och två mindre väl bevarade långhus, hus IV och IX, 
undersökts (E. Johnsson, MHM:6939, otryckt). Hus I 
har varit cirka 29,8 m långt och 7,2-7,8 m brett (fig. 4). 
Det har haft tre kraftiga takbärande stolpar i långhusets 
centrala del och två mindre närmare gavlarna. Dessut
om tycks de mittersta stolparna i gavlarna ha ingått i 
den takbärande konstruktionen, eftersom de också 
har varit kraftiga. Också de övriga stolphålen i gavlar
na har varit kraftigare än väggstolparna i långsidorna, 
vilket talar för att gavlarna har haft en speciell kon
struktion. Långsidorna har bestått av regelbundet pla
cerade, motställda stolpar. Tyvärr finns det ingen 14C- 
datering av långhuset, men utifrån fynd av vulstorne- 
rad keramik i ett stolphål kan det dateras till senneoli
tikum. De övriga två mesulahusen på platsen är endast 
delvis bevarade och därför svårtolkade. Hus IX kan 
emellertid med stor sannolikhet dateras till senneoliti
kum eller bronsålderns period I utifrån sitt utseende.

En avvikande långhusliknande konstruktion har un
dersökts vid Kv. Bronsdolken cirka 1000 m västnordväst
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Malmö. Skala 1:400.

The longhouse like construction at Kv. Bronsdolken, outside the city 
of Malmö in southwestern Scania, southern Sweden. Scale 1:400.

Figur 4. Hus I och IX i Kv. Benkammen, Malmö. Skala 1:400.

House I and IX at Kv. Benkammen, outside the city of Malmö in 
southwestern Scania, southern Sweden. Scale 1:400.

om boplats I vid Fosie IV. (B.-Å. Samuelsson, 
MHM:6832, otryckt). Tyvärr ligger inte hela kon
struktionen inom undersökningsområdet, varför den 
är svårtolkad. Den har vissa likheter med ett senneoli- 
tiskt långhus men dess bredd är endast cirka 3,2-3,8 
m och dessutom är inte de förmodade mittstolparna 
placerade i konstruktionens mittlinje, varför det troli
gen inte rör sig om ett långhus (fig. 5). Dateringen av 
konstruktionen är osäker eftersom det inte framkom 
något fyndmaterial i anläggningarna.

En bit längre norrut in mot Malmö vid Kv. Anten 
undersöktes lämningarna efter fem senneolitiska lång
hus i varierande storlek och bevarandeskick (A. 
Thörn, MHM 7191, otryckt). Det bäst bevarade lång
huset, hus V, var cirka 30 m långt och 6,6-6,8 m brett 
(fig. 6). Det är emellertid möjligt att det är byggt i oli
ka faser, vilket försvårar tolkningen av konstruktio
nen. Två av mittstolparna i den västra delen av lång
huset tycks vara omsatta. Långhuset har dock en rela
tivt regelbundet uppbyggd takbärande konstruktion 
med indragna stolpar placerade i anslutning till flera 
av mittstolparna. Långhuset har daterats till senneoli- 
tikum med hjälp av ett förmodat husoffer bestående av 
sex stycken förarbeten till flintyxor med utsvängd egg 
som hittades i det sydvästra hörnstolphålet.
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Figur 6. Den sista fasen av hus V samt hus III och IV från Kv. Anten i 
Malmö. Skala 1:400.

The last phase of house V and house III and IV at Kv. Anten outside the 
city of Malmö in southwestern Scania, southern Sweden. Scale 1:400.

Av de övriga långhusen så är hus III och IV i stort sett 
fullständiga med mer eller mindre välbevarade vägglin- 
jer och indragna stolpar, medan hus VII och IX endast 
har mittstolparna kvar. Långhusen har varit cirka 13-22 
m långa och flera av dem har vissa likheter med de korta 
och mellanstora långhusen vid Fosie IV. Dock förhind
rar de sämre bevarandeförhållandena mera ingående 
jämförelser. Långhusen har fått en allmän datering till 
senneolitikum utifrån sitt utseende och fyndmaterialet.



Strax öster om Malmö, vid Ängdala, har lämningarna 
efter ett cirka 15 m långt och 6 m brett långhus under
sökts (Rudebeck 2000, s. 53ff). Långhuset har varit 
delvis stört av andra anläggningar, men man kan i var- 

14 je fall identifiera dess huvudsakliga konstruktion och
utsträckning (fig. 7). Intressant nog kan man se att det 
har förlängts åt öster med cirka 7,5 m. En tydlig gavel 
fanns bevarad i den ursprungliga, östra delen av kon
struktionen, varför det är tydligt att långhuset måste 
ha förlängts åt öster. Långhuset har endast kunnat da
teras till senneolitikum-bronsålderns period I med 
hjälp av fynden samt utifrån sitt utseende.

I samband med Öresundsförbindelsen har ett rela
tivt stort antal långhus från senneolitikum och bronsål
derns period I undersökts. Tyvärr har endast ett mindre 
antal av dem publicerats hittills (se bl.a. Björhem & 
Sarnäs 2000a; 2000b). Ett av de få senneolitiska lång
hus från Öresundsförbindelsen som ännu så länge har 
publicerats i detalj är hus 3 vid Svågertorp 8A (Rosberg 
& Lindhé 2001, s. 26ff). Långhuset har varit cirka 16 
m långt och 5,2 m brett (fig. 8). Det har haft endast två 
mittstolpar placerade i den mellersta och östra delen av 
långhuset. Det fanns inga spår efter några indragna 
stolpar i anslutning till dem. 1 långhusets östra del 
framkom lämningarna efter en nedsänkt golvnivå där 
man bland annat kan se en tydligt nedsliten golvdel 
som leder fram till en ingång i den norra vägglinjen. 
Långhuset har 14C-daterats till 2030-1780 f. Kr.

Två andra platser som har undersökts i samband 
med Öresundsförbindelsen och som har publicerats är 
Elinelund 2A samt 2B (Sarnäs & Nord Paulsson 
2001). Vid Elinelund 2A har man undersökt en bo
plats med bland annat två- och treskeppiga långhus 
samt mindre byggnader som har daterats till tidsperio
den senneolitikum-äldre bronsålder. Det finns en tidig 
fas på platsen som kan dateras till den senare delen av 
mellanneolitikum och den första hälften av senneoliti
kum. Den består av dåligt bevarade lämningar efter 
två eller tre stycken tvåskeppiga långhus, hus 9 och 11 
samt förmodligen också hus 12, där i stort sett nästan 
bara stolphålen efter mittstolparna har bevarats. Hus

Figur 7. Långhuset vid Ängdala öster om Malmö. Skala 1:400.

The longhouse at Ängdala to the east of the city of Malmö in south
western Scania, southern Sweden. Scale 1:400.

Figur 8. Flus 3 vid Svågertorp 8A utanför Malmö. Skala 1:400.

House 3 at Svågertorp 8A outside the city of Malmö in southwestern 
Scania, southern Sweden. Scale 1:400.

9 och 11 har 14C-daterats till 2460-2280 f. Kr. respek
tive 2450-2200 f. Kr. Det finns också en mindre bygg
nad som har 14C-daterats till perioden, hus 7. Den se
nare fasen på platsen kan dateras till bronsålderns pe
riod I-II och består intressant nog av ett tvåskeppigt 
långhus, hus 10, och två treskeppiga långhus, hus 1 
och 2, med anslutande mindre byggnader. Utifrån 
långhusens inbördes läge och deras 14C-dateringar kan 
man anta att det tvåskeppiga hus 10 och det treskeppi
ga hus 2 har utgjort oliktida huvudbyggnader inom ett 
och samma gårdsläge och att det eventuellt finns en 
direkt kontinuitet mellan långhusen. Hus 10 är tyvärr 
dåligt bevarat och består i stort sett bara av stolphålen 
efter fyra mittstolpar. Långhuset har emellertid troli
gen varit cirka 16-18 m långt. Det har 14C-daterats till 
1630-1520 f. Kr. med en kombinerad metod medan 
hus 2 har 14C-daterats till 1510-1415 f. Kr.
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Vid Elinelund 2B har tre dåligt bevarade tvåskeppiga 
långhus, hus 1-3, undersökts (Sarnäs &C Nord Pauls
son 2001). Också här har i stort sett endast stolphålen 
efter de takbärande stolphålen bevarats, men mindre 
delar av väggarna och gavlarna finns kvar. Långhusen 
har samtliga varit relativt små, cirka 13-15 m långa. 
Långhusen har 14C-daterats till den senare delen av 
mellanneolitikum och den första hälften av senneoliti- 
kum eller enbart senneolitikum. Med stor sannolikhet 
hör de emellertid alla hemma i senneolitikum.

Endast några hundra meter öster om Elinelund 2A 
och 2B har en omfattande bebyggelse från senneoliti
kum och bronsålderns period I undersökts vid Alm- 
hov inom Citytunnelnprojektet (Gidlöf & Johansson 
2001; 2002; 2003). Här har ett drygt trettiotal lång
hus placerade inom ett antal gårdslägen framkommit. 
Gårdslägena ligger utspridda med cirka 50-150 m av
stånd mellan varandra på en flack höjdsträckning. 
Inom flera gårdslägen överlagrar långhusen varandra 
eller ligger så nära varandra att de inte kan ha varit i 
bruk samtidigt, vilket tyder på att man har byggt nya 
långhus på samma plats under lång tid. Detta kan 
innebära att det har funnits en fast bebyggelsestruktur 
som har tvingat människorna att uppföra långhusen 
inom ett begränsat område (Artursson 2005b). I an
slutning till vissa av långhusen finns det lämningar ef
ter mindre hus som kan tolkas som ekonomibyggna
der. Detta mönster representerar troligen en flerfasig, 
koncentrerad byliknande bebyggelse. En källkritisk 
aspekt som måste beaktas är emellertid att inte hela 
det potentiella boplatsläget har undersökts, varför det 
kan finnas ännu fler gårdslägen i området. Detta inne
bär att det kan handla om en mycket omfattande, kon
centrerad bebyggelse på en relativt stor yta.

Inom två av gårdslägena vid Almhov framkom 
större långhus, vilka som längst har varit cirka 37-39 
m långa, de hittills längsta som har undersökts i Skåne 
(fig. 9). De kan eventuellt tolkas som lämningar efter 
stormannagårdar inom byn. I ett av de två längsta 
långhusen har man hittat husoffer i form av en flint
yxa och keramik och i det andra finns det en nedsänkt
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Figur 9. Ett exempel på ett långhus, hus 6, vid Almhov utanför Mal
mö. Skala 1:400.

One of the longhouses at Almhov, house 6, outside the city of Malmö 
in southwestern Scania, southern Sweden. Scale 1:400.

del i mitten av byggnaden. Detta kan, förutom längden 
på långhusen, tolkas som tecken på att de represente
rar en speciell hierarkisk nivå i området. Dessutom har 
ett antal av långhusen haft en utbyggnad på ena långsi
dan i anslutning till den östra gaveln. De minsta lång
husen i området har varit endast cirka 9 m långa. De
lar av bebyggelsen vid Almhov har 14C-daterats till den 
senare delen av senneolitikum och möjligen till inled
ningen av äldre bronsålder, men dateringarna är ännu 
för få för att man säkert skall kunna säga att samtliga 
långhus hör hemma i det här tidsavsnittet. Dessutom 
fanns det ett mindre mesulahus i området som har 14C- 
daterats till mellanneolitikum, vilket skulle kunna an
tyda att det finns andra tidshorisonter representerade i 
husmaterialet.

Längre söderut, vid Herrestorp, Vellinge sn, har två 
senneolitiska långhus, hus I och II, undersökts (Göth- 
berg m. fl. 1995, s. 96; Torstensdotter Åhlin 2000). 
Hus I är det hittills längsta publicerade långhuset från 
Skåne, det har varit cirka 35,2 m långt och 8,4-9,2 m 
brett med den bredaste gaveln i väster (fig. 10). Den 
västra gaveln har varit mycket lätt rundad och hörn- 
stolphålen har legat något utanför långsidornas vägg
linjer. Den takbärande konstruktionen har bestått av 
sju mittstolpar placerade med ojämna avstånd längs 
med långhusets mittaxel. Det har inte funnits några 
indragna stolpar i anslutning till mittstolparna. Vägg
linjerna har varit något oregelbundna, men man kan 
ändå identifiera två möjliga ingångar i den södra vägg
linjen i form av stolphål som ligger något utanför de 
övriga. Den östra ingången har dubblerade stolphål.

15
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Figur 10. Hus I och II vid Herrestorp, Vel- 
linge sn. Skala 1:400.

House I and II at Herrestorp, Vellinge pa
rish in southwestern Scania. Scale 1:400.

Fyra prover från långhuset har 14C-daterats varav två 
äldre har givit en kombinerad datering till 2340-2140 
f. Kr. och två yngre till 2040-1890 f. Kr. I en tidigare 
analys har man velat föra långhuset till slutet av mel- 
lanneolitikum, men denna datering måste starkt ifrå
gasättas (se Göthberg m. fl. 1995a, s. 96 och jfr Niel
sen 1998, not 63; Torstensdotter Åhlin 2000, s. 27). 
Det finns inget i materialets utseende eller i 14C-date- 
ringarna som talar för en annan datering än till sen- 
neolitikum, och då förmodligen till den senare hälften.

Hus II vid Herrestorp var mindre, cirka 21m långt
7,8-8,5 m brett. Den västra gaveln är bredast och den 
har samma utformning som i hus I. Långhuset har haft 
fyra mittstolpar som har placerats så att det finns ett 
större fritt utrymme i den västra delen. Det finns inga 
indragna stolpar i anslutning till mittstolparna. Vägg
linjerna är lite oregelbundna, men man kan ändå iden
tifiera två ingångar i den södra långsidan. Ingångarna 
har samma utformning som i hus I, med enkla stolphål 
i den västra och dubblerade i den östra. Långhuset har 
14C-daterats till 1940-1770 f. Kr. med en kombinerad 
metod.

De två långhusen vid Herrestorp uppvisar en del in
tressanta gemensamma drag där till exempel den västra 
gaveln har en identisk utformning i båda konstruk
tionerna och där ingångarnas placering och utformning

är densamma. Detta kan vara ett uttryck för en lokal 
byggnadstradition där man kan ana att samma syn på 
vissa konstruktionsdetaljer har varit konstant mellan 
uppförandet av långhusen. Materialet från Vellinge- 
trakten är emellertid ännu för litet för att man skall 
kunna uttala sig säkert om det rör sig om en lokal tra
dition med en större spridning i området.

Västra Skåne - materialet från 
Västkustbaneprojektet
I västra Skåne har ett relativt stort antal långhus från 
senneolitikum och bronsålderns period I undersökts, 
varav många framkom inom Västkustbaneprojektet. De 
flesta av långhusen i området har relativt stora likheter 
med de från övriga delar av Skåne. Ett karakteristiskt 
drag hos långhusen från västra Skåne är att så kallade 
indragna stolpar (se Björhem & Säfvestad 1989, s. 74, 
fig. 67) vid de takbärande mittstolparna saknas helt 
eller att de är placerade på ett mera oregelbundet sätt 
än vad som är fallet i sydvästra Skåne. Detta drag de
lar de med långhusen från sydöstra och nordöstra Skå
ne. Materialet kännetecknas annars av en viss varia
tion vad det gäller långhusens storlek och i viss mån 
också i det övergripande utseendet.

Vid Raus, VK B 1A:7, strax söder om Helsingborg 
undersöktes två mer eller mindre välbevarade långhus,
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hus IV och VII (Omfors 1999). Flera av de identifiera
de långhusen på platsen är tyvärr dåligt bevarade och i 
flera fall måste tolkningarna anses som osäkra. Hus IV 
var det bäst bevarade senneolitiska långhuset på plat
sen. Långhuset har förmodligen byggts i två faser, med 
en förlängning åt nordöst (fig. 11). Ursprungligen har 
långhuset varit cirka 15,6 m långt, men efter förläng
ningen har det varit cirka 29 m. Bredden har varit cir
ka 6,6 m. Långhuset har från början haft två mittstol
par och vid tillbyggnaden har ytterligare en tillkom
mit. Konstruktionen kännetecknas av en stor oregel
bundenhet både i linjen med mittstolpar och i vägglin
jerna. En kombinerad 14C-datering av långhuset har 
placerat det i intervallet 1950-1770 f. Kr., dvs. SN II.

Hus VII är en mera svårtolkad konstruktion efter
som det inte finns några mittstolpar bevarade. Däremot 
finns stora delar av vägglinjen bevarad. Mycket talar 
för att långhuset har uppförts i två faser, där väggarna 
har bytts ut helt och hållet. I långhusets centrala del 
fanns det en cirka 7x5 m stor nedsänkt golvnivå eller en 
källare. Konstruktionen var cirka 0,5 m djup och inne
höll ett relativt stort fyndmaterial bestående av bland 
annat vulstornerad keramik och ett varierat flintmaterial 
där till exempel föremål som yxor, spjutspetsar, knivar, 
skrapor och eldslagningsflinta har ingått. Avslagsmate- 
rialet tyder på att man har tillverkat bland annat flint
yxor på platsen. Långhuset har 14C-daterats till 2920- 
2660 f. Kr., det vill säga mellanneolitikum, men fynd
materialet från den nedsänkta delen och 14C-dateringar 
talar för att det hör hemma i senneolitikum.

Cirka 4 km sydsydost om Raus undersöktes ett sen- 
neolitiskt långhus vid Rydebäcks station, Kvistofta sn 
(Ericson & Serlander 2002, s. lOff). Långhuset var cirka
16,5 m långt och 4,65-6 m brett (fig. 12). Det hade en 
tydligt trapetsoid form med den bredaste gaveln i norr. 
Taket har burits av fyra mittstolpar som har placerats 
med ett jämnt avstånd på cirka 4 m mellan varandra. I 
anslutning till de två mittersta mittstolparna fanns det 
indragna stolpar. Vägglinjerna är relativt oregelbundna.
I det nordöstra hörnet fanns det lämningar efter en vägg
ränna. Långhuset har 14C-daterats till 1880-1700 f. Kr.
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Figur 11. Hus IV och VII vid Raus, VKB 1 A:7. Skala 1:400.

House IV and VII at Raus, VKB IA:7, western Scania in southern Swe
den. Scale 1:400.
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Figur 12. Det senneolitiska långhuset vid Rydebäck, Kvistofta sn. Skala 
1:400.

The Late Neolithic longhouse at Rydebäck, Kvistofta parish, western 
Scania in southern Sweden. Scale 1:400.

Endast cirka 1 km söder om långhuset vid Rydebäcks 
station framkom ytterligare ett senneolitiskt långhus, 
hus 1, vid Glumslöv, VKB vägar 4:G, Kvistofta sn (Ar- 
tursson 1999, s. 5 Iff). Långhuset har uppförts i två 
faser och har från början varit cirka 15,6 m långt och
6,8-7,2 m brett (fig. 13). Den tak bärande konstruktio
nen har bestått av tre mittstolpar. Gavlarna har haft en 
identisk utformning i den första fasen. De har haft en 
lätt rundad form och stolphålen som har ingått i gav
larna har placerats parvis på ett regelbundet sätt. Vissa 
av stolphålen som ingår i gavlarna har en avlång form
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Figur 13. Hus 1, fas 1 och 2, samt hus 2 vid Glumslöv. Skala 1:400.

House I, phase 1 and 2, and house 2 at Glumslöv, western Scania in 
southern Sweden. Scale 1:400.

som om de är avtryck efter stående plankor. Vägglin
jerna i långsidorna har varit relativt dåligt bevarade 
och något oregelbundna, men trots detta kan man 
identifiera två ingångar i den östra delen, en i den nor
ra långsidan och en i den södra. Ingångarna har inte 
varit exakt motställda.

I den andra fasen har långhuset förlängts cirka 
10,15 m åt öster. Det har totalt varit cirka 25,75 m 
långt och bredden i den förlängda delen har varit cirka 
7,25 m, vilket har inneburit att kvadratmeterytan har 
ökat från cirka 110 till 180 m2. Man har lagt till två 
mittstolpar vid förlängningen av långhuset och för
modligen lagt till ytterligare en vid ett senare tillfälle, 
kanske som en förstärkning av den takbärande kon
struktionen. Anledningen till att det kan tolkas som 
senare än de andra är att det inte ligger i linje med 
dem. Långhuset har 14C-daterats till 2200-2040 f. Kr. 
med en kombinerad metod.

En mindre, oregelbunden förmodad tvåskeppig hus
konstruktion med en 14C-datering till senneolitikum, 
hus 2, framkom bara cirka 250 m söder om hus 1 vid 
Glumslöv, VKB vägar 4:G (Artursson 1999, s. 43ff). 
Huset har varit cirka 9 m långt och 4,2-7,2 m brett 
(fig. 13). Tolkningen av konstruktionen är osäker ef
tersom den är oregelbunden, men flera drag, bland 
annat de djupare och kraftigare stolphålen för mitt
stolparna, gör det troligt att det handlar om en två
skeppig huskonstruktion. Den har 14C-daterats till 
2020-1780 f.Kr. med en kombinerad metod. Det skul
le kunna röra sig om en perifert placerad ekonomi
byggnad eller hölada som har hört ihop med hus 1, 
men det troligaste är att det finns ytterligare ett gårds- 
läge i området och att byggnaden kanske hör ihop 
med ett större långhus som ligger öster om undersök
ningområdet.

Vid Hilleshög, VKB 3:7, Härslöv sn, cirka 4 km 
söder om Glumslöv undersöktes ett cirka 15,4 m långt 
och 5 m brett långhus, hus 1, vid en förundersökning 
1996 i samband med Västkustbaneprojektet (Anders
son & Thörn 1996, s. 67f). Långhuset har haft tre tak
bärande mittstolpar och oregelbundet placerade in
dragna stolpar delvis placerade i anslutning till dessa 
(fig. 14). Vägglinjerna har varit något oregelbundna 
och det finns inga tydligt markerade ingångar. Lång
huset har 14C-daterats till 3915±70 BP respektive 
3500±70 BP, vilket ger kalibrerade dateringar till in
tervallen 2560-2320 f. Kr. respektive 1930-1740 f. 
Kr. Utifrån dess övergripande utseende är det förmod
ligen den senare dateringen som är den riktiga, och 
detta skulle innebära att långhuset hör hemma i den 
andra hälften av senneolitikum.

Nästa koncentration av undersökta långhus från 
senneolitikum och bronsålderns period I i västra Skåne 
ligger i området kring Dösjebro och Kävlinge. Vid un
dersökningarna i samband med Västkustbaneprojektet 
framkom två förmodat senneolitiska långhus vid Dösje
bro, VKB SU17, som i stort sett helt överlagrade varan
dra. (Månsson & Pihi 2000; Artursson m.fl. 2003, s. 
84ff) (fig. 15). Långhusen ligger nära ett linjegravfält
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' * Figur 14. Hus 1 vid Hilles-
hög, Härslöv sn. Skala 1:400.

House 1 at Hilleshög, Härs- 
0 ° löv parish, western Scania

in southern Sweden. Scale 
1:400.
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Figur 15. Långhusen vid Dösjebro, VKB SU 17. Skala 1:400.

The longhouses at Dösjebro, VKB SU17, western Scania in southern 
Sweden. Scale 1:400.

som kan knytas till stridsyxekulturen. Förmodligen har 
man byggt ett nytt långhus direkt på det gamla, efter
som de endast är förskjutna cirka 2 m i längsled i för
hållande till varandra. De två faserna tycks ha varit 
identiska, den enda skillnaden är att det är en mittstolpe 
färre i den norra fasen än i den södra. Flera av mittstol
parna är omsatta vilket tyder på att långhusen har an
vänts under en längre tid. Man kan förutsätta att de två 
långhusen reparerats i varje fall två gånger vardera, vil
ket innebär att det finns åtminstone fyra faser inom 
gårdsläget. Det finns inga indragna stolpar i anslutning 
till mittstolparna. Byggnaden har i den norra fasen varit 
cirka 16,2 m lång och 5,5-6,4 m bred, medan den i den 
södra fasen har varit cirka 16,2 m lång och 5-6,2 m. 
Den norra gaveln har varit bredast i båda faserna och de 
har vissa likheter med de breda västgavlarna i långhusen 
från Herrestorp, Vellinge sn (Torstendotter Åhlin 2000), 
som diskuterades innan. Bland annat är de lätt rundade

samtidigt som hörnstolphålen ligger placerade något 
utanför långsidornas vägglinjer. Vägglinjerna är relativt 
regelbundet satta i båda faserna, men det är trots detta 
svårt att identifiera säkra ingångar.

Långhusen har 14C-daterats och material från ett av 19
stolphålen som burit en takbärande stolpe tillhörande 
den norra fasen har daterats till 3030-2700 f. Kr. Den 
södra fasen har ,4C-daterats till 2300-2030 f. Kr. Tids
skillnaden mellan dateringarna av de två faserna är för 
stor för att de skulle kunna återspegla långhusens 
verkliga användningstid, varför det är troligast att den 
senare dateringen till 2300-2030 f. Kr. är den riktiga. I 
området kring långhusen finns det emellertid ett kul
turlager med mindre fynd av keramik och fragment av 
flintföremål som kan hänföras till trattbägarkultur, 
stridsyxekultur och senneolitikum, vilket försvårar 
dateringen av långhusen ytterligare. Kanske tillhör 
långhusen vid Dösjebro en övergångsfas mellan mel- 
lanneolitikum och senneolitikum? De två långhusen 
vid Dösjebro SU17 är intressanta eftersom de visar på 
en kontinuitet i en lokal byggnadstradition och i an
vändandet av ett gårdsläge över en relativt lång tid.
Det är också intressant att se att de har legat orientera
de i nord-sydlig riktning, parallellt med linjegravfältet 
från stridsyxetid och en förmodad vägsträckning som 
ansluter till ett troligt vadställe över Välabäcken.

På den södra sidan av Välabäcken, bara cirka 500 m 
sydost om de ovan diskuterade långhusen vid VKB 
SU17, framkom en del av ytterligare ett senneolitiskt 
långhus vid en seminariegrävning år 2000 (Svensson m. 
fl. 2001). Långhuset överlagrar en större palissadan- 
läggning från sen MNA V och den tidigare delen av 
MNB som kan knytas till stridsyxekulturen. Den del av 
långhuset som undersöktes visar att det har varit cirka 
26 m långt och 6,5-7 m brett. Långhuset har haft 10 
stycken takbärande mittstolpar, varav tre har varit dju
pare och kraftigare. Den södra vägglinjen består till stor 
del av parvis placerade stolphål. Storleksmässigt och 
utseendemässigt visar långhuset stora likheter med hus 
95 vid Fosie IV (Björhem & Säfvestad 1989, s. 57ff). 
Långhuset har 14C-daterats till 2340-2130 f. Kr.
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Figur 16. Hus 12 och 11 vid Västra Karaby, Västra Karaby sn. Skala 
1:400.

House 12 and 11 at Västra Karaby, Västra Karaby parish, western 
Scania in southern Sweden. Scale 1:400.

Vid Västra Karaby, Västra Karaby sn, cirka 900-1100 
m sydväst om boplatserna vid Dösjebro har en senneo- 
litisk gård bestående av ett långhus med källardel, hus 
12, och en intilliggande ekonomibyggnad, hus 11, un
dersökts (Pettersson 2000). Gården är på sitt sätt unik 
eftersom man mycket sällan har ansett sig kunna iden
tifiera mindre samtida byggnader som har legat intill 
långhus från senneolitikum. Långhuset, hus 12, har 
varit cirka 20,6 m långt och 5-5,3 m brett (fig. 16). I 
den västra delen har det funnits en nedgrävd, cirka 
4,6x4,8 m stor och 0,6 m djup källare. Det har funnits 
en separat nedgång till källaren, placerad i långhusets 
västra gavel. Om man räknar med denna har långhu
set varit cirka 25 m långt. I källarens västra gavel har 
det funnits lämningar efter en sylistenskonstruktion. 
En liknande konstruktion har hittats vid en förunder
sökning vid Lilla Tvären i Ystad, där en förmodad sen- 
neolitisk källare i ett långhus delundersöktes (Karsten 
& Knarrström 2000). Både vid Västra Karaby och vid 
Lilla Tvären innehöll källarna stora fyndmaterial, som 
bland annat bestod av flintföremål och keramik.

Långhuset vid Västra Karaby har haft sju takbä
rande mittstolpar varav en troligen har satts om. 
Vägglinjerna är delvis dåligt bevarade, men den södra 
långsidan har en relativt regelbunden konstruktion 
som visar att väggarna har varit raka. Långhuset har

14C-daterats till 1940-1700 f. Kr. och fyndmaterialets 
utseende visar också att det hör hemma i senneoliti
kum.

I närheten av hus 12, cirka 5 m åt nordväst, hitta
des alltså lämningarna efter en byggnadsliknande kon
struktion som bestod av en cirka 6,3x3 m stor och cir
ka 0,2 m djup kulturlagerrest med ett antal anslutande 
stolphål. Kulturlagerresten har tolkats som en ned
sänkt golvnivå och stolphålen som delar av den takbä
rande konstruktionen och den västra gaveln i en min
dre byggnad. Byggnaden har daterats till senneoliti
kum med hjälp av flint- och keramikmaterialet från 
kulturlagret. Rapportförfattaren anser att det rör sig 
om en mindre ekonomibyggnad som har varit samtida 
med långhuset.

I området kring Västra Karaby finns det, som tidiga
re nämnts, flera exempel på nedgrävda konstruktioner 
eller grophus som har fynddaterats till senneolitikum. 
Vid Furulund (Tillander 1963) och Norrvidinge (Call- 
mer 1972) har sådana lämningar framkommit vid tidi
ga undersökningar under 1960- och 1970-talet i om
rådet, innan senneolitiska långhus var kända. Det är 
därför möjligt att det också här har rört sig om stolp- 
byggda långhus med nedsänkt golvnivå eller källare, 
men att man har missat eller schaktat bort stolphålen 
(se bl.a. Pettersson 2000, s. 20f).

Längre söderut, vid Stångby stationssamhälle, Vall
kärra sn, strax norr om Lund har sex stycken långhus 
undersökts som utifrån 14C-dateringarna kan placeras 
i ett tidsintervall som spänner över den senare delen av 
mellanneolitikum till bronsålderns period I (Artursson 
2000, s. 2 Iff). Typmässigt har de emellertid flest likhe
ter med senneolitiska långhus. Det finns i stort sett 
inga drag i huskonstruktionerna som gör att man kan 
misstänka en datering till mellanneolitikum eller 
bronsålderns period I. Detta gäller i varje fall utifrån 
en jämförelse med nu kända tvåskeppiga långhus med 
en datering till mellanneolitikum eller bronsålderns 
period I i södra Skandinavien (se bl.a. Boas 1983; 
1993; Göthberg m.fl. 1995, s. 181; Nielsen 1998). 
Inte heller fyndmaterialet från långhusen vid Stångby 
ger några indikationer på att gårdslägena skulle ha en 
kontinuitet varken bakåt eller framåt i tiden, utan att 
de helt och hållet hör hemma i senneolitikum.

Långhusen tycks ligga placerade inom två åtskilda 
gårdslägen. Inom det västra gårdsläget finns det läm
ningar efter fyra säkra senneolitiska långhus, hus 16, 
18, 19 och 22, medan det finns två stycken inom det 
östra, hus 5 och 10 (fig. 17). Utifrån deras inbördes pla
cering och 14C-dateringarna kan man se att gårdslägena 
med största sannolikhet har använts parallellt (denna 
volym, bilaga 3). Det kan mycket väl finnas ytterligare
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Figur 17. Långhusen vid Stångby stationssamhälle grupperade efter 
gårdsläge och datering. Skala 1:400.

The longhouses at Stångby stationssamhälle, western Scania in 
southern Sweden, placed according to what farm they belong to and 
dating. Scale 1:400.

gårdslagen i området, placerade längs med den lilla 
bäckdalgången.

De senneolitiska långhusen från Stångby stations
samhälle kan delas in i tre olika typer. Hus 5, 16 och 
22 har varit cirka 16,8-21,2 m långa och 5,1-7,9 m 
breda (se fig. 17). De har vissa likheter med den typis
ka, kortare huskonstruktionen från Fosie IV, det vill 
säga med tre mittstolpar och systematiskt placerade 
indragningar (Björhem & Säfvestad 1989, s. 70f). De 
tre mittstolparna är placerade på ett karakteristiskt 
sätt, med ett större avstånd mellan den västra mittstol
pen och den i mitten. Det större utrymme som därige
nom bildas i husets västra del har ofta tolkats som den 
centrala boytan (se bl.a. Björhem & Säfvestad 1989, s.

74, fig. 68). Något som skiljer husen i Stångby från 
Fosietypen är att de så kallade indragningarna inte är 
lika regelbundet placerade eller i stort sett helt saknas. 
Vad det gäller 14C-dateringarna av långhusen så ligger 
både hus 16 och 22 i intervallet 2460-2200 f. Kr. med 
en kombinerad metod, medan hus 5 har en senare da
tering till 2030-1820 f. Kr., också detta med en kom
binerad metod.

Den andra typen av långhus representeras av hus 
18 och 19. De har varit cirka 26,8-33,6 m långa och 
6-7 m breda. Långhusen är längre än den ovannämn
da Fosietypen och de regelbundna indragningarna är 
färre eller saknas helt. Ett annat typiskt drag är de något 
oregelbundna vägglinjerna och de delvis oregelbundet
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placerade mittstolparna. Långhusen har inte varit 
samtida eftersom de dels överlagrar varandra, dels har 
olika 14C-dateringar. Hus 18 har 14C-daterats till 
2450-2140 f. Kr. med en kombinerad metod, medan 
hus 19 har 14C-daterats till 2030-1880 f. Kr.

Den tredje typen av långhus på platsen represente
ras av hus 10. Det har varit cirka 28,6 m långt och
5,6-6,6 m brett. Också det här huset är alltså längre 
än den ovannämnda Fosietypen. Det har haft nio mitt
stolpar, men det har endast funnits indragna stolpar i 
anslutning till den mittersta. Långhuset har haft en 
något trapetsoid form med regelbundet placerade, ofta 
motställda väggstolpar. Långhuset har l4C-daterats till 
2270-2040 f. Kr. med en kombinerad metod.

I Stångbys fall måste man betona betydelsen av de 
relativt dåliga lokala bevaringsförhållandena, efter
som det endast är hus 10 och 22 som kan antas vara 
helt eller i stort sett helt bevarade eller som ligger helt 
inom undersökningsområdet. Detta påverkar natur
ligtvis möjligheterna för en kategoriindelning och 
tolkning av materialet. Vad det gäller långhusens date
ring så tycks det inte finnas någon kronologisk skill
nad mellan de här tre typerna (Artursson 2000, s. 19f). 
Dateringarna spänner över en period från slutet av 
mellanneolitikum och över hela senneolitikum. Med 
två sigmas noggrannhet går vissa av dateringarna även 
in i början av bronsålderns period I. Långhus av olika 
storlek och utseende tycks alltså ha funnits parallellt 
på platsen om man skall utgå ifrån resultaten från 14C- 
dateringarna.

I övrigt så finns det en rad möjliga långhus och an
dra husliknande konstruktioner från västra Skåne som 
skulle kunna dateras till perioden, men de är antingen 
dåligt bevarade, endast delvis undersökta eller inte da
terade på ett säkert sätt, varför de inte behandlas vidare 
här. Som exempel kan nämnas ett möjligt långhus från 
senneolitikum-äldre bronsålder vid VKB SU12, hus 12 
(Thörn Pihi 2000) och ett möjligt senneolitiskt hus vid 
Kävlinge (Ericson Borggren & Olsson 1996). Dessut
om finns det ett antal långhus vid VKB SU21 vid Dags- 
torp som utifrån sitt utseende eventuellt skulle kunna

dateras till senneolitikum, men som utifrån fyndmate
rialets utseende och 14C-dateringar förmodligen kan 
placeras i perioden MNI-III (se Lagergren-Olsson & 
Linderoth 2000; Artursson m.fl. 2003, s. 87ff; An
dersson 2003, s. 125ff). Det handlar om hus 61, 71, 
72 och 74. I anslutning till hus 71 undersökte man 
dessutom en grophusliknade konstruktion, hus 73, 
som utifrån sitt keramikmaterial förmodligen kan da
teras till MN III. Ytterligare ett långhus på samma 
plats, hus 70, kan utifrån en 14C-datering till 2570- 
2320 f. Kr. och ett mindre fynd av keramik eventuellt 
dateras till slutet av MNB och därmed knytas till 
stridsyxekulturen (Artursson m. fl. 2003, s. 89ff; An
dersson 2003, s. 146ff).

Sydöstra Skåne
I sydöstra Skåne har en rad stora exploaterings- och 
forskningsundersökningar gjorts. Som exempel kan 
nämnas Sten Teschs undersökningar i Köpinge-områ- 
det (Tesch 1993) och det så kallade Ystadsprojektet 
(Larsson m. fl. 1992). Hus- och boplatsmaterialet från 
senneolitikum och bronsålderns period I är emellertid 
trots detta inte så omfattande som i sydvästra och väs
tra Skåne. Det finns dock ett material som kan ge oss 
en viss kunskap om byggnadstraditionens utveckling i 
området.

Vid undersökningarna i Köpinge-området och de 
som gjordes i samband med Ystadsprojektet hittades 
ett antal mer eller mindre välbevarade senneolitiska 
långhus (Tesch 1993, s. 157ff; Larsson 1992; Gröhn 
2004, s. 264ff). Den genomgång som Sten Tesch gör i 
sin avhandling visar att antalet tolkningsbara långhus 
emellertid är begränsat och inskränker sig egentligen 
till två stycken; hus B50:I vid Piledal och B29:VII vid 
Tingshögsbacken (1993, s. 158ff). De övriga två som 
presenteras är alldeles för dåligt bevarade för att kun
na bedömas.

Vid Piledal framkom åtminstone två senneolitiska 
långhus, varav endast hus B50:I låg helt inom undersök
ningsområdet. Långhuset B50:I kallas hus 1 i Lars Lars
sons artikel i publikationen om Ystadsprojektet (1992, 
s. 118ff ). Långhusets längd är osäker eftersom den väs
tra delen är störd, men det har varit åtminstone cirka
33,6 m långt (fig. 18). Bredden har varit cirka 6,3-7 m. 
Det har funnits fem mittstolpar utan några säkra indrag
na stolphål i anslutning. Vägglinjerna är relativt oregel
bundna, troligen har vissa delar satts om. Förmodligen 
har det funnits åtminstone två ingångar i den södra 
vägglinjen, men eftersom vägglinjen är svårtolkad kan 
det ha funnits fler. Den östra gaveln har haft en rundad 
form, medan det inte finns något bevarat av den västra. I 
långhusets västra del har det funnits en härd mellan de
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Figur 18. Hus B50:l (hus 1) från Piledal och hus B29:VII vid Tings- 
högsbacken. Skala 1:400.

House B50:l (house I) at Piledal and house B29:VII at Tingshögs- 
backen, southeastern Scania. Scale 1:400.

två mittstolpar som har legat på störst avstånd från var
andra. Långhuset har 14C-daterats till 1880-1760 f. Kr. 
med en kombinerad metod. Direkt norr om hus B50:l 
vid Piledal framkom den östra delen av vad som kan 
vara ännu ett liknande långhus, hus 2 (Larsson 1992, s. 
120). Den östra gaveln har varit rundad och det fanns 
två mittstolpar inom undersökningsområdet.

Långhuset vid Tingshögsbacken, hus B29:VII, kan 
enligt Sten Tesch (1993, s. 101; s. 159f) liknas vid de 
mindre eller mellanstora konstruktioner med indragna 
stolpar i anslutning till mittstolparna som har under
sökts vid Fosie IV. Långhuset har varit cirka 11 m 
långt och 4,5-6 m brett (fig. 18). Det är svårt att säga 
något om långhusets form och utseende, men utifrån 
de bevarade stolphålen i vägglinjerna ser det ut ha va
rit något konvext. Den takbärande konstruktionen 
har bestått av tre mittstolpar med anslutande indragna 
stolpar. Mellan den västra mittstolpen och den mittre 
fanns ett bränt område som tolkades som lämningar 
efter en härd. Dateringen av långhuset är något kom
plicerad eftersom det har grävts ned i ett kulturlager 
från tidigneolitikum, men en 14C-analys av material 
från en av de takbärande mittstolparna gav en date
ring till 1870-1550 f. Kr.

Strax söder om det undersökta området vid Piledal 
har ytterligare tre möjliga långhus från den senare de
len av senneolitikum och bronsålderns period I under
sökts vid Herrestad, Herrestad sn (fig. 19). De fram
kom i anslutning till en större hägnad eller palissad 
med samma datering (Andersson 1999). Undersök
ningsområdet ligger bara cirka 100 m söder om lång
husen vid Piledal i nära anslutning till och i samma 
område som Sten Teschs undersökningar B49, B50 
och B51 (1993, s. 64ff). De tre förmodade långhusen 
vid Herrestad, hus 1, 11 och 12 har alltså haft någon 
form av kontakt med en stor stolpbyggd hägnad eller 
palissad som har 14C-daterats till 1450-1300 f. Kr. En 
härd eller grop som överlagrar ett av stolphålen som 
ingår i hägnaden har emellertid 14C-daterats till 1680- 
1510 f. Kr., varför den troligen kan placeras i slutet av 
senneolitikum och i bronsålderns period I. Två av

långhusen, hus 11 och 12, ingår direkt i hägnaden på 
så sätt att deras södra respektive norra långsida ligger 
i dess sträckning. Det måste därför anses som osäkert 
om det verkligen rör sig om långhus eller om det istäl
let är konstruktionsdelar i själva hägnaden. Långhu
sen är relativt oregelbundna och därför svårtolkade. 
Hus 1 har en tydligare utformning och ligger i direkt 
anslutning till ett av hörnen på hus 12, men har ingen 
direkt anknytning till hägnaden. Det har 14C-daterats 
till 1410-1210 f. Kr. med en kombinerad datering. 
Långhuset har varit cirka 11,4 m långt och 4,7 m 
brett. Det har haft tre mittstolpar som alla har satts 
om en gång. I anslutning till dem finns det ett antal 
möjliga kandidater till indragna stolpar. Vägglinjerna 
består av tätt satta stolphål. Anna Gröhn (2004, s. 
309f) tolkar i sin avhandling lämningarna vid Piledal 
och de vid Herrestad som samtida och delar av samma 
bebyggelse, men eftersom dateringarna av de förmo
dade långhusen vid Herrestad är osäkra är det svårt att 
uttala sig om detta verkligen har varit fallet.

Vad det gäller senneolitiska grophus i sydöstra Skå
ne så har Sten Tesch fyra möjliga exempel från under
sökningarna i Köpinge-området (1993, s. 158). De är 
samtliga av samma typ med oregelbundna nedgräv- 
ningar av varierande storlek omgivna av stolphål utan 
någon tolkningsbar struktur. Konstruktionerna har
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Figur 19. Hus 1,11 och 12 från Herrestad, Herrestad sn. Skala 1:400.

House 1, 7 7 and 12 at Herrestad, Herrestad parish in southeastern 
Scania. Scale 1:400.

daterats till senneolitikum och bronsålderns period I 
med hjälp av fynd och en 14C-datering till 1850-1550 
f. Kr. Enligt Tesch så är de undersökta ytorna runt 
konstruktionerna emellertid inte tillräckligt stora för 
att man skall kunna utesluta att det rör sig om långhus 
med en nedsänkt golvdel. Sten Tesch gör en jämförelse 
med det möjliga långhuset med nedsänkt golvdel som 
har undersökts vid Kabusa och som kan kopplas till 
stridsyxekulturen med hjälp av fynd (Larsson 1992, s. 
103ff). Långhuset har 14C-daterats till 2570-2390 f. 
Kr. med en kombinerad metod. Det skulle alltså kunna 
röra sig om en långhustyp som har sina rötter i mellan- 
neolitikum.

Det finns ytterligare ett antal huskonstruktioner 
med en nedsänkt golvdel som har undersökts i sydös
tra Skåne. Vid Stockholmsgarden, Valleberga sn 
(Strömberg 1968; 1971), Hagestad 33 (Strömberg 
1971, s. 250) och Hagestad 44, Löderup sn (Ström
berg 1992) har ett större antal grophus, stolpbyggda 
hus med nedsänkt golvdel och i vissa fall stolpbyggda 
hus med väggränna undersökts.

Undersökningarna vid Stockholmsgården, Valle
berga sn, gav ett grophus som var cirka 4,2 m långt

och 1,9 m brett. Gropen var som djupast cirka 0,4 m. 
I grophuset hittades tre härdar på rad, men på olika 
stratigrafiska nivåer. Det fanns inga stolphål i anslut
ning till gropen, varför utseendet på den takbärande 
konstruktionen och väggarna är osäker. En stor 
mängd fynd i form av bland annat flintavfall, flintföre
mål och keramik daterar grophuset till senneolitikum 
och utifrån detaljer i keramikens ornering kan dater
ingen preciserars till den tidigare delen av perioden 
enligt Märta Strömberg. Cirka 300 m norr om grop
huset framkom ytterligare en huslämning, men denna 
hade ett annorlunda utseende. Konstruktionen bestod 
av ett cirka 6 m långt och 3,1 m brett samt cirka 0,12 
m tjockt golvlager samt två kraftiga stolphål placerade 
i gavlarna. 1 linje med dessa fanns det inne i konstruk
tionen två flata stenar som tolkades som fundament 
för takbärande stolpar. I den södra långsidan fanns det 
spår efter en ingång. Placerat på golvytan i det sydväs
tra hörnet framkom en underliggare till en kvarn och i 
det nordöstra hörnet en slipsten. Fyndmaterialet i öv
rigt från huskonstruktionen var omfattande och be
stod till stor del av flintavslag och flintföremål, bland 
annat flathuggna pilspetsar, fragment av dolkar etc. 
Utanför ingången framkom dessutom en städsten samt 
relativt omfattande spår efter flintbearbetning. Märta 
Strömberg vill därför tolka båda huslämningarna vid 
Stockholmsgården som någon form av verkstäder för 
tillverkning av flintföremål (1971, s. 52).

Vid Hagestad 33 hittade man lämningarna efter ett 
mindre grophus, cirka 2,8x2,4 m stort samt 0,5 m djupt. 
I den östra gaveln framkom ett kraftigt stolphål som kan 
ha ingått i den takbärande konstruktionen. Längs med 
långsidorna fanns lämningar efter förmodade bänkar 
som bestod av stenrader med rester av trä på. Det skulle 
emellertid också kunna vara rester av en syllkonstruk- 
tion för väggarna. Grophuset har daterats till senneoliti
kum med hjälp av flint- och keramikmaterialet.

1 närheten, vid Hagestad 44, har en boplats med 
omfattande lämningar från senneolitikum delunder- 
sökts vid en forskningsundersökning i Märta Ström
bergs (1992; 1999) regi. Inom området framkom ett
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stort antal huskonstruktioner med nedsänkta golvytor 
och stolphål samt i ett fall väggrännor. Undersök- 
ningsytorna är tyvärr koncentrerade endast till områ
dena närmast omkring de nedsänkta delarna av hus
konstruktionerna, varför det är svårt att uttala sig om 
deras totala utseende och den övergripande boplats
strukturen. Det framkom både två- och treskeppiga 
långhusliknande konstruktioner eller kombinationer 
av båda dessa konstruktionstyper samt grophus. Sam
mantaget kan man ana att det har funnits en relativt 
tät, byliknande bebyggelsestruktur i området.

Den tvåskeppiga hustypen som fanns vid Hagestad 
44, hus 1:74, 2:74, 3:74 och 4:74, hade en svagt ned
sänkt golvyta (fig. 20). Antalet mittstolpar varierade 
mellan två till fyra. I två fall fanns det bara mittstolpar 
placerade i gavlarna. De yttre stolphålen längs med 
den nedsänkta golvytans ytterkanter tycks i samtliga 
fall ha en lutning in mot taknocken, vilket skulle kun
na tolkas som att takraften har gått ända ned i mar
ken. I ett fall fanns det en tydligt markerad ingång mitt 
på den södra långsidan. Det finns ingen tydlig skillnad 
i golvnivå inom husen, utan ytan är i stort sett jämn. 
Endast i ett fall kan man se en antydan till en liknande 
inre nivåskillnad som i husen med en mera komplice
rad takbärande konstruktion (se nedan).

En annan förmodad långhusliknande byggnadstyp 
med nedsänkt golvdel representeras av fyra konstruk
tioner; 6:72, 7:72, 8:72 och 9:72, inom undersökning
sområdet. De har lämningar efter en eller två takbäran
de mittstolpar i form av stolphål eller flata stenar i kom
bination med indragna stolpar eller något som kan tol
kas som takbärande bockar (fig. 21). Det skulle alltså 
kunna röra sig om någon form av hybrid mellan en två- 
och treskeppig konstruktion. Långhustypen är intressant 
eftersom de har en mer eller mindre tydlig indelning av 
den nedsänkta golvytan i en grund del och en djupare 
del. I den djupare delen finns det i samtliga fall en härd, 
varför denna kan tolkas som boendeyta. Väggarnas 
konstruktion är osäker. Det finns stolphål som skulle 
kunna vara lämningar efter väggen, men i de flesta fall 
tycks de ha en lutning in mot taknocken och skulle i så
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Figur 20. Hus 1:74, 2:74, 3:74 och 4:74 vid Hagestad 44. Skala 1:400.

House 1:74, 2:74, 3:74 and 4:74 at Hagestad 44, southeastern Sca
nia. After Strömberg 1992; 1999. Scale 1:400.

fall kunna tolkas som takraft som har gått ända ned i 
marken. I ett fall finns det en kombination av stolpar 
och väggränna, hus 6:72, vilket skulle tyda på att det 
har funnits en syllbyggd vägg i konstruktionerna, men 
att den inte har bevarats lika väl överallt. I tre av de fyra 
husen finns det en tydligt markerad ingång i gaveln i 
den djupaste delen av konstruktionen.

Det finns också en långhusliknande byggnadstyp, 
hus 3:72, som tycks ha haft en mera renodlad treskep
pig konstruktion, men på grund av att den förmodli
gen har byggts om minst en gång är den svår att tolka. 
För övrigt finns det dessutom två mindre nedgrävda 
huskonstruktioner, hus 2:72 och 4:72, som kan tolkas 
som grophus.

25
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Figur 21. Hus 6:72, 7:72, 8:72 och 9:72 vid Hagestad 44. Skala 1:400.

House 6:72, 7:72, 8:72 and 9:72 at Hagestad 44. After Strömberg 
1992; 1999. Scale 1:400.

De här huslämningarna vid Stockholmsgården och 
Hagestad 33 samt 44 ger oss en något annorlunda bild 
av byggnadstraditionen än vad övriga undersökningar 
i området har visat. Det finns emellertid en rad källkri
tiska svårigheter när man skall jämföra materialet med 
andra konstruktioner, bland annat vad det gäller un- 
dersökningsytornas storlek. I samtliga fall har man 
bara undersökt en liten yta som precis har täckt in 
huslämningarnas förmodade utsträckning. De sen- 
neolitiska huskonstruktionerna vid Stockholmsgården 
och Hagestad är därför ett problem så länge inte större 
områden kring de nedsänkta golvytorna har under
sökts. Det kan vara så att det verkligen rör sig om en 
speciell, lokal byggnadstradition med en mindre typ av 
byggnader med nedsänkt golvyta och ränn- eller stolp- 
byggda väggar, men det kan också röra sig om delar av

större långhus som har undersökts, där de nedsänkta 
golvytorna endast har utgjort en del av konstruktio
nen. De små undersökningsytorna gör det dessutom 
svårt att bedöma vad bebyggelsen vid Hagestad egent
ligen representerar; en kringflyttande ensamliggande 
gård eller flera samtida gårdar som har bildat en bylik- 
nande struktur (Strömberg, M., 1999, s. 650f). Först 
när en kompletterande undersökning har gjorts kan vi 
komma vidare med materialet härifrån.

Nordöstra Skåne
Husmaterialet från nordöstra Skåne är tyvärr än så 
länge mycket litet, det inskränker sig till ett fåtal mer 
eller mindre säkra konstruktioner som undersökts av 
Regionmuseet Skåne (muntlig uppgift Tony Björk) och 
Riksantikvarieämbetet. Bland annat har Regionmuse
et undersökt en större boplats vid Snårarp, Vä sn, med 
huslämningar från bland annat senneolitikum och 
möjligen bronsålderns period I (Edring 2004, s. 
180ff). Tyvärr ger 14C-dateringarna av långhusen en 
förvirrande bild, men typologiskt måste de kunna pla
ceras i tidsperioden. På Hunneberget strax söder om 
Fjälkinge har man undersökt lämningarna efter två 
mindre långhus, cirka 11-12 m långa och 5,5-6 m 
breda, som förmodligen kan dateras till senneolitikum 
(Balic & Edring 2003). Ett av dem överlagras av ett 
mycket stort, cirka 44-46 m långt långhus som troli
gen kan dateras till bronsålderns period II.

På det närliggande Listerlandet i Blekinge finns det 
ett tvåskeppigt långhus som typologiskt har daterats 
till bronsålderns period I (Björkquist & Persson
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Figur 22. Långhuset vid I sta by, Mjällby sn, Blekinge. Skala 1:400.

The longhouse at Istaby, Mjällby parish in the county of Blekinge, 
southeastern Sweden. Scale 1:400.



1979). Vid Istaby, Mjällby sn, har ett cirka 25 m långt 
och 6 m brett långhus undersökts (fig. 22). Det har 
haft 4-5 takbärande mittstolpar varav en har satts om. 
Långhuset har haft raka långsidor och tydligt rundade 
gavlar. Mitt i huset fanns det en härd som förmodligen 
kan knytas till konstruktionen.

Byggnadstraditionen i södra och mel
lersta Skandinavien under senneo- 
litikum och bronsålderns period I
Eftersom det totala antalet långhus från senneolitikum 
och bronsålderns period 1 är relativt stort i södra och 
mellersta Skandinavien och antalet växer hela tiden är 
det svårt att få en översiktlig bild av materialet. Trots 
detta får man intrycket att byggnadstraditionen har 
varit relativt enhetlig över i stort sett hela området. 
Det finns mindre lokala variationer, men huvudtemat 
är i stort sett detsamma. Byggnadstraditionen med 
långhus, mindre stolpbyggda byggnader, grophus och 
hyddor tycks ha varit spridd upp till Mellansverige 
och de södra samt västra delarna av Norge. Materialet 
från Mellansverige är emellertid än så länge mycket 
litet, varför det finns en osäkerhetsfaktor här. Det mes
ta talar emellertid för att även detta område har haft i 
stort sett samma byggnadstradition.

Själland
Antalet publicerade långhus och andra byggnader med 
en datering till senneolitikum och bronsålderns period I 
från Själland är tyvärr mycket litet än så länge. Emellertid

° ° eo o ° % 0 « “o

• *•••••

o 6 ° o 0 ° 0 o o o°

så finns det ett relativt stort material som endast har 
presenterats i Arkæologiske udgravninger i Danmark 
(AUD). Oftast finns det dock bara en ytlig beskrivning 
av husen och en preliminär datering, varför det är 
svårt att använda informationen för att jämföra med 
andra material. Den översiktliga bild man får utifrån 
dessa beskrivningar visar emellertid att det finns stora 
likheter med materialet från övriga södra Skandina
vien, speciellt med det från sydvästra Skåne och från 
Bornholm.

I övrigt så finns det en hel rad långhus från senneo
litikum och bronsålderns period I som alltså endast 
har presenterats i AUD. Bland annat kan nämnas en 
boplats vid Stuvehøj mark utanför Köpenhamn där 
två tvåskeppiga långhus har undersökts. Ett av dem 
har varit mycket stort, cirka 47 m långt och 7-8 m 
brett (fig. 23) (AUD 1990, nr. 36).

Även på andra platser i Köpenhamnsområdet har 
tvåskeppiga långhus från senneolitikum och bronsål
derns period I undersökts. Som exempel kan nämnas 
undersökningar vid Hyldager (AUD 1992, nr. 37), 
Vesterled (AUD 1992, nr. 38) och Samsonspor (AUD 
1992, nr. 42). Inga närmare detaljer eller planer har 
tyvärr presenterats av de här husen. Vid Lundestien 
utanför Köpenhamn har däremot ett långhus som be
skrivs som ”af Fosietype" undersökts, vilket skulle 
kunna tyda på ett nära samband mellan sydvästra Skå
ne och östra Själland vad det gäller byggnadstraditio
nens utseende under perioden (AUD 1993, nr. 46). Yt
terligare senneolitiska långhus från Köpenhamnsom
rådet har undersökts vid Thorslunde Mark (AUD
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Figur 23. Det stora långhuset vid Stuvehøj mark utanför Köpenhamn. 
Skala 1:400.

The large longhouse at Stuvehøj mark outside Copenhagen, Den
mark. Scale 1:400.
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Figur 24. Hus 1 från Sigersted lii. Skala 1:400.

The house at Sigersted III, Sealand, Denmark. Scale 1:400.

1996, nr. 41), Bredebjerggård (AUD 1997, nr. 60) och 
Værløse Vest (AUD 1999, nr. 59). Också söderut, i 
Køgeområdet, har ett förmodat långhus undersökts 
vid Præsteskov II (AUD 1995, nr. 111). Ännu längre 
söderut, på Møn, har två stycken cirka 22-22,5 m 
långa långhus undersökts (AUD 1996, nr. 123). Vad 
det gäller långhus med en mera säker datering till slut
skedet av senneolitikum och bronsålderns period I så 
finns det ett från Sigersted III i den mera centrala delen 
av södra Själland (fig. 24) (AUD 1999, nr. 129). Lång
huset framkom under en nedplöjd hög och var cirka 
20,5 m långt och 6,25 m brett. Det har för ovanlighe
tens skull 14C-daterats till perioden, närmare bestämt 
till 1860-1690 f. Kr. (AUD 1999, s. 304).

Ett av de få material som har publicerats kortfattat 
från området kring Själland kommer från Nymarks
gård på Mön, direkt söder om Själland (Møller Han
sen & Christensen 1997). Som vi ser så koncentrerar 
sig de nu kända långhusen till den östra och sydöstra 
delen av Själland samt till Møn. Detta beror med all 
sannolikhet på att man här har genomfört ett stort an
tal exploateringsundersökningar och inte på en reell 
koncentration av bebyggelsen till området. Byggnads
traditionen i området tycks följa den allmänna linje 
som man ser i övriga delar av södra Skandinavien. 
Emellertid är det säkert daterade materialet ännu så 
länge litet, varför det är svårt att använda det för jäm
förelser.

Bornholm
På Bornholm har ett stort antal långhus från tidig- 
mellan- och senneolitikum samt bronsålderns period I

undersökts under 1980- och 1990-talet. Välkända lo
kaler som Limensgård och Grødbygård har givit ett 
stort material med välbevarade långhus från bland an
nat neolitikum och förromersk järnålder (Nielsen & 
Nielsen 1986; Nielsen 1989; 1998; 1999). Undersök
ningarna koncentrerar sig emellertid helt till den mel
lersta södra delen av ön och på grund av detta är det 
sämre bevänt med kunskapen om hur till exempel det 
neolitiska husmaterialet ser ut på övriga delar av 
Bornholm.

På Bornholm finns det ett stort husmaterial med 
långhus från övergången mellan MNA och MNB och 
från senneolitikum. Vid Grødbygård och Limensgård 
har ett stort antal långhus som kan knytas till den sena 
trattbägarkulturen och den tidiga enkelgravs-Zstridsyx- 
ekulturen undersökts (se bl.a. Nielsen 1999). Långhu
sen från övergången mellan MNA och MNB har rela
tivt stora likheter med de från senneolitikum, varför 
man kan tala om en tydlig kontinuitet i byggnadstradi
tionen i området. Det finns visserligen vissa skillnader i 
utseende och storlek, men det är enligt min mening inga 
svårigheter att se skillnaderna som en naturlig effekt av 
en utveckling av idén bakom det tvåskeppiga långhuset.

Vid Limensgård undersöktes totalt 16 stycken 
långhus som kan dateras till senneolitikum och möjli
gen bronsålderns period I (Nielsen 1999, s. 156). Kan
ske finns det ytterligare två långhus som kan tillhöra 
perioden, hus FH och FJ, men de har placerats i tidig- 
neolitikum av Poul Otto Nielsen bland annat utifrån 
fynd av keramik och 14C-dateringar (1999, s. 150). 
Hus FJ har 14C-daterats till 3940-3700 f. Kr. medan 
hus FH emellertid har 14C-daterats till 1970-1770 f. 
Kr., det vill säga SN II med en kombinerad metod, var
för placeringen av båda i tidigneolitikum kan ifråga
sättas. Samtliga långhus vid Limensgård låg koncen
trerade inom en mindre, cirka 100x100 m stor yta och 
kan troligen tolkas som lämningarna efter ett eller fle
ra gårdslägen på en mindre höjd som har använts un
der en längre tid. Av de 16 långhusen med en förmo
dad datering till senneolitikum och bronsålderns peri
od I har sex stycken 14C-daterats (AUD 1995, s. 323f).



Dateringarna visar på en spridning över tiden från 
2290-2040 f. Kr. till 1880-1680 f. Kr., det vill säga 
från inledningen av senneolitikum till början av brons
ålderns period I. Tyvärr finns det ännu inte en detalje
rad beskrivning av samtliga långhus vid Limensgård, 
utan endast delar av materialet har publicerats i ett 
flertal mindre artiklar. På grund av detta är det svårt 
att skapa sig en helhetsbild av utvecklingen på platsen 
och det är svårt att göra en säker fasindelning.

Om man ser på långhusen på platsen så finns det en 
tydlig uppdelning av dem i olika storlekskategorier 
(fig. 25). Längden varierar mellan cirka 44-19 m. De 
längsta långhusen, hus AB och S, ligger båda inom 
samma område. De har varit cirka 44 m respektive 40 
m långa och har haft en bredd på cirka 7,5-9 m res
pektive 7,5-8,4 m. I samma område som hus AB och S 
ligger också det tredje största långhuset på platsen, 
hus T, som har varit cirka 32-34 m långt och 6,5-7 m 
brett. Dess längd är osäker eftersom det inte finns någ
ra spår efter väggen i den östra gaveln. Denna kontinui
tet i placeringen av de största långhusen inom samma 
område talar enligt min mening för att en och samma 
sociala enhet kontinuerligt har utnyttjat det här gårds- 
läget. Kanske kan man tolka det som platsen för den 
lokala storgården.

Hus AB och S har förutom sin storlek vissa andra 
likheter. De är båda imponerande och komplicerade 
konstruktioner med regelbundet placerade indragna 
stolpar, inte bara i anslutning till mittstolparna utan 
också mellan dem. Detta gäller speciellt hus AB, som 
har ett större antal indragna stolpar utan kontakt med 
mittstolpar. Placeringen och antalet mittstolpar varierar 
mellan långhusen, hus AB har sju stycken och hus S 
åtta. Det är emellertid svårt att urskilja vilka som är 
ursprungliga och vilka som kan ha tillkommit senare, 
varför skillnaden kanske inte har varit så stor från bör
jan. Båda långhusen har en form där bredden är störst 
vid gavlarna, vilket ger dem ett lätt konkavt utseende. 
Konstruktionen av de östra gavlarna är rak och öppen i 
båda långhusen, medan de västra gavlarna skiljer sig åt. 
Den västra gaveln i hus AB är rundad, medan den är rak

och öppen i hus S. En annan skillnad är att hus S har en 
nedsänkt golvdel i mittdelen. Hus AB har 14C-daterats 
till 2290-2040 f. Kr. med en kombinerad metod.

Hus T skiljer sig från de två andra på flera punkter 
förutom storleken. Långhuset har sju mittstolpar, men 
det finns inte indragna stolpar i anslutning till alla. 
Dessutom är långhusets långsidor i stort sett helt raka. 
Båda gavlarna har varit raka och öppna. I långhusets 
östra del finns det en nedsänkt golvdel. Hus T har 14C- 
daterats till 1920-1740 f. Kr.

Utifrån de 14C-dateringar som finns så skulle man 
kunna förmoda att hus AB har varit det tidigaste i om
rådet och att det har avlösts av hus S. Hus T har den 
yngsta 14C-dateringen och skulle därför utifrån de na
turvetenskapliga dateringarna kunna tolkas som det 
sista långhuset inom gårdsläget. Emellertid skär an
läggningar som ingår i hus AB vissa av dem som ingår 
i hus T, varför detta inte kan stämma. Vad som är rela
tivt säkert är emellertid att de tre husen inte har legat 
här samtidigt, vilket bland annat visas av deras inbör
des läge. Enligt Nielsen & Nielsen skulle hus AB kun
na vara det senaste på platsen grundat på dess utseen
de med en rundad västgavel (1986, s. 110), vilket ofta 
ses som ett sent drag. Om detta stämmer så skulle man 
kunna tänka sig att hus T istället är det äldsta och att 
det har avlösts av hus S och AB i nu nämnd ordning. 
Fyndmaterialet från den nedsänkta golvdelen i hus S, 
där det bland annat ingår en handtagsdel från en flint- 
dolk av typ I, kan emellertid visa på en relativt tidig 
datering av långhuset. Det kan emellertid röra sig om 
ett äldre föremål som har hamnat i den nedsänkta 
golvdelen sekundärt.

Nästa storlekskategori på platsen består av fyra 
långhus som har varit cirka 28,5-3 1 m långa och 6,4- 
7,9 m breda, hus AM, EQ, R och Z (fig. 25). De ligger 
placerade i två grupper i den mellersta och södra delen 
av undersökningsområdet (Nielsen 1988, s. 20). De har 
alla ett lite varierande utseende med vissa skillnader i 
detaljer. Tre av dem, hus AM, EQ och R, har fem styck
en mittstolpar medan hus Z har minst åtta stycken, va
rav två har satts om. Konstruktionen med indragna
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Figur 25. Översikt över långhusen från Limensgård på Bornholm upp
ställda efter storlek och förmodad datering. Skala 1:400.

The tonghouses at Limensgård on the island of Bornholm, Denmark. 
The longhouses have been placed after size and probable dating. 
Scale 1:400.
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stolpar varierar i regelbundenhet mellan långhusen. 
Vissa har i stort sett kompletta uppsättningar medan 
andra endast har det i delar av konstruktionen. I två 
av långhusen, hus R och EQ har det funnits nedsänkta 
golvdelar och i hus AM fanns det lämningar efter in
nerväggar i form av rännor. Tre av långhusen har 14C- 
daterats till den senare delen av senneolitikum och in
ledningen av bronsålderns period I. Hus AM har 14C- 
daterats till 1940-1750 f. Kr., hus EQ till 2040-1760 
f. Kr. och hus Z till 1880-1680 f. Kr.

De mellanstora och mindre långhusen finns också 
representerade vid Limensgård. Det finns tre stycken 
mellanstora, cirka 20-25 m långa långhus, hus AJ, AK 
och BR I (fig. 25), och fyra stycken mindre, cirka 18-20 
m långa långhus, hus AC, AQ, BJ och EP (fig. 25). De 
mellanstora långhusen ligger placerade väl samlade i 
undersökningsområdets nordöstra del. De har ett varie
rande utseende och har haft fem eller sex takbärande 
mittstolpar. Konstruktionen med indragna stolpar är 
mer eller mindre regelbundet uppbyggd, hus AK har en 
komplett uppsättning medan den i hus AJ är mera spo
radisk. Dateringen av långhusen är osäker för två av 
dem, men hus AK har 14C-daterats till 2140-1920 f. Kr.

De mindre långhusen var placerade i områdets mel
lersta och norra del. Deras utseende var mera oregel
bundet och flera av dem var dåligt bevarade. Antalet 
mittstolpar var mycket varierande och konstruktionen 
med indragna stolpar uppträdde sporadiskt eller inte 
alls.

I ett fall så finns det en mindre byggnad i anslutning 
till ett av långhusen. Det är hus EV, en mindre byggnad 
som tycks höra ihop med hus BR I. Byggnaden har för
modligen varit enskeppig och bestod av väggstolpar 
samt en nedsänkt golvdel i norra delen. Förmodligen 
har den haft en ekonomifunktion på gården.

Att tolka materialet från Limensgård utifrån det hit
tills publicerade materialet är svårt, men ett försök har 
ändå gjorts av författaren. Utifrån de tillgängliga 14C- 
dateringarna, presenterade stratigrafiska förhållanden 
mellan långhusen och skillnader i deras utseende kan 
man göra en preliminär uppdelning efter storlek och

form. Om man dessutom tar hänsyn till deras inbördes 
placering så kan man enligt min mening urskilja tre 
eller fyra gårdslägen som har använts samtidigt under 
i varje fall tre faser. Det kan alltså röra sig om en bylik- 
nande struktur (Artursson 2005b). Att bestämma om 
platsen har använts kontinuerligt och hur länge varje 
långhus har varit i bruk är tyvärr omöjligt, men om 
man utgår ifrån att det har rört sig om ett kontinuer
ligt bruk av platsen och att varje långhusfas har haft en 
längd på cirka 100-150 år så kan man, enligt min me
ning utifrån de publicerade 14C-dateringarna, anta att 
den byliknande strukturen har varit i bruk från cirka 
2050-1700 f. Kr., det vill säga från slutet av SN I till 
övergången till bronsålderns period I. Poul Otto Niel
sen (1999, s. 161) anger ungefär samma dateringsin- 
tervall för den seneolitiska bebyggelsen vid Limens
gård, cirka 2100-1700 f. Kr.

Om man ser på långhusen i de tre förmodade faser
na så kan man se att det finns en viss skillnad mellan 
dem (se fig. 25). De långhus som enligt min mening 
tillhör den första fasen, hus T, R, AK och EP, har alla 
mer eller mindre raka långsidor och raka, mer eller 
mindre öppna gavlar. I flera fall har de regelbundet 
placerade indragna stolpar i anslutning till mittstolpa
rna. Två av långhusen har nedgrävda delar som kan 
vara spåren efter källare eller förvaringsgropar. Det 
enda av långhusen som har 14C-daterats, hus T, har 
placerats intervallet 1920-1740 f. Kr. med ett sigma 
och 2030-1680 f. Kr. med två sigma, vilket gör att fa
sen skulle kunna dateras till 2050-1950 f. Kr.

Långhusen som tillhör fas två, hus S, EQ, AJ och 
AQ, har alla en mer eller mindre tydlig konkav form 
där långsidorna alltså buktar lätt innåt mitt på hus
kroppen. Gavlarna är fortfarande helt öppna och det 
finns indragna stolpar i anslutning till vissa av mitt
stolparna men dessutom mellan dessa. Två av långhu
sen har nedgrävda delar. Ett av långhusen, hus EQ, har 
14C-daterats till 2040-1760 f. Kr., vilket gör att fasen 
skulle kunna dateras till cirka 1950-1850 f. Kr.

Den sista fasen, fas tre, har bestått av hus AB, AM, 
Z och BR I och de har alla haft en mycket lätt konkav
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eller trapetsoid form eller i stort sett raka långsidor. 
Den västra gaveln är lätt rundad eller rundad i samtli
ga långhus och den östra har antingen varit öppen 
med rakt avslut eller lätt rundad. Det finns spår efter 
indragna stolpar i samtliga långhus, oftast placerade i 
anslutning till mittstolpar men även mellan dessa. Tre 
av långhusen har 14C-daterats, hus AB, AM, Z, till 
2290-2040 f. Kr., 1940-1750 f. Kr. respektive 1880- 
1800 f. Kr. Som vi tidigare har sett så kan den tidiga 
14C-dateringen av hus AB bero på en inblandning av 
äldre material, eftersom det rent stratigrafiskt är senare 
än hus T, som har 14C-daterats till 1920-1740 f. Kr. Hus 
AB kan därför med stor sannolikhet anses tillhöra fas 3, 
bland annat på grund av den rundade gaveln i väster. 
Om man ser på 14C-dateringarna av hus AM och Z med 
två sigmas intervall så hamnar de i intervallet 2040- 
1680 f. Kr. respektive 1890-1610 f. Kr., varför fas tre 
skulle kunna dateras till cirka 1850-1700 f. Kr.

Den här typologiska-kronologiska indelningen 
överensstämmer i stort sett med den man har kunnat 
se på andra platser i södra och mellersta Skandinavien, 
främst vad det gäller långhusen form. Detta gäller 
först och främst gavlarnas utformning, som går från 
raka eller lätt rundade till en alltmer rund form. Det 
finns ytterligare fyra långhus på platsen som kan för
modas ha en datering till senneolitikum eller bronsål
derns period I, men de är så dåligt bevarade och date
rade att det är omöjligt att använda dem i den här stu
dien, speciellt eftersom de ännu inte är ordentligt pu
blicerade.

Som vi har kunnat se så är andelen stora eller 
mycket stora senneolitiska långhus, det vill säga cirka 
30-44 m långa byggnader, relativt stor vid Limens
gård. I själva verket så är det den största kända ande
len på en och samma plats i södra Skandinavien än så 
länge. Intressant nog ligger de tre största långhusen 
samlade inom ett och samma område och de skulle 
alltså kunna representera en stormannagård som har 
legat i anslutning till två eller tre samtida, mellanstora 
eller mindre gårdar (Artursson 2005b).

Vad det gäller långhus och andra huskonstruktio
ner från senneolitikum och bronsålderns period I på 
Bornholm så är alltså kunskapen koncentrerad till i 
stort sett en enda plats, nämligen Limensgård. Det 
finns ett fåtal andra platser med liknande konstruktio
ner, men de ligger också i samma område. Som exem
pel kan nämnas en undersökning cirka 400 m öster 
om Limensgård vid Solhøj, där man bland annat har 
undersökt lämningarna efter minst ett senneolitiskt 
långhus och fem flatmarksgravar från samma period 
(AUD 1987, nr. 95).

Jylland
De kända huslämningarna från senneolitikum och 
bronsålderns period I på Jylland är huvudsakligen 
koncentrerade till den norra och mellersta delen. På 
södra Jylland och i den allra nordligaste delen av Tysk
land finns det än så länge endast ett mindre antal kän
da huslämningar från perioden (Ethelberg 2000, s. 
165ff). Majoriteten utgörs av långhus med tydligt satt 
mittsulekonstruktion och ibland med lämningar efter 
stolpbyggda väggar. Vid till exempel Højgård (Ethel
berg 1993; Ethelberg 2000, s. 165ff), Brdr. Gram (Et
helberg 2000, s. 165ff) och Harrislee I och II (a.a.) 
finns det långhus av den här typen. Vissa av långhusen 
har en nedsänkt golvdel.

Vid Højgård (Ethelberg 1993; Ethelberg 2000) har 
tre relativt dåligt bevarade långhus, hus XXIX, XXX, 
och XXXIII, undersökts (fig. 26). Hus XXIX har haft 
en delvis nedsänkt västdel. Långhusbebyggelsen utgör 
den första fasen på platsen och kan enligt Per Ethel
berg dateras till den senare delen av senneolitikum. 
Dessutom framkom det tre grophusliknande hus med 
omgivande stolpkonstruktioner i anslutning till lång
husen, hus VIII, IX och XII, som möjligen kan ha 
fungerat som ekonomibyggnader (fig. 26). Dateringen 
av dessa byggnader är emellertid osäker, enligt en tidi
gare artikel (1993) kan de utifrån fynden placeras i 
den senare delen av senneolitikum enligt Ethelberg, 
men i en senare publikation (2000) anser han att de 
kan föras till äldre bronsålder utifrån 14C-dateringar.

Vid Bdr. Gram har ett tvåskeppigt långhus, hus V, 
med nedsänkt östdel undersökts (Ethelberg 2000, s. 
166). Långhuset har haft tre mittstolpar och har en
dast varit cirka 12-13 m långt (fig. 27). Det har 14C- 
daterats till 2460-2200 f. Kr., det vill säga sen enkel- 
gravskultur eller den tidigare delen av senneolitikum 
och denna datering bekräftas genom fynd av snöror- 
nerade keramikskärvor i långhuset.

I tre fall finns det också långhus med väggränna i 
området, något som annars inte är speciellt vanligt un
der senneolitikum i södra Skandinavien. Vid Vestervang 
strax norr om Nordslesvig undersöktes ett välbevarat,

33



O O o O O

• • •

° o O Q

Figur 26. De tre långhusen, hus XXIX, XXX, och XXXIII, och de tre grop- 
husliknande husen, hus VIII, IX och XII, vid Højgård. Skala 1:400.

The three tonghouses, house XXIX, XXX and XXXIII, and the three pit 
house like constructions, house VIII, IX and XII at Højgård, southern 
Jutland. Scale 1:400.

Figur 27. Långhuset, hus V, vid Bdr. Gram. Skala 1:400.

House V at Bdr. Gram, southern Jutland, Denmark. Scale 1:400.

Figur 28. Långhuset vid Vestervang. Skala 1:400.

The longhouse at Vestervang, southern Jutland, Denmark. Scale 
1:400.

cirka 20 m långt och 6,8 m brett långhus med fem 
mittstolpar (fig. 28) (Hertz 1997; Ethelberg 2000, s. 
165ff). Ytterväggarna har varit ställda i en ränna och i 
denna finns det även lämningar efter stolpar. Rännor
na har tolkats som någon form av nedgravning för en 
syllkonstruktion i trä med stående eller liggande 
plank, en så kallad skiftesverkskonstruktion. I den 
östra delen av långhuset har väggrännan kombinerats 
med väggstolpar som har placerats strax utanför den
na och i den norra långsidans östra del har det funnits 
en ingång. Intressant nog har man inte bara använt 
skiftesverkskonstruktionen i ytterväggarna, utan ock
så i en innervägg i husets östra del. Innerväggen är pla
cerad cirka 3,2 m från den östra gavelväggen och på så 
sätt har man skapat ett mindre rum i husets östra del, 
cirka 3,3x6,8 m stort. Långhuset från Vestervang har 
ytterligare ett antal intressanta konstruktionsdetaljer. 
Så till exempel finns det i dess mellersta del spår efter 
en härd, placerad i den del av byggnaden där man har 
haft störst avstånd mellan de takbärande stolparna. 
Dessutom finns det i den västra delen ett antal grunda 
och avlånga anläggningar placerade cirka 1,2 m inn
anför långväggarna. Dessa har tolkats som lämningar 
efter bänkkonstruktioner av Ejvind Hertz. Utifrån den 
tolkning som gjorts av Hertz skulle man då få en bygg
nad bestående av ett stort bostadsutrymme med härd 
och väggbänkar i den mittre och västra delen, samt ett 
mindre utrymme för till exempel förvaring i husets 
östra del. Långhuset har 14C-daterats till 1890-1770 f. 
Kr. med en kombinerad metod.
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Det andra långhuset med väggränna har undersökts i 
Flintbek i norra Tyskland (Ethelberg 2000, s. 170). 
Det är inte lika välbevarat som det vid Vestervang, 
men de delar som finns kvar påminner starkt om det
ta. Långhuset vid Flintbek har 14C-daterats, men resul
taten varierar något. Troligen kan det placeras i det 
senare tidsintervallet vilket innebär 1880-1740 f. Kr. 
med en kombinerad metod, där de två senare date
ringarna har använts. Det ger ungefär samma datering 
som långhuset vid Vestervang (a.a. s. 169).

Slutligen har ett delvis bevarat långhus med ned
sänkt östdel och väggränna i öster undersökts vid Brd. 
Gram (AUD 1994, nr 579; Ethelberg 2000, s. 204). 
Långhuset kan troligen dateras till senneolitikum eller 
bronsålderns period I utifrån sitt utseende. Som sam
manfattning kan man säga att husmaterialet från söd
ra Jylland och norra Tyskland är så spritt och ofta då
ligt bevarat att det är svårt att skapa sig en klar bild av 
byggnadstraditionen och bebyggelsestrukturen i om
rådet under perioden.

På den mellersta delen av Jylland har ett relativt 
stort antal långhus från tidsperioden undersökts (se 
bl.a. Nielsen 1998). En stor del av dem daterar sig 
emellertid till den senare delen av senneolitikum och 
till bronsålderns period I. De mest omfattande läm
ningarna finns på Djursland, bland annat vid Egehøj. 
Här har tre stycken tvåskeppiga huslämningar, hus I- 
III, från bronsålderns period I undersökts (Boas 1983). 
Hus I har varit cirka 21-24 m långt och 6,5 m brett, 
medan hus II och III har varit något mindre, cirka 18- 
19 m långa och 5,2-5,4 m breda (fig. 29). Hus I har en 
nedsänkt del i väster och hus II samt III har en nedsänkt 
del i öster. Långhusen ligger koncentrerade till en liten 
undersökningsyta strax söder om en bronsåldershög 
med en datering till period II—III. De tre byggnaderna 
kan ha existerat samtidigt på platsen, men eftersom de 
stratigrafiska förhållandena inte beskrivs uttömmande 
i artikeln är det svårt att avgöra säkert. Dessutom har 
hus I åtminstone två faser, vilket ytterligare försvårar 
bedömningen. Eftersom byggnaderna ligger tätt place
rade och hus I och II delvis överlagrar varandra kan de

Figur 29. Hus l-lll vid Egehøj på Djursland. Skala 1:400.

House l-lll at Egehøj in Djursland, the middle part of Jutland, Denmark. 
Scale 1:400.

förmodligen inte ha existerat parallellt i samtliga faser, 
men det är inte otroligt att de under en fas har utgjort 
en väl sammanhållen gård. Hus II och III har med 
största sannolikhet varit i bruk samtidigt, eftersom de 
förbinds med ett nedtrampat område och respekterar 
varandras utsträckning i plan.

Strax i närheten av Egehøj har boplatslämningar 
från den senare delen av enkelgravskulturen, senneoli
tikum och bronsålderns period TIV undersökts vid 
Hemmed Kirke (Boas 1991; 1993) och Hemmed Plan
tage (Boas 1993). De två undersökningsområdena lig
ger cirka 150 m från varandra och de har båda givit en 
nästan identisk uppsättning långhus av olika datering
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och typ. Undersökningsområdena kan tolkas som de
lar av två flerfasiga gårdslågen som har använts samti
digt under en längre tid. Inom båda områdena finns 
det en uppsättning med två- och treskeppiga långhus 
som har vissa likheter med varandra.

Vid Hemmed Kirke har totalt åtta hus undersökts, 
varav ett förmodligen kan dateras till slutet av enkel- 
gravskulturen, nämligen hus VI. Tre av de övriga hu
sen kan enligt Boas (1993) dateras till senneolitikum 
och bronsålderns period I, men endast ett av dessa, 
hus III, ligger helt inom undersökningsområdet varför 
de två andra är svåra att bedöma. Sekvensen avslutas 
med treskeppiga långhus med en intilliggande mindre 
ekonomibyggnad. De här långhusen kan enligt Boas 
dateras till bronsålderns period III—IV.

Det helt undersökta långhuset med en datering till 
övergången mellan senneolitikum och bronsålderns 
period I, hus III, har varit cirka 43 m långt och 7-7,5 
m brett (fig. 30). Det har haft nio takbärande mittstol
par av vilka fem eller sex har haft indragna stolpar 
enligt vanlig modell. Förutom dessa indragna stolpar 
så finns det ett speciellt drag hos hus III, på så sätt att 
två av de övriga mittstolparna tycks ha kombinerats 
med takbärande bockar och en mittstolpe har både in
dragna stolpar och en takbärande bock. Detta ger den 
takbärande konstruktionen ett mycket speciellt utseen
de med en kombinerad två- och treskeppig konstruk
tion. Kanske ser vi här det första försöket på platsen att 
använda sig av en treskeppig konstruktion. Långhuset 
har haft i stort sett helt raka långsidor och gaveln i väs
ter har varit rundad, medan den i öster har varit rak och 
förmodligen öppen. Det finns inga tydliga ingångar 
längs med långhusets långsidor, men det finns en möjlig 
kandidat i den södra långsidans östra del, markerad av 
två indragna stolpar. I de tre längsta mellanrummen 
mellan de takbärande mittstolparna finns det härdar 
som ligger exakt i långhusets mittlinje och som kan tol
kas som tillhörande konstruktionen. Långhuset har 
14C-daterats till 1740-1530 f. Kr. med en kombinerad 
metod (Rasmussen 1993). Materialet som har daterats 
kommer från stolphål som ingår i konstruktionen. Det

finns emellertid andra 14C-dateringar, både tidigare och 
senare, från ett annat stolphål och från två nedsänk- 
ningar i anslutning till långhuset. De placerar emellertid 
långhuset i ungefärligen samma tidsperiod, det vill säga 
den senare delen av senneolitikum och bronsålderns 
period I, men eventuellt också i period II.

Boplatslämningarna vid Hemmed Plantage består 
av tre långhus, vilka ungefärligen representerar sam
ma tidsavsnitt som de vid Hemmed Kirke. Det tidigas
te långhuset på platsen, hus III, kan förmodligen date
ras till den tidigaste delen av senneolitikum utifrån 
fynd av bland annat klockbägarkeramik och flintföre
mål som till exempel fragment av flintdolkar av typ I. 
Hus III har tyvärr endast undersökts delvis, den västra 
delen ligger fortfarande utanför undersökningsområ
det (fig. 30). De delar som är synliga visar emellertid 
att det har haft åtminstone tre takbärande mittstolpar. 
Möjligen har två av dem haft indragna stolpar koppla
de till sig, men detta är osäkert. I långhusets östra del 
fanns det en cirka 14 m lång och 4-6 m bred nedsänkt 
del. I anslutning till denna fanns det också kokgropar. 
Långhuset har haft i stort sett raka långsidor och en 
rundad gavel i öster. Delar av den norra långsidan be
står av dubbla stolphål.

Hus I på platsen kan med största sannolikhet anses 
höra hemma i övergången mellan senneolitikum och 
bronsålderns period I. Långhuset har 14C-daterats med 
hjälp av material från tre väggstolphål till 1870-1680 f. 
Kr. med en kombinerad metod. Det har varit cirka 45 m 
långt och 8 m brett. Långhuset har haft sex takbärande 
mittstolpar, av vilka fyra har haft indragna stolpar 
kopplade till sig. I gavlarna fanns det kraftiga stolphål 
placerade i linje med mittstolparna, vilket kan betyda 
att de också har ingått i den takbärande konstruktio
nen. Båda gavlarna hade ett ovanligt utseende på så sätt 
att de låg utdragna från den övriga konstruktionen och 
att de endast bestod av en kraftig mittstolpe och lika 
kraftiga hörnstolphål. Långsidorna var i stort sett helt 
raka och längs med dem fanns det fyra motställda in
gångar, två i varje gaveldel. I det största mellanrummet 
mellan mittstolparna, i den västra delen av långhuset
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Figur 30. Hus III och VI vid Hemmed Kirke och hus I och III vid Hem
med Plantage. Skala 1:400.
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House III and VI at Hemmed Kirke and house I and III at Hemmed 
Plantage, the middle part of Jutland, Denmark. Scale 1:400.

fanns det en härd och i mittdelen fanns det en cirka 
3,5x3 m stor nedsankning i golvet. Härifrån har mate
rial för en 14C-datering tagits, och resultatet visar på en 
tidigare datering än vad materialet från stolphålen gav, 
2200-1940 f. Kr.

Inom undersökningsområdet vid Hemmed Planta
ge har dessutom stora delar av ett treskeppigt långhus 
undersökts som enligt Boas kan dateras till bronsål
derns period II. De undersökta områdena vid Hem
med Kirke och Hemmed Plantage visar att det har ex
isterat en intressant kontinuitet i användandet av de 
två boplatslägena. Byggnadstraditionens förändring

från två- till treskeppiga långhus kan följas på båda 
platserna och ger upphov till många intressanta fråge
ställningar kring förändringsprocesser vad det gäller 
den materiella kulturen.

Ytterligare senneolitiska huslämningar på den mel
lersta delen av Jylland finns vid bland annat Vilholt- 
gård, Skanderborg Amt (AUD 1998, s. 206f, nr. 440). 
Långhusen här har delvis nedsänkta golvytor.

På norra Jylland finns det ett relativt omfattande hus
material från tidsperioden, bland annat i Thy-området 
och i området kring Limfjorden. Vid Myrhøj i Vest- 
himmerland på norra Jylland har några av de tidigaste
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Figur 31. Hus D, ŁAB och GAB vid Myrhøj. Skala 1:400.

House D, EAB and GAB at Myrhøj, northern part of Jutland, 
Scale 1:400.

Figur 32. Exempel på långhus med respektive utan nedsänkt östdel 
samt en mindre byggnad med nedsänkt del från Bejsebakken. Skala 
1:400.

Longhouses from Bejsebakken, northern Jutland, Denmark, with and 
without sunk down sections in the eastern part of the buildings, and 
a small building with a sunk down section. Scale 1:400.

senneolitiska långhusen i området undersökts (Jensen 
1973; Apel 2001, s. 161 ff). Fyndmaterialets samman
sättning, där bland annat keramik och flintföremål 
som kan knytas till klockbägarkulturen ingår, tyder på 
att långhusen skall dateras till inledningen av senneoli- 
tikum. Det finns dessutom en 14C-datering till 2460- 
2140 f. Kr. från platsen (Apel 2001, s. 161). Långhu
sen vid Myrhøj har en mesulakonstruktion och en 
mycket tydlig nedsankning av golvytan i den östra de
len (fig. 31). Runt kanterna av nedsänkningarna finns 
det dessutom väggstolpar. På grund av att man inte har 
tagit upp några större ytor runt nedsänkningarna är 
emellertid långhusens utseende ännu inte helt säkert 
fastställt. Endast vid ett av dem, hus D, har man tagit 
upp en större yta väster om den nedsänkta golvytan, 
och där visade det sig att konstruktionen fortsatte yt
terligare cirka 6 m (a.a. s. 65). Totalt var långhuset 
cirka 17,7 m långt och 5,2-7 m brett. Den nedsänkta 
golvdelen hade en storlek på cirka 14x7 m. Troligen 
har de två andra långhusen haft ett liknande utseende.

Intressant nog finns det ytterligare exempel på liknan
de senneolitiska långhus med en nedsänkt golvdel i 
Limfjordsområdet vid Tastum, Stendis och Gug (se 
bl.a. Skov 1982; Simonsen 1983). De har också ett in
slag av fynd av keramik och flintföremål som kan kny
tas till klockbägarkulturen och borde därför kunna 
anses tillhöra den tidigare delen av senneolitikum. Två 
14C-dateringar från långhuset vid Stendis har emeller
tid givit olika resultat, 2310-1980 f. Kr. respektive 
1930-1670 f. Kr.

Vid Bejsebakken i Aalborg Amt på norra Jylland har 
man undersökt en mycket intressant senneolitisk bo
plats med 23 stycken tvåskeppiga långhus, varav 15 
stycken har haft en nedsänkt golvdel i öster enligt noti
ser i AUD (1999; nr. 339, s. 166; 2000, nr 324). Dessa 
uppgifter motsägs delvis i en nyligen publicerad över
siktlig artikel (Sarauw 2003; se även Nielsen 2002, s. 
199), men eftersom inga detaljer ännu har publicerats 
är det svårt att avgöra vilka uppgifter som är riktiga. 
Förutom långhusen har man undersökt ett antal mindre
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Figur 33. Huset vid Øster Nibstrup utanför Brønderslev på norra Jyl
land. Skala 1:400.
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The house at Øster Nibstrup outside Brønderslev, northern Jutland. 
Scale 1:400.

byggnader placerade i anslutning till vissa av dem. 
Långhusen med nedsänkt östdel (fig. 32) och några 
utan det här konstruktionsdraget kan utifrån keramik
ens och flintdolkarnas utseende förmodligen dateras 
till den tidigare delen av senneolitikum. Mängden fynd 
är i flera fall mycket stor i den nedsänkta delen av 
långhusen. Likaså innehåller flera av de mindre bygg
naderna med nedsänkt del (fig. 32) som ligger placera
de intill långhusen rika fyndmaterial bestående av 
flintavfall och -föremål, vilket tyder på att de kan ha 
använts som verkstäder. Flera av långhusen utan ned
sänkt östdel kan enligt Sarauw (2003, s. 9) förmodas 
ha en senare datering, eventuellt kan de placeras i 
övergången mellan senneolitikum och äldre bronsål
der. Det sägs emellertid inget om en kontinuitet i an
vändandet av platsen mellan de två tidsperioderna.

Tyvärr finns det ännu inga detaljer publicerade kring 
långhusens utseende och storlek eller om fasindelningen 
av lämningarna på platsen, varför vi får nöja oss med en 
mera ytlig bild av boplatsen baserad på ett föredrag och 
översiktliga artiklar (Nielsen 2002, s. 199; Sarauw 
2003). Långhusen har varit cirka 15-20 m långa och 
har haft 4-5 takbärande mittstolpar. 1 anslutning till 
vissa av långhusen har det alltså framkommit mindre 
byggnader som förmodligen har haft olika ekonomi
funktioner. Långhusen med nedsänkt östdel har likhe
ter med dem från Myrhøj, och de kan dessutom troli
gen dateras till samma tidsperiod, det vill säga den ti
digare delen av senneolitikum (Jensen 1973). Troligen 
bildar långhusen från den tidiga delen av senneoliti
kum en flerfasig, byliknande struktur med en relativt 
komplicerad uppbyggnad. Antalet samtida gårdslägen 
kan enligt min mening uppskattas till 3-5 stycken (Ar- 
tursson 2005b). Närheten till ett antal flintgruvor och 
depåer med flintdolkar visar att det kan ha rört sig om 
en speciell bebyggelse med god tillgång till flinta av 
bra kvalité. Med stor sannolikhet har man sysslat med 
specialiserad tillverkning av flintdolkar på platsen:

”Det er undersøgt 15 toskibede langbuse, gruber og 
kulturlag mv. fra en tidlig del af senneolitikum. Hus
ene har ofte nedgravet østende, og i et hus sås ardspor 
i to niveauer. Der er fund af keramik , forkullede korn 
og frø, slibesten, kværnsten og flint samt store mæng
der af affald, halvfabrikat mv. det vidner om en omfat
tende flintudvinding/bearbejdning, som skal ses i sam
menhæng med nærliggende flintminer...”

Placeringen av bebyggelsen på en höjdsträckning som 
överblickar Limfjorden mellan två mindre vattendrag 
ger den byliknande strukturen en specieli, monumen
tal karaktär. Kanske rör det sig om en by med exklusiv

rätt till att utnyttja flinttillgångarna i trakten och att 
tillverka flintdolkar av hög kvalité. Enligt Jan Apel 
(2001, s. 272f) hör Limfjorden till ett av de två områ
den i södra Skandinavien där man tillverkade flintdol
kar av hög kvalitet för vidare distribution.

I samma område har delar av ytterligare ett långhus 
utan lika tydligt nedsänkta golvdelar som vid Bejse- 
bakken undersökts vid Povlstrupgård, Suldrup sn (I: 
Danmarks længste udgravning, s. 260). Långhuset har 
endast daterats typologiskt, och författaren anser att 
det har likheter med hus II vid Egehøj som har daterats 
till bronsålderns period I. Längre norrut, vid Øster 
Nibstrup utanför Brønderslev på norra Jylland, har 
ytterligare ett tidigt senneolitiskt långhus utan en ned
sänkt golvdel undersökts (Kjer Michaelsen 1989; 
Danmarks længste udgravning, s. 237). Långhuset har 
varit cirka 20 m långt och 7-7,2 m brett (fig. 33). Det 
har haft sex takbärande mittstolpar utan några säkra 
indragna stolpar i anslutning. Långsidorna har varit 
mer eller mindre raka och gavlarna har varit lätt run
dade eller raka. Den norra långsidan har troligen satts 
om en gång. I två av stolphålen tillhörande långhuset 
har man hittat vardera en flintdolk av typ I. De kan 
förmodligen tolkas som husoffer. Flintdolkarna date
rar med största sannolikhet långhuset till den tidigare 
delen av senneolitikum.

En annan, mindre typ av konstruktion finns vid 
Gug söder om Aalborg (Brøndsted 1957, s. 311 f). Här 
har en hyddbotten med nedsänkt golvdel och omgi
vande stolphål undersökts. Konstruktionen var cirka
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4x2 m stor. Stora mängder påbörjade, halvfärdiga och 
färdiga flintdolkar, pilspetsar, skäror och bredeggade 
flintyxor samt flintavfall framkom i konstruktionen, 
och Brøndsted tolkar därför hyddan som lämningarna 
efter en flintverkstad.

På den nordvästra delen av Jylland har ett antal 
boplatser med mer eller mindre tydliga långhus från 
tidsperioden undersökts. I Thy-området har flera plat
ser undersökts i samband med det så kallade Thy-pro- 
jektet. Det gav visserligen inte någon större utdelning 
vad det gäller tydliga byggnader från senneolitikum, 
men man fick ändå en relativt god bild av hur boplat
serna har sett ut i området (se bl.a. Earle m. fl. 1998, s. 
9ff; Bech & Mikkelsen 1999; Apel 2001, s. 178ff). I 
stort sett kan man säga att de förmodade byggnaderna 
som framkom inom projektet inskränker sig till två 
svårtolkade typer; avlånga grophus och anhopningar av 
stolphål med daterande fynd i anslutning till dem. Det 
finns emellertid också mera klassiska senneolitiska 
långhus från området som har undersökts i andra sam
manhang. Vid Klostergård på Thy har två senneolitiska 
långhus undersökts (AUD 1993, s. 160f, nr. 254). Ett av 
dem var relativt välbevarat. Det har varit cirka 25,5 m 
långt och 6-8 m brett, med en tydligt trapetoid form 
(fig. 34). Gavlarna har varit raka med avrundade hörn. 
Långhuset har haft sex takbärande mittstolpar utan 
några indragna stolpar i anslutning. I långhusets södra 
långsida har det funnits en tydligt markerad ingång. Det 
andra långhuset ligger i samma område och de kan inte 
ha varit samtida. Det markeras endast av de takbärande 
fem mittstolparna samt ett fåtal väggstolphål. De två 
långhusen har förmodligen varit ungefär lika långa.

Det finns även andra typer av långhus i området. 
Precis söder om Thy, på nordvästra Jylland har man 
undersökt ett senneolitiskt hus med nedsänkt östdel 
vid Drosselvej, Ringkøbing Amt, (AUD 1999, nr 586). 
Långhuset har varit cirka 21m långt och 5,5 brett. Det 
har daterats till senneolitikum och bronsålderns peri
od I med hjälp av keramik.

Vid Vadgård Syd har man undersökt en havsan- 
knuten mindre boplats vid Limfjorden (Lomborg
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Figur 34. Långhus från Klostergård på Thy, Jylland. Skala 1:400.

A longhouse at Klostergård in Thy, northern Jutland, Denmark. Scale 
1:400.

1980, s. 122). Den kan dateras till bronsålderns peri
od I. På boplatsen har det funnits lämningar efter 
bland annat små hyddliknande rännkonstruktioner, 
ett litet grophus och ett tvåskeppigt långhus. Boplat
sen skulle utifrån sitt läge kunna tolkas som en special
boplats av något slag, kanske för jakt och fiske, men 
fyndmaterialet sammansättning visar att det funnits 
ett starkt inslag av jordbruk i ekonomin på platsen 
(Rasmussen 1995).

Som sammanfattning kan man säga att den jylländ
ska byggnadstraditionen tycks följa den som vi kan se 
i övriga delar av södra Skandinavien. Det tycks vara 
relativt vanligt med mindre eller mellanstora långhus 
med nedsänkt golvdel på hela Jylland under den tidi
gare delen av senneolitikum, medan det blir vanligare 
med stora eller mycket stora långhus under den senare 
delen av senneolitikum i området. Ett intressant drag 
hos de tidiga senneolitiska långhusen i Limfjordsom
rådet är att det är relativt vanligt med ett inslag av 
klockbägarkeramik och andra föremål som kan kny
tas till klockbägarkulturen.

I flera fall har lämningar efter senneolitiska lång
hus hittats under bronsåldershögar på Jylland (se bl.a. 
Asingh 1988; Boas 1986; Ethelberg 2000, s. 169f; 
Danmarks længste udgravning, s. 184ff). Det finns 
även lämningar som har tolkats som nedbrända döds
hus i anslutning till gravhögar från senneolitikum och 
äldre bronsålder, bland annat vid Løsning på norra 
Jylland (I: Danmarks længste udgravning, s. 340f).



Fyn
Materialet från Fyn är ännu så länge mycket litet. På 
två kustnära boplatser på den norra delen av Fyn har 
emellertid ett antal mindre byggnader från bronsål
derns period I—II, undersökts (Jæger & Laursen 1983). 
Vid Lindebjerg har en del av en byggnad med nedsänkt 
golvdel undersökts och vid Røjle Mose har tre mindre, 
c-formiga eller ovala hyddliknande konstruktioner 
framkommit.

Småland
Från Småland finns det ännu så länge endast ett myck
et begränsat husmaterial med en datering till senneoli- 
tikum och bronsålderns period I. Inga säkra hus- eller 
hyddkonstruktioner har hittats i centralområdet med 
hällkistor i södra Småland, trots att mycket tyder på 
att området har utnyttjats intensivt under tidsperioden 
(se bl.a. Ryberg 1991). I trakten av Växjö har emeller
tid ett antal möjliga senneolitiska hus undersökts 
(Högrell & Skoglund 1996, s. 25; s. 31). Vid Kv. Bop
latsen har lämningarna efter ett osäkert tvåskeppigt 
långhus undersökts. Endast stolphålen efter de fyra 
mittstolparna har bevarats och det finns inga spår ef
ter vägglinjerna. Eftersom det inte finns några dater
ande fynd eller 14C-dateringar från det förmodade 
långhuset så måste det betraktas som osäkert. De tre 
förmodade långhusen från en undersökning i Kv. Uni
versitetet måste också betraktas som osäkra, eftersom 
huslämningarna endast består av tre stolphål efter 
mittstolparna vardera (a.a. s. 31).

Vid undersökningarna inför byggandet av E22:an i 
Kalmar län framkom det däremot ett säkert senneoli- 
tiskt långhus av sydskandinavisk typ vid Söderåkra 
(Hennius 2000; Gustafsson 2001, s. 591; Alexanders- 
son m. fl. 2001, s. 42ff). Det har varit cirka 14,3 m 
långt och 6 m brett (fig. 35). Antalet mittstolpar har 
uppgått till fem stycken. I anslutning till vissa av dem 
kan det ha funnits indragna stolpar, men det är osäkert 
på grund av det stora antalet anläggningar i området. 
Långsidorna har varit något oregelbundet satta, men 
kan ändå förmodas ha varit i stort sett raka. Långhuset
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har 14C-daterats till två olika tidsintervall med en 
kombinerad metod, 2460-2200 f. Kr. respektive 
2040-1910 f. Kr.

Som kuriosa kan en intressant företeelse på ett 
gravfält i Åkers sn i centrala Småland strax utanför 
Skillingaryd nämnas. Här framkom två senneolitiska 
stensatta brandgravar. En av dem, Al, har haft en rek
tangulär, husliknande form (Nordström 1997). Den 
har varit cirka 15 m lång och 7,5 m bred och har såle
des haft samma storlek som många av de senneolitiska 
långhusen i södra Skandinavien, till exempel hus 16 
vid Fosie IV. Dess ytterkanter markeras med kantställ- 
da stenhällar och fyllningen bestod av flata stenar och 
hällar som bildade en golvliknade yta. I stensättningen 
framkom två bengropar med omgivande lager med 
brända människoben. Omedelbart norr om den hitta
des ytterligare en bengrop med anslutande benlager, 
A3, som endast var markerad med ett fåtal stenar i 
ytan. Några meter längre norrut framkom ännu en 
stensättning, A2, som emellertid var mindre, cirka 
4x2,7 m stor, och som bestod av ett lager med flata 
stenar. Under stenarna framkom ett fyndförande lager 
som innehöll ett relativt stort antal fynd bland annat 
bestående av ythuggna pilspetsar med urnupen bas. 
När det fyndförande lagret hade tagits bort framkom 
två parallella rännor som eventuellt kan ha varit fun
dament för en mindre byggnad. I anslutning till ränno
rna framkom en bengrop med anslutande benlager. I 
bengropen hittades ett antal gravgåvor i form av en 
enkel skafthålsyxa, en retuscherad pilspets och avslag
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Figur 35. Långhuset vid Söderåkra, Kalmar län. Skala 1:400.

The long house at Söderåkra, the county of Kalmar in southeastern 
Sweden. Scale 1:400.
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med retusch. Anläggningarna har huvudsakligen 14C- 
daterats till senneolitikum, men det finns också en 14C- 
datering från A3 som ligger i TN II. Det finns emeller
tid inget i fyndmaterialet som stödjer en sådan date
ring.

Den stora, husliknande stensättningen kan tolkas 
på flera sätt. Man skulle möjligen kunna tänka sig att 
det verkligen har stått ett senneolitiskt långhus på 
platsen för den stora stensättningen från början och 
att man sekundärt har använt det som en grav. I så fall 
skulle det vara ett av de få senneolitiska långhus som 
har byggts med stensyll och stensatt golv i Skandina
vien. Ett troligare alternativ är dock enligt min mening 
att det rör sig om ett symboliskt hus som har använts 
som en markering av ett flertal begravningar eller att 
stenkonstruktionen har utgjort grunden för ett kult- 
eller dödshus som har haft samma storlek som ett 
samtida boningshus.

Svenska västkusten och Västergötland
Antalet undersökta och publicerade huskonstruktio
ner som säkert kan dateras till senneolitikum och 
bronsålderns period I i Västsverige är ännu så länge 
relativt litet. I stort sett inskränker sig materialet för 
närvarande till ett tiotal tvåskeppiga huskonstruktio
ner, varav en stor del emellertid har en osäker date
ring. Samtliga har hittats i södra och mellersta Hal
land, det finns ännu så länge inga publicerade långhus 
från norra Halland, Bohuslän eller Västergötland.

Vid Hov, Ysby sn, Halland, har man undersökt sju 
stycken tvåskeppiga långhus som rapportförfattaren 
vill datera till förromerersk-romersk järnålder, men 
som man typmässigt kan misstänka istället har en da
tering till senneolitikum-bronsålderns period I (Wes- 
tergaard 1989; 1993; Göthberg m.fl. 1995, s. 118). 
Fyndmaterialet från platsen ger en datering till ro
mersk järnålder av åtminstone ett av husen enligt rap
portförfattaren. Tyvärr gav analyserna av 14C-proven 
som tagits i konstruktionerna ingen närmare vägled
ning om husens datering. Enligt Lennart Carlie kan 
dock ett av långhusen utifrån ett keramikfynd och ett

Figur 36. Det senneolitiska långhuset vid Rackabjär. Skala 1:400.

The Late Neolithic long house at Rackabjär in the county of Halland, 
southwestern Sweden. Scale 1:400.

myntfynd med stor sannolikhet dateras till äldre järn
ålder (1999, s. 52f). På grund av svårigheterna med 
dateringen av lämningarna behandlas de emellertid 
inte vidare här.

Ytterligare ett antal tvåskeppiga långhus som för
modligen kan dateras till senneolitikum och bronsål
derns period I har på senare tid undersökts i Halland 
(Hernek 1997, s. 280; Strömberg 1999; 2000, s. 20ff). 
De tycks samtliga följa den sydskandinaviska kon
struktionen, med raka långsidor och raka eller lätt 
rundade gavlar. Bo Strömberg (2000, s. 20ff) diskute
rar tre långhus från Suseådalgången vid Öringe, Toarp 
och Rackabjär. Av dessa är de två förstnämda mera 
osäkra och har svårtolkade dateringar, medan långhu
set vid Rackabjär måste betraktas som säkert. Det har 
varit cirka 17 m långt och 5,8 m brett (Strömberg 
1999, s. 211). Den takbärande konstruktionen har be
stått av åtminstone fyra mittstolpar (fig. 36). Vägglin
jerna har varit något oregelbundna varför det är svårt 
att avgöra om det har funnits några indragna stolpar i 
anslutning till mittstolparna. Gavlarna har varit lätt 
rundade. Långhuset har fått en något varierande ,4C- 
datering, men ett av proverna placerar det i intervallet 
1885-1745 f. Kr. Denna datering bekräftas av fynd av 
senneolitisk keramik i anslutning till långhuset.

Östergötland
I Östergötland finns det en senneolitisk byggnadstra
dition med långhus av dansk-skånsk typ (se bl. a. 
Göthberg m.fl. 1995, s. 167f, 170,181; Hedvall 1996; 
Karlenby 1996; Kaliff 1999, s. 39ff). Här påminner
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Figur 37. Hus F3 vid Ullevi, Kv. Glasrutan 2, Linköping, det senneoliti- 
ska långhuset vid Stångebro, Kv. Paragrafen, Linköping och hus 153 
från Pryssgården utanför Norrköping. Skala 1:400.

House F3 at Ullevi, Kv. Glasrutan 2, the city of Linköing in the county 
of Östergötland, eastern middle part of Sweden. Scale 1:400.

storleken och den yttre formen i flera av fallen med 
vissa av husen från till exempel Fosie IV och Stångby 
stationssamhälle i Skåne. Dock har de östgötska lång
husen oftast inte samma rytm i placeringen av mitt
stolparna och indragningar tycks i stort sett helt sak
nas.

En av de tidigaste undersökningarna i Östergöt
land som gav senneolitiska långhus var den vid Ullevi, 
Kv. Glasrutan 2, i Linköpings norra utkanter, som un
dersöktes 1988-1989 (Karlenby 1996). Enligt Leif 
Karlenby fanns det ett tvåskeppigt långhus från mel- 
lanneolitikum och elva stycken tvåskeppiga långhus 
från senneolitikum och bronsålderns period I inom 
undersökningsområdet. De flesta av dem är emellertid 
mycket dåligt bevarade och ger ett ofullständigt in
tryck, men i vissa fall finns det relativt välbevarade
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exemplar, som t.ex. hus F2 och F3 (fig. 37). Något 
som försvårar en källkritisk granskning av dem är 
emellertid att det saknas stolphålsprofiler i rapporten. 
Dessutom har endast ett av dem 14C-daterats, hus A4, 
vilket försvårar den kronologiska bedömningen av 
dem. Hus A4 har 14C-daterats till 2470-2200 f. Kr. 
Enligt Anders Kaliff (1999, s. 40) kan de tvåskeppiga 
långhusen emellertid dateras till senneolitikum utifrån 
14C-dateringar, fyndmaterial och sitt utseende.

Ett mera välbevarat senneolitiskt långhus har un
dersökts vid Stångebro, Kv. Paragrafen i Linköping. 
(Hedvall 1996; Kaliff 1999, s. 39). Det har varit cirka 
17,5 m långt och 7,5 m brett. Antalet mittstolpar har 
uppgått till fem stycken med två av dem placerade i 
gavlarna. Det har inte funnits några indragna stolpar i 
anslutning till dem. Långsidorna har varit mer eller 
mindre raka liksom gavlarna. Av de fem 14C-datering- 
ar som har gjorts på material från långhuset ligger tre 
stycken i samma intervall. En kombinerd 14C-datering 
av dessa placerar långhuset i intervallet 2130-1970 f. 
Kr. Det överlagrar de ofullständiga lämningarna efter 
ett mindre långhus som rapportförfattaren vill föra till 
stridsyxekulturen utifrån keramikfynd.

Ett tvåskeppigt långhus, hus 153, som med stor 
sannolikhet kan dateras till bronsålderns period I har 
undersökts vid Pryssgården utanför Norrköping (Bor- 
na-Ahlkvist m. fl. 1998, s. 28f; Borna-Ahlkvist 2002, 
s. 28ff). Långhuset har varit cirka 32 m långt och 6 m 
brett (fig. 37). Den takbärande konstruktionen har 
bestått av fem mittstolpar utan några indragna stolpar 
i anslutning. Långsidorna har varit i stort sett raka och 
den östra gaveln har varit rundad medan den västra 
förmodligen har varit rak. Långhuset har 14C-daterats 
till 1680-1520 f. Kr.

Östra Mellansverige
I östra Mellansverige har endast ett fåtal boplatser 
med säkra, tvåskeppiga huslämningar från senneoliti
kum och bronsålderns period I undersökts än så länge 
(se bl.a. Hamilton & Runeson 2003). Det finns däre
mot flera exempel på osäkra huslämningar utan någon
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14C-datering (se bl.a. Göthberg m. fl. 2002, s. 55ff; s. 
177f). De förmodade tvåskeppiga långhus som har 
undersökts vid Annelund, Stenvreten utanför Enkö
ping i Uppland (Ulväng 1992, s. 16ff; Göthberg m . fl. 
1995a, s. 194f) har senare omtolkats som treskeppiga 
långhus med breda takbärande bockar som har kom
pletterats med takbärande mittstolpar (Fagerlund & 
Hamilton 1995, s.82ff: Hamilton & Runesson 2003, 
s. 135). Ett av långhusen, hus II, hat 14C-daterats tili 
2140-1880 f. Kr. med en kombinerad metod, men det 
finns också 14C-dateringar som placerar det i bronsål
der och järnålder, varför dateringen måste anses som 
osäker. I övrigt har långhusen från platsen 14C-daterats 
till bronsålder.

Tolkningen av långhusen vid Annelund är kompli
cerad, men enligt min mening kan de med största san
nolikhet förmodas vara lämningarna efter treskeppiga 
långhus med mycket breda takbärande bockar. De an
läggningar som skulle kunna tolkas som mittstolpar är 
i regel grunda och har en annan karaktär än stolphå- 
len till de takbärande bockarna. Det finns dock ett ex
empel på ett tvåskeppigt långhus i området som hör 
hemma i den senare delen av mellanneolitikum. Det är 
ett långhus från Fågelbacken, Västmanland, vilket har 
tydliga drag av sydskandinavisk tvåskeppig konstruk
tion (Hallgren 1998). Fynd av sen stridsyxekeramik, 
period V-VI, gjordes i anslutning till konstruktionen, 
varför den med stor säkerhet kan knytas till stridsyxe- 
kulturen.

Ett av de få möjliga tvåskeppiga långhusen med en 
datering till senneolitikum som än så länge har under
sökts i Mellansverige är en konstruktion som undersök
tes vid Arlanda i samband med byggandet av den tredje 
landningsbanan (Appelgren m. fl. 2000; Hamilton & 
Runeson 2003). Den består av ett cirka 8x6 m stort 
kulturlager, A56514, med en härdgrop och stolphål i 
anslutning (fig. 38). Fem av de större stolphålen ligger 
på rad och kan eventuellt vara lämningarna efter mitt
stolparna i ett tvåskeppigt långhus med nedgrävd golv
del i sydväst. Inom undersökningsområdet fanns dess
utom ett möjligt grophus, A6, som har 14C-daterats till

Figur 38. Det förmodade långhuset med nedsänkt golvdel och mitt
stolpar från undersökningarna inför byggandet av den tredje land
ningsbanan vid Arlanda. Skala 1:400.

The probable longhouse at the Arlanda airport, outside the city of 
Stockholm, eastern middle part of Sweden. Scale 1.400.

1880-1690 f. Kr. med en kombinerad metod, det vill 
säga den senare delen av senneolitikum och inledning
en av bronsålderns period I.

Vid Kyrsta strax norr om Uppsala har man under 
fältsäsongen 2002 undersökt ett cirka 38 m långt och 
7,5-8 m brett tvåskeppigt långhus som med stor san
nolikhet kan dateras till senneolitikum eller bronsål
derns period I (muntlig uppgift Jan Apel, Jonas Wik- 
borg, Anna Onsten och Fredrik Hallgren, SAU). Det 
är det första långhuset som har undersökts i östra Mel
lansverige som kan sägas ha tydliga likheter med syd- 
skandinaviska långhus från perioden. Det finns emeller
tid ännu inte någon säker datering av byggnaden.

Södra och västra Norge
Även det publicerade materialet från södra och västra 
Norge är relativt litet. Det finns emellertid ett antal 
långhus av sydskandinavisk typ från Rogaland, Møre 
och Østfold som kan dateras till senneolitikum och 
bronsålderns period I (se bl.a. Johnson & Prescott 
1993; Nielsen 1998; Løken 1998; 1999, s. 53f). Som 
exempel kan nämnas senneolitiska långhus från till ex
empel Voll och Sørbø, på Rennesøy i sydvästra Norge 
(Nielsen 1998, s. 19; Løken 1998, s. 170) och Holerøy- 
sa på Stokkset i Sande (Østmo 1979, s . 85; Johnson & 
Prescott 1993). I det sistnämnda fallet rör det sig om ett 
tvåskeppigt, cirka 20x5,5 m stort, långhus med vägg
ränna. Med stor sannolikhet finns det flera senneoliti
ska faser representerade i samma husområde.

Under senare tid har man dessutom i sydöstra Nor
ge undersökt ett antal senneolitiska långhus inom
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Figur 39. Långhuset från Talgje, Finnøy med en datering till bronsål
derns period I. Skala 1:400.

The Early Bronze Age longhouse at Talgje, Finnøy, southwestern 
Norway. Scale 1:400.

Svinesundprojektet vid Stensrød (Rønne 2003). Här 
har två långhus, hus I och II, samt en mindre byggnad, 
hus III, undersökts. Långhusen är intressanta eftersom 
de följer den sydskandinaviska byggnadstraditionen. 
Hus I har varit cirka 23,1 m långt och 6,5-6,7 m brett 
medan hus II har varit cirka 19,2 m långt och 4,9-5,8 
m brett. Hus II har en tydligt rundad gavel i söder, vil
ket placerar det i den senare delen av senneolitikum 
och inledningen av bronsåldern. Gavlarna i hus I är

inte bevarade, men mycket tyder på att också det har 
haft minst en rundad gavel. Den typologiska datering
en av långhusen bekräftas av 14C-dateringar, som pla
cerar dem i den andra hälften av senneolitikum.

Det finns ytterligare en del kända senneolitiska 
hus- eller hyddkonstruktioner från Norge, men då rör 
det sig ofta om mycket osäkra och dåligt publicerade 
lämningar utan större likheter med de mera tydliga, 
sydskandinaviska långhusen. Trenden är emellertid att 
antalet undersökta senneolitiska långhus med samma 
karaktär som de i övriga delar av södra Skandinavien 
successivt ökar i området (se bl.a. Løken 1999). Samt
liga långhus från södra och västra Norge är emellertid 
små eller mellanstora, det finns ännu så länge inga sto
ra långhus som har publicerats. Vad det gäller två- 
skeppiga långhus från bronsålderns period I så finns 
det ett publicerat från Talgje, Finnøy (Hemdorff 
1993). Också det är litet, cirka 13 m långt och 6,8 m 
brett (fig. 39).
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Den skånska byggnadstraditionen

En stor del av husmaterialet från Skåne som undersök
tes tidigt, det vill säga under den senare delen av 1970- 
talet och under början av 1980-talet, kommer från den 
sydvästra och sydöstra delen, från undersökningarna 
vid Fosie IV (Björhem & Säfvestad 1993) och från Kö- 
pingeområdet (Tesch 1993). Under 1990-talet har ytter
ligare stora undersökningar gjorts i bland annat Mal- 
möområdet (se bl.a Sarnäs & Nord Paulsson 2001; 
Rostovanyi & Hydén 2002) och i nordöstra Skåne 
längs med E22:an (Carlie 2003). Underligt nog finns det 
ännu inte något större material från nordvästra Skåne, 
som annars har omfattande lämningar från bronsålder i 
form av högar och andra typer av gravar. Detta beror 
dock med största sannolikhet på källkritiska faktorer, 
antalet undersökningar i området är ännu mycket litet.

Sydvästra Skåne
Husmaterialet från sydvästra Skåne är relativt stort 
och domineras av det från Fosie IV. Det är relativt 
omfattande men i flera fall dåligt bevarat (Björhem & 
Säfvestad 1993, s. 82ff). Oftast är endast stolphålen 
efter de takbärande stolparna bevarade och bara små 
delar av vägglinjerna finns kvar. Av de 14 långhus som 
antas höra hemma i bronsåldern är tre osäkra och be
handlas därför inte vidare här (a.a. s. 83, tabell 10). Av 
de återstående 11 är förmodligen två konstruktioner, 
hus 88 och 96, någon form av speciella byggnader, tro
ligen kulthus som har termoluminescensdaterats till 
yngre bronsålder. De nio kvarvarande byggnaderna 
kan betraktas som mer eller mindre säkra långhus eller 
mindre byggnader och de ligger samtliga inom boplats 
I och VI. Tre stycken av dessa har 14C-daterats. Endast 
ett långhus, hus 75, har fått en 14C-datering till äldre 
bronsålder, medan hus 1 och 81 har placerats i yngre 
bronsålder. De övriga sex husen har daterats utifrån 
fyndmaterialet eller utifrån sitt utseende och placering 
i förhållande till de som har 14C-daterats.

De boningshus eller ekonomibyggnader som går att 
bedöma är alltså samtliga koncentrerade till boplats I 
och VI inom undersökningsområdet vid Fosie IV. De 
kan tolkas som lämningarna efter två eller tre gårdslä- 
gen som har funnits i området från bronsålderns peri
od IB—II fram till förromersk järnålder (se Artursson 
2005b). Inget av gårdslägena har emellertid använts 
kontinuerligt under den här tidsperioden, utan bebyg
gelsen tycks ha återkommit till de här platserna med 
olika tidsintervall. Byggnadstraditionen har varit lik
artad inom de olika gårdslägena. Intressant nog finns 
det dock en viktig skillnad mellan gårdslägena; det är 
endast gårdsläget inom boplats I som har haft mindre 
ekonomibyggnader i anslutning till långhusen. Detta 
gäller genom hela användningstiden, varför mycket 
talar för att det representerar en kontinuerlig olikhet i 
åsikterna om hur en gård skulle se ut. Detta talar för 
att det är samma grupper av människor som har be
bott de två gårdslägena över tiden.

Det tidigaste av de 14C-daterade långhusen inom 
den södra boplats VI, hus 75, har placerats i tidsinter
vallet 1630-1400 f. Kr., det vill säga bronsålderns pe
riod IB—II (fig. 1). Det har troligen varit drygt 20-22 m 
långt och den takbärande konstruktionen har bestått 
av sju bockar med en bredd på cirka 3,3-3,75 m. 
Långhuset har vissa likheter med hus 81 och 91 inom 
samma boplats, bland annat har de alla haft 6-8 tak
bärande bockar och varit mellan cirka 20-24 m långa. 
Dock har hus 75 haft en större bockbredd än de två 
andra, vilket ger ytterligare stöd för att det är tidigast.

Inom boplats I kan man utifrån långhusens utseen
de förmoda att hus 5 är tidigast. Det har haft en större 
bredd i den takbärande konstruktionen, cirka 4,4-4,7 
m, och har därför placerats i äldre bronsålder. Det har 
stora likheter med hus 75 inom boplats VI och de kan 
mycket väl ha existerat samtidigt. De skulle då eventu
ellt kunna ha utgjort huvudbyggnaderna på två samti
da gårdar placerade cirka 300 m från varandra på var 
sin sida av en mindre sänka. Hus 5 har förmodligen
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Figur 1. Långhusen och de mindre byggnaderna vid Fosie IV uppdela
de efter boplats och förmodad datering. Skala 1:400.

The longhouses and small buildings from Fosie IV, southwestern Sca
nia, Sweden, placed after settlement and probable dating. Scale 1:400.

utgjort huvudbyggnaden på gården och med största 
sannolikhet har det dessutom ingått en mindre bygg
nad, hus 3, som troligen har fungerat som ekonomi
byggnad. Hus 3 har troligen varit cirka 13m långt och 
det har haft tre takbärande bockar med en bredd på 
mellan cirka 3,8-4,45 m. Dessutom finns det tydliga 
spår efter två motställda ingångar i öster.

Efter det att de två gårdslägena har slutat användas 
verkar det inte ha funnits någon bebyggelse i området 
under flera hundra år. Under bronsålderns period V- 
VI har det förmodligen etablerats två gårdar inom bo
plats VI som har bestått av varsitt långhus, hus 81 och 
91. Långhusen har haft sex till sju takbärande bockar

och har varit cirka 22-24 m långa. Hus 81 har 14C- 
daterats till tidsintervallet 785-410 f. Kr. och hus 91 
har daterats till bronsålderns fas B utifrån keramikma
terialet, vilket betyder att de skulle kunna ha varit i 
bruk samtidigt. Bredden i de takbärande bockarna har 
varit cirka 3,25-3,75 m respektive 3,2-3,8 m. Hus 81 
har haft en cirka 0,9 m djup källar- eller förrådsgrop i 
den östra delen.

Samtidigt som dessa två gårdar har legat på platsen 
kan det även ha funnits en gård i norr, inom boplats I. 
Här har ett cirka 17-18 m långt långhus, hus 1, med 
fem takbärande bockar undersökts. Bredden i den tak
bärande konstruktionen har varit cirka 3,3-3,7 m och



långhuset har 14C-daterats till 805-560 f. Kr. Det inne
bär att det kan ha varit samtida med långhusen i söder, 
men det går inte att avgöra säkert. Liksom hus 81 har 
hus 1 haft en källargrop i den östra delen. I anslutning 
till hus 1 framkom också en mindre byggnad, hus 7, 
som kan ha haft en ekonomifunktion på gården. Hu
set har förmodligen varit cirka 10-11 m långt och har 
haft fyra takbärande bockar. Bredden i dessa har varit 
cirka 3,3-3,7 m.

Under den senare delen av yngre bronsålder och i 
inledningen av förromersk järnålder anser Björhem & 
Säfvestad att det har funnits två gårdar i området, en 
inom boplats I och en inom boplats VI. Dateringen av 
dessa byggnader måste emellertid betraktas som osä
ker. Inom boplats I kan det ha funnits en gård beståen
de av ett långhus, hus 27, och en mindre byggnad, hus 
28. Ingen av dessa har emellertid en säker datering, 
men placeras i yngre bronsålder utifrån en typologisk 
bedömning samt utifrån det begränsade keramikmate
rialets utseende. Inom boplats VI anser Björhem & Säf
vestad att det har funnits en förromersk gård bestående 
av ett långhus, hus 93, och två mindre byggnader, hus 
78 och 87. Endast långhuset, hus 93, har termolumi- 
nescensdaterats. Dateringen placerar långhuset i inter
vallen 340+/-130 f. Kr. respektive 310±180 f. Kr. De 
två mindre byggnaderna har endast daterats typolo
giskt. Till den tidiga förromersk fasen inom boplats VI 
vill Björhem & Säfvestad även föra två s.k. fyrstolps- 
hus, hus 84 och 85. Det är emellertid osäkert om de 
kan kopplas samman med den förmodade förromerska 
gården inom boplatsen, eftersom de ligger cirka 50-60 
m öster om gårdsläget. Hus 84 har termoluminescens- 
daterats till 400±150 f. Kr., vilket innebär att det myck
et väl kan vara samtida med den förromerska gården.

Björhem & Säfvestad (1993, s. 105ff; s. 107, fig. 
160) har gjort en kronologisk indelning av husmateri
alet utifrån 14C-dateringar, fyndmaterial och bock
bredd. Den visar enligt författarna att det har funnits 
långhus och mindre byggnader med ekonomifunktion 
parallellt på platsen. Långhusen har utgjort huvud
byggnaden inom varje gårdsläge och de har i vissa fall

kompletterats med en mindre ekonomibyggnad. Lång
husen och de mindre byggnaderna kan dateras grovt 
utifrån bredden i de takbärande bockarna enligt Björ
hem & Säfvestad.

I Malmöområdet i övrigt finns det ett antal platser 
med långhus och andra typer av byggnader från 
bronsålderns period II—VI. En av de tidigare boplatser
na har undersökts vid Elmelund 2A, där man som tidi
gare nämnts förmodligen har en kontinuitet från 
bronsålderns period I in i period II inom ett gårdsläge 
(Sarnäs & Nord Paulsson 2001). På platsen fanns läm
ningarna efter ett tvåskeppigt långhus, hus 10, och 
strax söder om detta ett treskeppigt långhus, hus 2, 
med tillhörande ekonomibyggnader. Det tvåskeppiga 
långhuset har 14C-daterats till 1630-1520 f. Kr. och 
det treskeppiga hus 2 har l4C-daterats till 1510-1415 
f. Kr., vilket innebär att det mycket väl kan finnas en 
direkt kontinuitet i utnyttjandet av gårdsläget. Hus 2 
har troligen varit cirka 25-26 m långt och det har haft 
åtta takbärande bockar (fig. 2). Bockbredden har va
rierat mellan cirka 3-3,6 m och bockavståndet har va
rit cirka 3-3,8 m. Strax söder om hus 2 framkom ett 
antal mindre byggnader av varierande konstruktion. 
Det fanns allt från två stycken treskeppiga byggnader 
till fyrstolpshus och andra typer av stolpburna kon
struktioner (fig. 2). Dessutom fanns det en U-formad 
hyddlämning som antas höra till gården. De stolpbur
na byggnaderna har 14C-daterats och de tycks vara 
samtida med hus 2.

Cirka 60 m väster om gården från period I—II fanns 
det ytterligare ett treskeppigt långhus, hus 1, som hade 
stora likheter med hus 2 och dessutom en liknande 14C- 
datering. Långhuset daterades till 1610-1430 f. Kr. 
varför det mycket väl kan ha varit samtida med hus 2. 
Hus 1 har varit cirka 23 m långt och har haft åtta tak
bärande bockar. Bockbredden har varierat mellan cir
ka 2,65-3,9 m. Placeringen av de takbärande bockarna 
inom huskroppen skiljde sig emellertid från den i hus 
2. Variationen i bockavstånd var större, från 1,75-4,30 
m. Framförallt skiljde sig placeringen av bockarna åt 
mellan den östra och västra delen. Bockavståndet var
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Figur 2. De två långhusen vid Elinelund 2A, hus 1 och 2 och de min 
dre stolpbyggda byggnaderna i anslutning till hus 2 . Skala 1:400.

The two longhouses ot Elinelund 2A, southwestern Scania, house 1 
and 2, and the small buildings placed round house 2. Scale 1:400.

större i den västra än i den östra. Kanske kan detta 
bero på att det har funnits en skillnad i den funktionel
la indelningen av långhusen, så att det har funnits 
både en bostadsdel och en ekonomidel i hus 1 medan 
hus 2 istället för en ekonomidel i långhuset har haft ett 
antal mindre byggnader i anslutning.

En bit sydöst om Elinelund, vid Svågertorp 8B, har 
tre långhus och tre mindre byggnader med en datering 
till bronsålderns period III—VI undersökts (Rostovånyi 
& Hydén 2002, s. 18ff). Bebyggelsen samlar sig här 
kring tre långhus som har utgjort huvudbyggnaderna 
på gårdarna. Två av långhusen, hus 2 och 3, har 14C- 
daterats till 1300-1040 f. Kr. respektive 1310-1070

f.Kr. och kan förmodas ha legat på platsen samtidigt. 
Hus 2 har förmodligen varit cirka 24-25 m långt och 
har haft 6 takbärande bockar (fig. 3). Bockbredden 
har varierat mellan cirka 3,2-3,6 m och avståndet 
mellan 3,2-4,8 m. Hus 3 har förmodligen varit något 
längre, cirka 26-27 m, och har haft 7 takbärande 
bockar. Bockbredden har varit mera varierande i hus 3 
eftersom bockarna i gavlarna har varit smalare än de 
övriga, vilket har givit den takbärande konstruktionen 
en konvex form. Bockbredden har varierat mellan cir
ka 3-3,9 m och avståndet mellan dem har varit 2-4,7 
m. I anslutning till hus 2 har det funnits två mindre 
byggnader, hus 5 och 6, med tre respektive två takbä
rande bockar (fig. 3). De kan förmodligen tolkas som 
ekonomibyggnader på gården. De har 14C-daterats till 
1260-1030 f. Kr. respektive 1310-1100 f. Kr.

Inom samma område har ytterligare ett långhus, 
hus 1, framkommit. Det har 14C-daterats till 1050- 
840 f. Kr. och har därför förmodligen inte varit samti
da med övrig bebyggelse i området. Hus 1 har varit 
mindre, cirka 18-19 m långt och har haft sex takbä
rande bockar (fig. 3). Den takbärande konstruktionen 
har haft en trapetsoid form med den bredaste delen i 
öster. Bockbredden har varierat mellan cirka 2,5-3,3 
m och avståndet mellan 2,2-3,5 m. Långhuset har haft 
fyra motställda ingångar placerade längs med långsi
dorna, ett relativt ovanligt drag hos ett så litet långhus. 
I långhusets västra del har det funnits två kokgropar 
centralt placerade i mittskeppet, vilket visar att bo
stadsdelen med stor sannolikhet har legat här. I den 
östra gaveldelen har det funnits en källargrop.

Slutligen har man inom samma yta undersökt läm
ningarna efter en intressant konstruktion, hus 4, som 
förmodligen har stått upphöjd en bit över marken och 
fungerat som någon form av ekonomibyggnad (fig. 3). 
Lämningarna består av 11 stolphål som förmodligen 
har varit fundamentsgropar för stolparna som har bu
rit själva byggnaden och ytterligare två som har burit 
en plattform framför ingången (a.a. s. 30, fig. 16). 
Konstruktionen ligger avsides i förhållande till de öv
riga byggnaderna och dessutom har den 14C-daterats
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till 800-520 f. Kr., varför den inte hör ihop med denna 
bebyggelse. Möjligen ligger det ytterligare ett långhus i 
samma område som hus 4, utanför undersökningsom
rådet.

En liknande, mindre byggnad har undersökts i an
slutning till ett långhus vid Lockarp 7A (Rudin & Brink 
2002, s. 46ff). Lämningarna utgör förmodligen spåren 
efter gård som har bestått av ett mellanstort långhus, 
hus 7, en mindre ekonomibyggnad som förmodligen 
har stått upphöjd på nio stolpar, hus 23, samt ett fyr- 
stolpshus, hus 22. Långhuset har varit cirka 26-28 m 
långt och har haft elva takbärande bockar varav tre 
emellertid är ofullständiga (fig. 4). Bockbredden har 
varit relativt stor, mellan cirka 4,2-4,3 m, speciellt om 
man ser till 14C-dateringen av långhuset till 1130-930 f. 
Kr. Den mindre ekonomibyggnaden, hus 23, med nio 
stolpar har 14C-daterats till 1410-1200 f. Kr. med ett 
sigmas noggrannhet, men om man använder sig av vär
det för två sigma, 1450-1050 f. Kr., så kan långhuset 
och hus 23 ha varit samtida. Placeringen av alla tre 
byggnaderna gör att detta är troligt (a.a. s. 233ff). I så 
fall kan gården förmodligen dateras till övergången 
mellan bronsålderns period III- IV. Strax söder om går
den framkom ännu ett långhus, hus 21, med en liknan
de datering. Det var emellertid sämre bevarat varför det 
är svårt att jämföra med de andra byggnaderna. Det är 
ett mindre långhus, men bock bredden tycks ha varit 
ännu större än i hus 7, mellan cirka 4,9-5 m, varför det 
inte är otroligt att det är äldre.

I samma område söder om Malmö har man vid 
Svågertorp 8A undersökt fyra långhus från yngre 
bronsålder och den tidigare delen av förromersk järn
ålder (Rosberg & Lindhé 2001, s. 39ff). Två av lång
husen, ett från förundersökningen och hus 8 från slut
undersökningen har 14C-daterats till bronsålderns pe
riod IV-VI. Endast två stolphål och en härd har under
sökts inom långhuset från förundersökningen, vilket 
gör det svårt att avgöra dess konstruktion. Enligt rap
portförfattarna har den takbärande konstruktionen 
som bestod av tio bockar varit cirka 19 m lång (fig. 5). 
Bredden i dem har varierat mellan cirka 3-3,5 m och
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Figur 3. Hus 1, 2, 3, 4, 5 och 6 vid Svågertorp 8B utanför Malmö. Ska
la 1:400.

House 1, 2, 3, 4, 5 and 6 at Svågertorp 8B outside the city of Malmö, 
southwestern Scania, southern Sweden. Scale 1:400.
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Figur 4. Hus 7 och 23 vid Lockarp 7A söder om Malmö. Skala 1:400.

House 7 and 23 at Lockarp 7A to the south of the city of Malmö, 
southwestern Scania, southern Sweden. Scale 1:400.
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Figur 5. Långhuset från förundersökningen och hus 8, 1 och 6 från 
Svågertorp 8A. Skala 1:400.

The longhouse from the preinvestigation and house 8, 1 and 6 at 
Svågertorp 8A, southwestern Scania, southern Sweden. Scale 1:400.

bockavståndet mellan 1,3-6 m. De två bredaste 
bockarna har varit placerade i gavlarna, vilket ger den 
takbärande konstruktionen ett konkavt utseende. 
Längs med långsidorna fanns det lämningar efter tre 
eller möjligen fyra ingångar. De två 14C-dateringar som 
finns från långhuset ger ett något varierande resultat. 
Ett av proverna från ett stolphål placerar långhuset i 
intervallet 940-825 f. Kr. medan ett prov från en härd 
placerar det i intervallet 810-550 f. Kr. En kombine
rad datering ger tidsintervallet 900-810 f. Kr. Var i 
denna tidsrymd långhuset skall placeras är tyvärr svårt 
att säga, men om härden verkligen har hört till huset 
så borde den senare dateringen vara riktig.

Hus 8 har troligen varit cirka 21 m långt och det har 
haft sju takbärande bocker med en bredd mellan cirka
2,8-3,7 m. De två bockarna i den östra delen av lång
huset har en något oregelbunden placering och stolp- 
hålen är inte lika djupa som de övriga, varför tolk
ningen av konstruktionen är något osäker. Dessutom 
ger de bevarade lämningarna efter väggarna ett något 
oregelbundet intryck. Långhuset har 14C-daterats till 
930-820 f. Kr.

De två övriga långhusen, hus 1 och 6, är mindre 
och har 14C-daterats till den senare delen av yngre 
bronsålder och till inledningen av förromersk järnål
der. Hus 1 har varit cirka 15 m långt och har haft fem 
takbärande bockar. Bockbredden varierar mellan cir
ka 3,5-3,8 m och bockavståndet mellan 1,9-4,5 m. 
Långhuset har en tydlig tudelning av placeringen av de 
takbärande bockarna. I den västra delen står de glesa
re än vad de gör i den östra och i mittdelen är det tätast 
mellan dem. Troligen markerar de tätast placerade 
takbärande bockarna platsen för ett ingångsrum. 
Långhuset har 14C-daterats till 760-370 f. Kr. respekti
ve 760-380 f. Kr., vilket blir 520-390 f. Kr. med en 
kombinerad analys. Eftersom kalibreringskurvan är 
besvärlig i det här intervallet är det emellertid svårt att 
veta var långhuset exakt hör hemma.

Hus 6 har varit cirka 14-15 m långt och har haft 
fyra takbärande bockar med en bredd mellan cirka 3- 
3,4 m. De takbärande bockarna har varit placerade 
med jämnare avstånd än i hus 1, avståndet har varierat 
mellan endast cirka 3,3-4,3 m. Långhuset har l4C-date- 
rats till 400-260 f. Kr. med en kombinerad metod, det 
vill säga förromersk järnålder, men eftersom daterings
intervallet är besvärligt så kan dateringen av långhuset 
lika gärna ligga i slutfasen av yngre bronsålder.

Västra Skåne - materialet från VKB-projektet
I den västra delen av Skåne har det framkommit ett 
antal platser med långhus och andra typer av byggna
der som kan dateras till bronsålderns period II—VI. En 
stor del av dessa har framkommit i samband med un
dersökningarna för Västkustbanan. Man kan se att



2

W

» • •

57

Figur 6. Hus 7 vid Rya, Kvistofta sn. Skala 1:400.

House 7 at Rya, Kvistofta parish, western Scania, southern Sweden. 
Scale 1:400.

långhusen i den här delen av Skåne har varit uppdela
de i ett antal storlekskategorier under hela tidsperio
den. Jämfört med andra områden i södra och mellersta 
Skandinavien har emellertid storleksspannet varit re
lativt begränsat. De hittills största undersökta långhu
sen har varit cirka 24-25 m långa och de minsta 10- 
12 m långa. Situationen kan emellertid förändras 
snabbt, något man kan se exempel på i andra områ
den, som till exempel i nordöstra Skåne, där ett cirka 
44-46 m långt långhus med en datering till bronsål
derns period II har undersökts vid Hunneberget (Björk 
& Carlie 2003). Som vi kan se så räcker det med en 
enda undersökning där ett mycket stort långhus dyker 
upp för att man skall få en helt annan syn på bygg
nadstraditionen i området.

Ett av de tidigaste stora långhusen i området har 
undersökts vid Rya, Kvistofta sn (Artursson 1998, s. 
27). Långhuset, hus 7, har troligen ursprungligen varit 
cirka 19,4 m långt samt haft tio takbärande bockar. 
Långhuset har emellertid med all sannolikhet förlängts 
med cirka 4,25 m åt öster och man har då byggt till två 
takbärande bockar (fig. 6). Bredden i bockarna har 
varierat mellan cirka 3,4—4,1m och avståndet mellan
1,9-2,25 m. De smalaste bockarna har funnits i gav
larna av långhuset varför det kan ha haft en något 
konvex form. Endast delar av vägglinjerna var bevara
de varför det är svårt att avgöra huskroppens form. 
Man kan emellertid se att det har funnits en ingång i 
den södra vägglinjens västra del. I långhusets östra del 
har det funnits en större grop med två kokgropar ned
grävda i denna som kan ha använts för matlagning 
under husets brukningstid. Keramik från gropen och 
en 14C-datering till 1130-940 f.Kr. placerar anlägg
ningen i bronsålderns period IV och en mindre grop 
som kan ha legat inne i långhuset har fått en 14C-date- 
ring till 1250-1045 f.Kr., dvs. period III—IV. Om an
läggningarna kan anses vara samtida med långhuset så 
kan det alltså dateras till övergången mellan äldre och 
yngre bronsålder. Denna datering motsägs dock av re
sultatet från en 14C-datering av material från ett stolp- 
hål som ingår i långhuset till 1620-1440 f.Kr., vilket

istället skulle placera det i bronsålderns period I—II. 
Enligt min mening är båda dateringarna fullt möjliga, 
det finns inget i långhusets utseende som motsäger nå
gon av dem, men eftersom fyndmaterialet som hittades 
i området hör hemma i inledningen av yngre bronsål
der kanske den senare dateringen är mer trolig.

Liknande, större långhus har undersökts vid ett 
antal andra platser i samband med Västkustbanepro- 
jektet. Vid VKB SU14Ö strax nordväst om Dösjebro 
har tre långhus och en U-formad hydda med en date
ring till cirka 1400-1100 f. Kr., det vill säga period II- 
III, undersökts (Lindahl Jensen & Thörn Pihl 1999). 
Lämningarna kan tolkas som delar av två gårdar. I an
slutning till bebyggelsen fanns det också bland annat 
två brunnar och ett större kulturlager med samma da
tering. Två av långhusen, hus 3 och 8, var av en längre 
typ liknande det vid Rya. Hus 3 har ursprungligen för
modligen varit cirka 22-24 m långt och har haft sju 
takbärande bockar, varav flera har satts om (fig. 7). 
Bredden i de takbärande bockarna har varierat mellan 
cirka 3,3-3,5 m och avståndet mellan 2,6-3,8 m. En
dast mindre delar av väggarna är bevarade, men åt
minstone tre ingångar kan urskiljas. De har placerats i 
den västra och mellersta delen av långhuset. I den väs
tra delen av långhuset finns det också fyra härdar som 
utifrån sin placering i mittskeppet kan förmodas ha 
tillhört brukningsfasen. Långhuset har tre 14C-date- 
ringar, varav två har givit dateringar till tidig- och sen- 
neolitikum och en till äldre bronsålder. Den senare
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14C-dateringen placerar långhuset i intervallet 1400- 
1160 f.Kr., vilket överensstämmer väl med dess utse
ende. Omedelbart norr om hus 3 hittades ytterligare 
ett långhus, hus 5, som har varit en mindre, cirka 13- 
14 m lång byggnad med fyra takbärande bockar. 
Bockbredden har varierat mellan cirka 3,2-3,4 m och 
avståndet mellan 2,8-3,4 m. Det fanns inget bevarat 
av vägglinjerna, men i mittskeppet fanns lämningar ef
ter tre härdar. Förmodligen har hus 5 fungerat som en 
ekonomibyggnad på den gård där hus 3 har varit hu
vudbyggnad. Hus 5 har 14C-daterats till 1420-1260 f. 
Kr., vilket gör det sannolikt att det har varit i bruk 
samtidigt som hus 3. Intressant nog så fanns det ytter
ligare en byggnad nordväst om hus 3, en stolpbyggd 
U-formad hydda, som kan tolkas som en mindre eko
nomibyggnad på gården. Den har 14C-daterats till 
1400-1260 f.Kr.

Cirka 30 m väster om hus 3 undersöktes ytterligare 
ett gårdsläge med ett större långhus, hus 8. Tyvärr 
skars dess östra del av den gamla järnvägen varför en
dast den västra delen återstod. Långhuset har dock 
förmodligen haft stora likheter med hus 3. Bockbred
den har varierat mellan cirka 2,9-3,2 m och det inbör
des avståndet mellan 2,1-3,6 m. Vägglinjerna i det här 
långhuset har varit bättre bevarade och visar att det 
har haft raka långsidor och en lätt rundad gavel. Lång
huset har 14C-daterats till 1270-1100 f.Kr., vilket skul
le kunna innebära att de två gårdarna inom undersök
ningsområdet antingen har existerat samtidigt på plat
sen eller att de har avlöst varandra.

Vid Oxhögarna i den östra utkanten av Landskro
na undersöktes ett antal långhus och mindre byggna
der i anslutning till sex överplöjda bronsåldershögar. 
Delar av två av högarna undersöktes vid förundersök
ningen och i hög 1 framkom en dåligt bevarad central
grav som innehöll ett delvis bevarat bronsålderssvärd 
med rester av en träskida (Lindahl Jensen 1998). Trä
rester från centralgraven 14C-daterades till 1380-1120 
f.Kr. Öster om hög 1 undersöktes en brandgrav som 
,4C-daterades till 1440-1260 f.Kr. I hög 2 undersöktes 
delar av en centralgrav där trärester och förmodade
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Figur 7. Hus 3, 8, 5 och 4 vid VKB SU14Ö, Dösjebro, Annelöv sn. Skala 
1:400.

House 3, 8, 5 and 4 at VKB SU14Ö, Dösjebro, Annelöv parish, wes
tern Scania, southern Sweden. Scale 1.400.

benrester framkom, men ingen datering har gjorts av 
materialet. Högarna hamnade tyvärr utanför under
sökningsområdet under slutundersökningen. I den 
västra delen av undersökningsområdet vid Oxhögarna 
undersöktes ett större, cirka 20-22 m långt långhus, 
hus 2, med en anslutande mindre byggnad (Cademar 
Nilsson 1999) (fig. 8). Tyvärr kunde inte hela den väs
tra delen av långhuset undersökas eftersom den skars 
av en befintlig väg, men förmodligen har man fångat 
upp i stort sett hela den takbärande konstruktionen. 
Långhuset har troligen haft sju takbärande bockar 
med en bredd mellan cirka 3,2-3,5 m och ett avstånd 
mellan 2,2-3,6 m. Delar av vägglinjen var bevarad, 
men det går inte säga något om huskroppens form.



2

• orf . °

Figur 8. Hus 2, 1 och 3 från Oxhögarna utanför Landskrona. Skala 
1:400.

House 2, 1 and 3 from Oxhögarna just outside the town of Landskro
na, western Scania. Scale 1:400.

Långhuset har 14C-daterats till 1405-1310 f. Kr. med 
en kombinerad metod. Strax söder om hus 2 under
söktes en mindre byggnad, hus 3, som troligen har 
stått upphöjd på sex stycken stolpar som har lämnat 
spår efter sig i form av stolphål. Byggnaden har för
modligen fungerat som en ekonomibyggnad på gården 
dår hus 2 har utgjort huvudbyggnad. Hus 3 har 14C- 
daterats till 1390-1100 f.Kr.

Förutom den här gårdslämningen framkom två 
långhus, hus 1 och 4, med ett mera osäkert utseende 
inom undersökningsområdet. Hus 4 kan enligt rap
portförfattaren ha varit ett större, cirka 20-22 m långt 
långhus, men eftersom endast stolphålen efter de tre 
bockarna i den västra delen av konstruktionen är tyd
liga är detta osäkert. Dessutom fanns det ett senneoli- 
tiskt grophus, hus 5, precis väster om långhuset och ett 
neolitiskt kulturlager i den östra delen vilket förvirrar 
bilden ytterligare. Konstruktionen behandlas därför 
inte vidare här. Hus 1 har varit en mindre byggnad 
som förmodligen har haft tre takbärande bockar och 
varit cirka 10-11 m långt. Bockbredden har varit cirka

3-3,3 m och avståndet mellan bockarna 2,9-4,1 m. I 
den östra delen har det funnits en härd. Långhuset har 
14C-daterats till 1090-910 f. Kr.

Vid VKB 3:4 undersöktes tre långhus som alla har 
liknande drag (Aspeborg 1998). Tyvärr låg endast ett 
av dem, hus 2, helt inom undersökningsområdet, var
för det inte går att säga om de verkligen har haft ett 
identiskt utseende. De två övriga långhusen, hus 1 och 
3, har endast kunnat undersökas i begränsad omfatt
ning, men det finns uppenbara likheter med hus 2. 
Hus 2 har haft en längd av uppskattningsvis cirka 24- 
25 m och en bredd på 6,4-7 m (fig. 9). Långhuset har 
haft åtta takbärande bockar med en bredd varierande 
mellan cirka 3,1-4,3 m och ett inbördes avstånd mel
lan 1,2-5,1 m. De takbärande bockarna i mitten av 
långhuset har stått betydligt tätare än de i gavlarna. 
Längs med långsidorna fanns det lämningar efter fyra 
motställda ingångar placerade precis i övergången 
mellan den glesa och tätare placeringen av det takbä
rande bockarna. Detta visar förmodligen att det har 
funnits en rumsindelning som avspeglas i dessa två 
konstruktionsdrag. Långhuset har 14C-daterats till 
1380-1120 f.Kr. De små delar av de två övriga långhu
sen som ligger inom undersökningsområdet har tydli
ga drag av hus 2, men de har en senare 14C-datering. 
Hus 1 har 14C-daterats till 1045-850 f.Kr. och hus 3 
till 990-835 f.Kr.

Ett större långhus, hus I, med ett utseende som 
överensstämmer väl med de tidigare behandlade, 
bland annat hus 2 vid VKB 3:4, men som har fått en 
14C-datering till förromersk järnålder period I—II har 
undersökts vid VKB 1A:7, Ramlösa strax söder om 
Helsingborg (Omfors 1999) (fig. 10). Långhuset har 
haft en bockbredd och ett utseende i övrigt som typ- 
ologiskt borde placera det i den mellersta eller senare 
delen av bronsåldern, men 14C-dateringen placerade 
det i tidsintervallet 370-200 f.Kr. Bockbredden har 
varierat mellan cirka 3,15-3,65 m och bockavståndet 
1,45-4,7 m. De takbärande bockarna i mitten av lång
huset har stått betydligt tätare än de i gavlarna. Lång
huset har varit cirka 27,5 m långt och 6,4-7 m brett.
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Figur 9. Hus 2, 1 och 3 vid VKB 3:4. Skala 1:400.

House 2, 7 and 3 at VKB 3:4, Clumslöv, western Scania. Scale 
1:400.
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Figur 10. Hus I vid Raus VKB 1 A:7 och hus IV vid Körslätt, Kvidinge sn. 
Skala 1:400.

House I at Raus VKB IA:7 and house IV at Körslätt, Kvidinge parish 
in nortwestern Scania. Scale 1:400.

Det har haft raka långsidor samt rundade gavlar. Två 
härdar som kan ha varit samtida med långhuset fram
kom i den östra delen. I anslutning till långhuset fram
kom två mindre enskeppiga byggnader, hus IX och X, 
som kan tolkas som ekonomibyggnader tillhörande 
gården. Det finns emellertid inga 14C-dateringar av 
dem, varför tolkningen är osäker.

Ett liknande men något större långhus med samma 
datering har undersökts vid Körslätt, Kvidinge sn, 
strax sydväst om Klippan (Bergenstråhle 2000) (fig. 
10). Långhuset har 14C-daterats till 400-260 f.Kr. och 
har varit cirka 32 m långt samt 6,5-7 m brett. Det har 
haft sex stycken helt bevarade takbärande bockar, tre i 
varje gaveldel, samt förmodligen två stycken oregel
bundet placerade bockar i mittdelen. Det exakta anta
let takbärande bockar som har funnits i långhuset är 
emellertid osäkert eftersom det finns stora oregelbun
denheter i hela konstruktionen. Bockbredden i de 
bockar som har kunnat identifieras har varierat mel
lan cirka 2,6-3 m och bockavståndet mellan 2-3,4 m. 
Långhuset har haft i stort sett helt raka långsidor och 
rundade gavlar. Också i det här långhuset fanns det 
spår efter en härd i den östra delen.

Existensen av de här två långhusen i västra Skåne 
med ett utseende som överensstämmer väl med de 
större långhusen från mellersta och yngre bronsålder, 
men med 14C-dateringar som placerar dem i förro
mersk järnålder period I—II, gör att man börjar funde
ra kring om det verkligen har funnits en byggnadstra
dition med lång kontinuitet vad det gäller den här 
långhustypen i området eller om det rör sig om en in
blandning av senare material som har hamnat i an
läggningarna sekundärt. Fyndmaterialet från långhu
sen är tyvärr alltför begränsat för att möjliggöra en 
datering utifrån detta, varför endast framtida under
sökningar av den här långhustypen kan avgöra frågan.

Mindre och mellanstora typer av långhus har under
sökts vid ett antal platser i västra Skåne. Ett av de tidi
gaste mellanstora långhusen från västra Skåne har un
dersökts vid Västra Kara by, Västra Karaby sn (Petters
son 2000, s. 23ff). Långhuset har varit cirka 16,1 m
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långt och 8,2 m brett (fig. 11). Det har haft fem takbä
rande bockar med en bredd mellan cirka 4,2-4,6 m 
och ett bockavstånd mellan 2,4-3 m. Långhuset har 
brunnit och det fanns tydliga spår efter väggarna. 
Långsidorna har varit raka och gavlarna lätt rundade.
I långhusets östra del fanns det spår efter två motställ
da ingångar. Eventuellt kan en härd i den östra delen 
kopplas till användningen av långhuset. Dateringen av 
långhuset är tyvärr något osäker eftersom '^-date
ringarna har en spridning från senneolitikum till 
bronsålderns period II. Det måste emellertid anses som 
mest sannolikt att långhuset utifrån sitt utseende hör 
hemma i den senare delen av bronsålderns period 1 el
ler i period II. Det finns två 14C-dateringar från lång
huset som överenstämmer med en sådan datering, 
3450±105 BP och 3210+55BP, vilket placerar det i in
tervallen 1910-1630 f.Kr. respektive 1530-1420 f.Kr. 
Med två sigma överlappar dateringarna varandra och 
därför kan förmodligen långhuset dateras till den se
nare delen av bronsålderns period I eller period II. 
Rent typologiskt finns det inget som talar emot en så
dan datering.

I närheten av Västra Karaby undersöktes ett antal 
mer eller mindre ofullständiga och oregelbundna 
mindre långhus vid Karaby 3:1 och 4:1, Västra Kara
by sn (Jeppson 1996, s. 129ff). De kan förmodligen 
dateras till yngre bronsålder utifrån sitt utseende, men 
eftersom de är svårbedömda och saknar säker datering 
så diskuteras de inte vidare här.

Vid VKB SU 12 undersöktes bland annat delar av 
ett gårdsläge med en förmodad datering till yngre 
bronsålder (Thörn Pihi 2000). Tyvärr är långhusen 
från yngre bronsålder på platsen inte 14C-daterade och 
de ligger antingen bara delvis inom undersökningsom
rådet eller är mer eller mindre osäkra. Av de sex lång
husen, hus 2, 9, 13-15 och 19, som utifrån sitt utseen
de kan misstänkas tillhöra fasen, är det egentligen 
bara hus 2 som kan betraktas som någorlunda säkert 
(fig. 12). Tyvärr ligger detta delvis utanför undersök
ningsområdet. Av de övriga kan möjligen hus 13 ha 
utgjort en mindre ekonomibyggnad inom gårdsläget
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Figur 11. Hus 10 vid Västra Karaby, Västra Karaby sn. Skala 1:400.

House 10 at Västra Karaby, Västra Karaby parish in western Scania. 
Scale 1:400.

Figur 12. Hus 2 och 13 från VKB SU 12, Kvärlöv, Annelöv sn. Skala 
1:400.

House 2 and 13 at VKB SU 12, Kvärlöv, Annelöv parish, western Sca
nia. Scale 1:400.

där hus 2 har varit huvudbyggnad. Hus 2 har förmod
ligen varit ett mellanstort, cirka 16-18 m långt lång
hus. Det har haft sju takbärande bockar med en bredd 
mellan cirka 3,2-3,6 m och ett bockavstånd mellan
1,7-3,25 m. De takbärande bockarna är tydligt grup
perade inom huskroppen med ett större avstånd i den 
västra delen. Mellan de takbärande bockarna i den 
östra delen fanns en cirka 0,3 m djup och 6x3 m stor 
grop. Det osäkra hus 13 har varit en cirka 12-13 m 
lång byggnad med tre takbärande bockar. De tak
bärande bockarna har varit mellan cirka 3,45-3,65 m 
breda och avståndet har varierat mellan 4,15-6 m.

Ytterligare ett mellanstort, cirka 16-17 m långt 
långhus med en tidig datering har undersökts vid VKB
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SU13, Annelöv, Annelöv sn (Cademar Nilsson & Eric
son Lagerås 2000). Långhuset, hus 8, har emellertid 
ett annat utseende än det vid Västra Kara by. Dels är 
bockbredden betydligt mindre, mellan cirka 2,5-3 m, 

62 och dels har de fem takbärande bockarna placerats
med en mera tydlig gruppering inom huskroppen (fig. 
13). Bockavståndet har varierat mellan cirka 2,8-3,8 
m. Placeringen av de takbärande bockarna påminner 
starkt om den som blir vanligare i långhus under den 
mellersta och senare delen av bronsåldern, med en två
delning av den takbärande konstruktionen. Hus 8 har 
dessutom två motställda ingångar placerade mellan de 
två delarna av långhuset, ett drag som är vanligt i den 
senare typen av byggnader. Långhuset har l4C-daterats 
till tidsintervallet 1520-1445 f. Kr. med en kombine
rad metod. De tre 14C-dateringarna som har använts 
ligger väl samlade, varför dateringen av långhuset kan 
anses som relativt säker. I anslutning till långhuset 
framkom en mindre stolpbyggd byggnad, hus 7, utan 
säker datering och en grophusliknande konstruktion, 
hus 9, som har 14C-daterats till 1270-1050 f. Kr. 
Grophuset innehöll emellertid ett fyndmaterial som 
kan dateras till äldre bronsålder, varför man eventuellt 
kan anta att det har varit i bruk samtidigt med hus 8. 
Om hus 7 också ingår i gårdsstrukturen är osäkert. 
Det har en bockbredd på cirka 2,9 m vilket skulle kun
na innebära att det kan dateras till äldre bronsålder, 
men det ligger cirka 30 m öster om hus 8, varför det är 
svårt att säkert veta om det verkligen har ingått i 
gårdsstrukturen (se denna volym, bilaga 3).
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Figur 13. Hus 8 vid VKB SU 13, Annelöv, Annelöv sn.Skala 1:400. 

House 8 at VKB SU 13, Annelöv, Annelöv parish. Scale 1:400.

Liknande mellanstora långhus har undersökts vid 
VKB 3:3, Glumslöv (Fendin 1999). Här har tre lång
hus, hus 3, 4 och 5, undersökts inom en begränsad yta 
(fig. 14). Troligen utgör de lämningarna efter huvud
byggnaderna inom ett gårdsläge som har använts mer 
eller mindre kontinuerligt under yngre bronsålder och 
den tidigare delen av förromersk järnålder. Förmodli
gen har alla långhusen haft sex takbärande bockar, 
men eftersom inte hela hus 5 låg inom undersökning
sområdet så vet vi inte säkert. Alla tre långhusen har 
haft en liknande placering av de takbärande bockarna 
inom huskroppen i två grupper, men det finns en tydlig 
skillnad i bockbredden mellan dem. Hus 3 har ur
sprungligen förmodligen varit cirka 14-15 m långt. 
Bockbredden har varierat mellan cirka 3,3-3,6 m och 
bockavståndet mellan 1,5-3,35 m. De sex takbärande 
bockarna har placerats i två tydliga grupper inom hus
kroppen, med två stycken glesare placerade i den väs
tra delen och fyra stycken tätare placerade i den östra. 
Detta visar troligen på en rumsindelning av långhuset 
och oftast anser man att boningsdelen har legat i den 
västra delen och ekonomi- eller stalldelen i den östra. 
Långhuset har 14C-daterats till 1260-1030 f. Kr. med 
en kombinerad metod.

En liknande indelning finns i hus 5, men här är anta
let takbärande bockar i den västra delen tre stycken 
medan antalet i den östra delen är okänt eftersom inte 
hela långhuset ligger inom undersökningsområdet. Ty
värr finns det ingen 14C-datering av långhuset, men 
bockbredden överensstämmer relativt väl med den i hus 
3, varför de på typologiska grunder kan antas ligga nära 
varandra i tid. Bockbredden i hus 5 har varierat mellan 
3,1-3,6 m och bockavståndet mellan 1,7-3,55 m.

Slutligen kan hus 4 närmast beskrivas som en ko
pia av hus 3 vad det gäller placeringen av de takbäran
de bockarna inom huskroppen, men bockbredden 
skiljer sig fullständigt. Den har varierat mellan cirka
2,7-3,25 m i hus 4. Detta skulle enligt den traditionel
la typologiska modellen innebära att långhuset är se
nare än de två andra. Tyvärr har de två 14C-dateringa- 
rna från långhuset givit två helt olika resultat. En 14C- 
datering placerar långhuset i tidsintervallet 1020-840 
f. Kr., dvs. relativt nära hus 3 och 5 i tid, medan den 
andra 14C-dateringen placerar långhuset i intervallet 
370-200 f. Kr., det vill säga förromersk järnålder. Vil
ken datering som är riktig är svårt att säga, rent typ- 
ologiskt är båda möjliga, men enligt min mening är det 
mest sannolikt att den senare stämmer bäst med lång
husets utseende.

De tre långhusen vid VKB 3:3 kan ses som ett in
tressant exempel på en lokal utveckling, där långhus 
av samma typ men med olika bredd i den takbärande
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Figur 14. Hus 3, 5 och 4 från Glumslöv, VKB 3:3. Skala 1:400. 

House 3, 5 and 4 from Clumslöv, VKB 3:3. Scale / :400.

Figur 15. Hus I vid punkt 2 och VI vid punkt 9 inom väg 108-projek- 
tet. Skala 1.400.

House I at point 2 and VI at point 9 from the road 108 project, 
southwestern Scania, southern Sweden. Scale 1:400.

konstruktionen visar på en lång kontinuitet både vad 
det galler gårdens placering i landskapet och bygg
nadstraditionen. Utifrån 14C-dateringarna skulle det 
kunna vara så att gårdslåget har använts mer eller 
mindre kontinuerligt under antingen 200 år, från cirka 
1000-800 f.Kr. eller att det har använts under 600 år, 
från cirka 1000-400 f.Kr. Eftersom inte hela gårdsla
get har undersökts så kan det vara så att det finns flera 
liknande långhus i området som representerar flera fa
ser, så att användningstiden för varje hus kan dras ned 
från cirka 200 år till mera troliga siffror på cirka 50- 
100 år i det senare alternativet. Det kan emellertid 
också vara så att gårdsläget inte har använts kontinu
erligt, utan att man istället har återvänt med jämna 
mellanrum.

Slutligen kan ett antal långhus längre söderut näm
nas. Strax nordväst om Lund har två långhus, hus I vid 
punkt 2 och hus VI vid punkt 9, undersökts i samband 
med byggandet av väg 108 (Olson m. fl. 1996, s. 59). 
De har tyvärr inte 14C-daterats men kan typologiskt an
tas höra hemma i yngre bronsålder. Hus I har varit cir
ka 12-13 m långt och har haft 5 takbärande bockar 
varav en inte är fullständig. Den takbärande konstruk
tionen är oregelbunden, bockbredden har varierat mel
lan 3,5-3,9 m och bockavståndet mellan 2-3 m. Hus 
VI har förmodligen varit cirka 16 m långt och har haft 
fem takbärande bockar som har varit tydligt uppdelade 
i två grupperingar. Också här är emellertid den takbä
rande konstruktionen oregelbunden. I den västra delen 
av långhuset har det funnits två bockar som har varit 
placerade lite längre ifrån varandra än vad de tre i den 
östra delen har varit. Bockbredden har varierat mellan 
cirka 3-3,8 m och bockavståndet 2,6-4,6 m.

Ännu ett långhus som inte har 14C-daterats, men 
som utifrån sitt utseende kan förmodas höra till yngre 
bronsålder, har undersökts vid Stångby stationssam
hälle norr om Lund (Artursson 2000, s. 91ff). Långhu
set, hus 21, har delvis legat utanför undersökningsom
rådet, men dess längd kan uppskattas till minst 26 m. 
Bockbredden har varierat mellan 2,6-3,1 m och av
ståndet mellan 2,2-4 m.

Nordvästra Skåne
I nordvästra Skåne har endast ett mindre husmaterial 
undersökts. Bland annat har man i samband med un
dersökningarna för väg 109 strax öster om Helsingborg 
undersökt tre mer eller mindre säkra långhus som ut
ifrån typologiska jämförelser och 14C-dateringar kan 
förmodas höra hemma i bronsålder (Knarrström & 
Olsson 2000). Det långhus som har 14C-daterats till 
bronsålder har tyvärr endast undersökts delvis. För
utom dessa långhus har ytterligare ett undersökts vid



1

64

Figur 16. Långhuset som framkom under 
den nedplöjda Tranarpshögen. Skala 1:400.

The longhouse under the grave mound at 
Tranarp, northwestern Scania, southern 
Sweden. Scale 1:400.

Tranarp, Kvidinge sn, där det vid en undersökning av 
en nedplöjd bronsåldershög framkom ett mindre lång
hus under denna (Andersson 1997). Långhuset har 
troligen ursprungligen haft fyra takbärande bockar, 
men störningar i form av gropar gör det något svårt att 
tolka (fig. 16). Långhuset har 14C-daterats till 1100- 
900 f. Kr.

Ett mycket tveksamt långhus, hus I, har undersökts 
vid Klippan, Gråmanstorp sn (Nagmér 1997). Det har 
ett mycket underligt utseende och tolkningen av det är 
därför svår. Det har emellertid 14C-daterats till yngre 
bronsålder.

Sydöstra Skåne
I sydöstra Skåne har ett relativt stort material från pe
rioden undersökts i Köpingeområdet (Tesch 1993). 
Materialet som Sten Tesch presenterar består i stort 
sett helt av mellanstora eller mindre långhus. Det finns 
emellertid två stora långhus som har undersökts i om
rådet, hus B26:XV och B26:XIII, men deras utseende 
är osäkert eftersom bara delar av dem har tagits fram 
(fig. 17). En bedömning av det som har undersökts av 
hus B26:XV visar dock att det förmodligen rör sig om 
ett tidigt långhus med relativt stor bockbredd, cirka 4-
4.2 m, och jämnt fördelade takbärande bockar inom 
huskroppen. Bockavståndet varierar mellan cirka 2,5-
3.3 m. Hus B26:XIII är tyvärr svårare att bedöma be
roende på att endast mindre delar har tagits fram, men 
bockbredden tycks också här ha varit stor, cirka 4,2—
4.4 m, varför det också kan vara tidigt. Tyvärr finns 
det inga 14C-dateringar från långhusen som kan be
kräfta detta.

Om man ser på det husmaterial från Köpingeområ
det som är helt undersökt och som har 14C-daterats så

består det alltså endast av mellanstora och mindre 
långhus samt grophus. De är koncentrerade till ett få
tal platser som i flera fall tycks ha använts kontinuer
ligt under lång tid. I vissa fall finns det också indika
tioner på att det har funnits någon form av utspridd, 
byliknande bebyggelse, till exempel vid Lilla Köpinge 
14:43 och 19:1, B13-B14, samt vid Husabäcksbacken, 
B26 (Tesch 1993, s.83ff;; s. 9Iff; s. 172). Majoriteten 
av de mellanstora och mindre långhusen har 14C-date- 
rats till yngre bronsålder, främst till intervallet cirka 
1100-800 f. Kr., det vill säga period IV-V. Det finns 
emellertid också ett fåtal långhus av den här typen 
som har en tidigare datering till cirka 1400-1200 f. 
Kr., det vill säga period II—III.

Den plats som man får den mest fullständiga bilden 
av i Köpingeområdet är B14, där en större yta med nio 
mellanstora och mindre långhus samt mindre byggna
der från bronsålder framkom. Fyra av långhusen låg 
helt inom undersökningsområdet medan två endast 
undersöktes delvis. Den undersökta ytan kan tolkas 
som en del av en utspridd, byliknande struktur med 
fyra till fem gårdslägen inom undersökningsområdet. I 
två fall överlagrar långhus varandra vilket tyder på att 
vissa gårdslägen har använts under en längre tid. De 
långhus som undersöktes i sin helhet, hus B14:1-111 och
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Figur 17. Flus B26:XV och B26:XIII från Köpingeområdet. Skala 1:400.

House B26.XV and B26:XIII from the Köpinge area, southeastern 
Scania, southern Sweden. Scale 1:400.
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B14:VIII, har ett relativt enhetligt utseende, men det 
finns en viss variation i detaljer (fig. 18). Så kan man 
till exempel se att långhusen har varit cirka 12-14 m 
långa och att de har haft antingen fyra eller fem takbä
rande bockar. De med fyra bockar är genomgående 
kortare, cirka 12-13 m och dessutom något smalare, 
cirka 6,8-7 m jämfört med 7,2-7,6 m. Det finns också 
en variation i hur de takbärande bockarna har place
rats inom huskropparna. Långhuset som har den tidi
gaste 14C-dateringen, hus B14:III, med en datering till 
1420-1270 f. Kr. har en något mindre tydlig gruppe
ring av de takbärande bockarna än de tre övriga. De 
senare långhusen har, som tidigare nämnts, huvudsak
ligen daterats till cirka 1100-800 f. Kr. Kanske kan 
skillnaden i utseende ha en kronologisk förklaring. 
Vad det gäller bredden i de takbärande bockarna så 
finns det inget som talar för att den bredaste konstruk
tionen är den äldsta om man skall döma utifrån 14C- 
dateringarna av långhusen. Tvärtom så finns det en 
relativt stor variation i bockbredden mellan långhu
sen, från cirka 3-4 m, men också inom samma lång
hus. De bredaste bockarna finns emellertid i samtliga 
fall i den västra delen av långhusen, liksom det största 
bockavståndet. Detta har givit den takbärande kon
struktionen en lätt trapetsoid form, något som i vissa 
fall också återspeglas mer eller mindre tydligt i hus
kroppens form.

I tre fall kan man se att det har funnits mindre 
byggnader i anslutning till långhusen. De har förmod
ligen fungerat som ekonomibyggnader. De tre mindre 
byggnaderna, hus B14:VII, B14:X och B14-.XII, har 
haft två eller tre takbärande bockar. Tyvärr har ingen 
av dem 14C-daterats, men utifrån deras läge är det tro
ligt att de hör ihop med långhusen från bronsåldern.

Cirka 150 m söder om B14 undersöktes ett mindre 
område, Bl3, där ett gårdsläge med tre långhus som 
överlagrar varandra, hus B13:I-III, och en mindre bygg
nad, hus B13:IV, samt ett grophus, A385, framkom (fig. 
19). De tre långhusen har varit mellan cirka 13-15 m 
långa och 6-7,5 m breda. Samtliga har haft fem takbä
rande bockar, men i vissa fall är inte alla fullständiga.
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Figur 18. Långhusen B 14:1, Bl4:11, 814:111 och B14:VIII samt de min
dre byggnaderna B14:XI1, B14:X och B14:VII inom område B14 i Kö- 
pingeområdet. Skala 1:400.

The longhouses B14.T, B14:ll, Bl4:111 and Bl4:VIII and the smaller 
buildings Bl 4:XII, B14.X and B14:VII at settlement Bl 4 in the Köpin
ge area, southeastern Scania, southern Sweden. Scale 1:400.
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Figur 19. Långhusen B13:1—B 13:111 och den mindre byggnaden B13:IV 
inom område B13, Köpinge. Skala 1:400.

The longhouses B13:I-B 13:111 and smaller building Bl3:IV at the 
settlement Bl3 in the Köpinge area, southeastern Scania, southern 
Sweden. Scale 1:400.

Både huskroppen och den takbärande konstruktionen 
i hus och B13:III har en tydligt trapetsoid form
med den bredare delen i väster. Liksom vid plats B14 
kan man se en skillnad i hur tydlig grupperingen av de 
takbärande bockarna har varit inom de olika långhu
sen. Hus Bl 3:1 har relativt jämnt fördelade takbärande 
bockar medan grupperingen blir allt tydligare i hus 
Bl3:11 och framförallt i hus B13:III. Bockavståndet har 
varierat mellan cirka 1,8-6 m, vilket visar att grupper
ingen inom huskropparna har varit tydlig. Kanske 
finns det också här en kronologisk skillnad mellan 
konstruktionstyperna, så att den tydliga grupperingen 
är ett sent drag. Vad det gäller bredden i de takbärande

bockarna så är bilden densamma som inom område 
B14. Bockbredden har varierat mellan 2,8-4 m. Bygg
naderna inom område Bl3 har därför alla ett liknande 
utseende som de inom område B14 och gårdsläget har 
förmodligen ingått i samma byliknande struktur (Ar- 
tursson 2005b). Endast ett av långhusen, Bl3:111, har 
14C-daterats och dateringen ligger i tidsintervallet 
900-800 f. Kr. Grophuset A385 har 14C-daterats till 
990-800 f. Kr., vilket visar att det är samtida med 
långhusen.

Boplatsen vid Husa bäcksbacken, B26, har tyvärr 
endast undersökts med långsträckta, relativt smala 
schakt varför bilden av bosättningen och byggnaderna 
är mera fragmentarisk (Tesch 1993, s. 91ff). Totalt 
framkom tio stycken långhus och mindre byggnader 
som kan förmodas ha en datering till bronsålder, men 
av dessa har flera endast undersökts delvis. De byggna
der som låg helt inom undersökningsområdet har dock 
stora likheter med de från område B13 och B14 (se fig. 
20). Hus B26:I tillhör ett av de större som har under
sökts i sin helhet i Köpingeområdet. Det har varit cirka 
16m långt och 8,2 m brett. Långhuset har haft fem tak
bärande bockar och bockbredden har varierat mellan
3,5-4 m. Den bredaste delen av den takbärande kon
struktionen har funnits i den västra delen liksom inom 
de två andra undersökningsområdena. Likaså har 
bockavståndet varit störst i den västra delen av långhu
set. Två 14C-dateringar har placerat långhuset i interval
len 1000-830 f. Kr. respektive 1010-820 f. Kr., det vill 
säga period IV-V. De två andra långhusen som har un
dersökts mer eller mindre i sin helhet, hus B26:II och 
B26:IV, har varit något kortare, cirka 14 m och haft 
fyra takbärande bockar. Den takbärande konstruktio
nen i långhusen tycks ha varit något mera oregelbunden 
än i övriga fall och saknar den tydliga grupperingen av 
de takbärande bockarna, vilket försvårar jämförelserna 
något. Kanske tillhör hus B26:II och B26.-IV en tidigare 
fas på platsen, något som stöds av en 14C-datering av 
hus B26:IV till 1430-1260 f. Kr.

Alla de mellanstora och mindre långhusen från Kö
pingeområdet har alltså haft ungefär samma principiella
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Figur 20. De helt undersökta långhusen B26:l, B26:ll och B26:IV samt 
den mindre byggnaden B26:lll från Köpinge, område B26. Skala 1:400.

The longhouses B26:l, B26:ll and B26:IV and the small building 
B26:lll that could be completely identified in area B26, in the Köpin
ge area, southeastern Scania, southern Sweden. Scale 1:400.

uppbyggnad. De bevarade vägglinjerna visar att hus
kropparna har haft en rektangulär eller lätt trapetsoid 
form och att gavlarna har varit raka eller lätt rundade. 
Den takbärande konstruktionen har bestått av två gle
sare placerade bockar i den västra delen av långhusen 
och två eller tre tätare placerade i den östra delen. Det 
finns inget som talar för att den takbärande konstruk
tionens bredd i allmänhet har varit större under den 
tidigare delen av bronsåldern. Snarare kan man se en 
relativt stor variation i bockbredd både mellan olika 
långhus och inom samma långhus. Bockbredden har i 
allmänhet varits störst i den västra delen av långhusen 
och detta gäller också för bockavståndet. I ett fåtal fall

har det funnits en härd i den västra delen av långhu
sen, placerad centralt i mittskeppet. På grund av detta 
kan man misstänka att bostadsdelen har varit placerad 
här, där utrymmet mellan bockarna har varit störst.

Ingångarna har placerats ungefär mitt på huskrop
parna och ofta är de helt motställda. Denna placering 
innebär att ingångarna har legat i ett utrymme mellan 
bostadsdelen i väster och ekonomi- eller stalldelen i 
öster. Ibland kan man se att de takbärande bockarna 
har placerats med minst avstånd från varandra just 
här. Kanske innebär detta att det har funnits ett min
dre ingångsrum här som har legat mellan de två större 
rummen.

I flera av långhusen kan man se att den takbärande 
konstruktionen i den östra delen smalnar av något, vil
ket ger den en svagt trapetsoid form. I vissa av dessa 
långhus, till exempel hus B13:II, kan man se att också 
långsidornas vägglinjer bildar en lätt trapetsoid figur, 
det vill säga att huskroppen har haft en något avsmal
nande form åt öster. Detta konstruktionsdrag liknar till 
viss del de mera tydligt trapetsoida huskonstruktione
rna som har daterats till brons- och järnålder från Pryss- 
gården utanför Norrköping (Borna Ahlkvist m. fl. 
1998; Borna Ahlkvist 2002). Även vad det gäller place
ringen av de takbärande bockarna i två grupper inom 
huskroppen finns det tydliga likheter mellan de två om
rådena. Ett intressant drag hos två av långhusen i Kö- 
pingeområdet, hus Bl3-.III och B14:VIII, där de takbä
rande bockarna i den västra delen har satts om en gång, 
är att skillnaden i bockbredd har ökat ytterligare mellan 
de olika delarna eftersom de nya stolparna har placerats 
utanför de gamla (fig. 21). Detta har naturligtvis inte 
varit direkt synligt, speciellt inte om det har funnits in
nerväggar, men skillnaden har ändå varit så stor att man 
måste ha märkt det med blotta ögat om man har stude
rat just den detaljen. På grund av detta har de två rum
men förmodligen fått en något annorlunda karaktär.

De mindre byggnaderna i anslutning till långhusen 
har haft två eller tre stycken takbärande bockar (fig. 
18-20). Ibland finns det delar av vägglinjerna bevarade 
och de visar att byggnaderna har haft en rektangulär

67



2

68

Fas I

Fas I

oo OOOOO oQ 0 ooo

Fas II

Figur 21. Hus B 13:111 och B14:VIII i två faser från Köpingeområdet. 
Skala 1:400.

House Bl3:111 and B14:VIII from the Köpinge area, southeastern Sca
nia, southern Sweden, in two phases. Scale 1:400.

eller svagt rundad form. I vissa fall, när det gäller min
dre byggnader med två takbärande bockar utan beva
rade vägglinjer, så kan man misstänka att det rör sig 
om så kallade fyrstolpshus, det vill säga byggnader 
som har varit upphöjda över marken.

Vad det gäller grophus så har ett mindre antal med 
en datering till yngre bronsålder undersökts i Köpinge- 
området i undersökningsområde B13 och B26 (Tesch 
1993, s. 172). Det rör sig om mindre gropar med en 
diameter på cirka 2,5-3 m med någorlunda jämna bott
nar som har tolkats som grophus. Ett av dem, 
B13:A385, har 14C-daterats till 990-800 f. Kr. och in
går i det ovannämnda gårdsläget med tre långhus som

överlagrar varandra (a.a. s. 83ff). Strax öster om B13 
och B14 har man undersökt liknande långhus och 
mindre stolpbyggda hus från yngre bronsålder vid Kö- 
pingebro 19:9 (Hanson 1995). Tyvärr ligger endast 
några av dem helt innanför undersökningsområdet, 
samtidigt som de inte är lika tydliga och välbevarade 
som de som Sten Tesch undersökte, men det finns 
ändå tydliga likheter mellan konstruktionerna.

Vid Järrestad, Järrestads sn, har två långhus från 
äldre bronsålder, hus 2 och 15, undersökts i samband 
med byggandet av väg 11 (Söderberg 2002, s. 42f; s. 
90; Söderberg & Hellerström 2003, s. 31ff). De ligger 
cirka 150 m från varandra, men har daterats till olika 
tidsperioder. Hus 15 är det tidigaste, det har 14C-date- 
rats till 1610-1460 f. Kr., vilket gör det till ett av de 
tidigaste treskeppiga långhusen från Skåne. Långhuset 
har förmodligen varit cirka 18-20 m långt och det har 
haft sex takbärande bockar med en bredd på cirka
3,6-4,5 m och ett avstånd mellan 2,1-3,1 m (fig. 22). 
Långhuset delas in i två ungefär lika stora delar av en 
tydlig ingång i söder och en mera osäker i norr. De 
bredaste bockarna har funnits i den västra delen. 
Långhuset skiljer sig från den vanliga bilden på så sätt 
att det har tre takbärande bockar i den västra delen 
samt att de står tätare i den här delen än i den östra. I 
vanliga fall är det tvärtom och antalet takbärande 
bockar i väster brukar vara två. I den västra delen av 
långhuset finns det en härd varför man kan förmoda 
att bostadsdelen har funnits här.

Hus 2 har en senare 14C-datering till 1400-1170 f. 
Kr., och skiljer sig något från hus 15 på så sätt att de 
takbärande bockarna har varit placerade med ett jäm
nare avstånd inom huskroppen och att avståndet mel
lan dem har varit mindre, cirka 1,8-2,6 m (fig. 22). 
Antalet bockar är annars detsamma och längden har 
förmodligen varit cirka 16 m. Bockbredden har varie
rat mellan cirka 4-4,2 m. Däremot har ingången pla
cerats på ett ovanligt sätt, nämligen i den norra sidans 
östra del, nära gaveln. Också hus 2 har haft en härd 
placerad i den västra delen, vilket visar att man har 
haft samma funktionella uppdelning av långhusen.
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Figur 22. Hus 15 och hus 2 från Järrestad, Järrestads sn. Skala 1:400.

House 15 and 2 at Järrestad, Järrestads parish in southeastern Sca
nia, southern Sweden. Scale 1:400.

I övrigt så är det publicerade materialet från sydöstra 
Skåne relativt begränsat. Ett mindre antal långhus och 
andra byggnader med en förmodad datering till brons
ålder har emellertid undersökts i Simrishamnstrakten 
(Söderberg m. fl. 1997, s. 44ff), men tyvärr så är date
ringarna osäkra och i flera fall är också konstruktione
rna svårtolkade. I Ingelstorp och Valleberga har olika 
typer av mer eller mindre lättolkade byggnader från 
yngre bronsålder undersökts av Märta Strömberg 
(1980, s. 78ff). På grund av att det endast finns för
enklade planer publicerade av dessa är det emellertid 
svårt att uttala sig om deras utseende och karaktär. 
Ytterligare ett exempel på en svårtolkad lämning finns 
från Gårdlösa, där Berta Stjernqvist (1980, s. 68f) har 
undersökt delar av en mer eller mindre säker så kallad 
husgrund från yngre bronsålder.

Nordöstra Skåne
Från nordöstra Skåne fanns det bara för några år sedan 
endast ett begränsat husmaterial med en datering till 
bronsålderns period II-VI. Situationen har emellertid 
förändrats betydligt i och med att antalet exploaterings- 
undersökningar har ökat i antal i området. Ett exempel 
på en av de äldsta undersökningarna av boplatsläm
ningar från bronsåldern är en boplats vid Bromölla som

undersöktes av Rolf Petré (1959) redan under slutet av 
1950-talet. Undersökningen har inte publicerats full
ständigt, men i en kortfattad artikel beskrivs översikt
ligt dels stolpbyggda konstruktioner, dels ett antal 
mindre grophus- eller hyddliknade konstruktioner. I 
anslutning till byggnaderna hittade man relativt om
fattande lämningar efter keramiktillverkning i form av 
ugnar samt verkstadsplatser för bronsgjutning. Bop
latsen kan enligt Rolf Petré dateras till period V-VI.

Vid Hunneberget utanför Bromölla har ett mycket 
stort, cirka 44-46 m långt och 9,2-9,60 m brett, lång
hus med en förmodad datering till bronsålderns peri
od II undersökts inom E22-projektet (Balic & Edring 
2003; Björk & Carlie 2003). Långhuset har haft elva 
takbärande bockar med en bredd mellan cirka 3,9-4,4 
m och ett bockavstånd mellan 3,7-4,5 m (fig. 23). 
Eventuellt finns det också tre kompletterande mittstol
par i långhusets västra del, men här är tolkningen nå
got osäker. Kanske har de tre stolparna istället burit en 
loftkonstruktion eller ett innertak. Endast mindre de
lar av vägglinjerna är bevarade men långhuset tycks ha 
haft raka långsidor och möjligen rundade gavlar. Uti
från sitt utseende kan långhuset förmodligen dateras 
till äldre bronsålder, troligen period II. Det överlagrar 
ett mindre, tvåskeppigt långhus med en förmodad da
tering till senneolitikum.

Ytterligare ett långhus som utifrån sitt utseende 
skulle kunna dateras till äldre bronsålder har under
sökts inom E22-projektet, vid Arups Norrevång strax 
söder om Bromölla (Wickberg & Melin 2003). Här un
dersöktes en byggnad som ursprungligen har varit cirka 
16 m långt, men som har förlängts till cirka 19-20 m 
längd. Bredden har troligen varit cirka 8 m. Långhuset 
har förmodligen ursprungligen haft sex takbärande 
bockar och sekundärt har man lagt till ytterligare en i 
den östra delen (Wickberg & Melin 2003). Detta kan 
man se genom att dess placering inom huskroppen avvi
ker något från de andra (fig. 24). Det finns dessutom 
spår efter flera omsättningar av de takbärande stolpa
rna, vilket visar att långhuset har reparerats eller byggts 
om flera gånger. Bockavståndet har varit som störst i
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Figur 23. Hus 6 från Hunneberget utanför 
Bromölla. Skala 1:400.
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House 6 at Hunneberget outside the city 
of Bromölla, northeastern Scania in 
southern Sweden. Scale 1:400.

den västra delen av långhuset och här finns dessutom 
lämningar efter en härd placerad centralt i mittskep
pet, varför man kan förmoda att bostadsdelen har va
rit placerad här. Det minsta bockavståndet finns i mitt
delen av långhuset och man kan därför förmoda att 
ingångarna har varit placerade i den här delen av kon
struktionen. Bockbredden har varit relativt stor, mel
lan cirka 3,9-4 m, och bockavståndet har varierat 
mellan cirka 1,8-3,9 m. Trots att långhuset har stora 
likheter med långhus från äldre bronsålder har en 14C- 
datering placerat det i intervallet 805-765 f. Kr., var
för byggnadens datering är något osäker.

I kontrast till det fyndlösa gårdsläget vid Årups 
Norrevång kan man nämna en boplats cirka 200 m ös
ter om detta, vid Årup, strax väster om Skräbeån, där ett 
mindre långhus med omfattande kulturlager och olika 
typer av hantverksavfall undersöktes samtidigt (Hanlon 
2003). Sammansättningen av avfallet tyder på att man 
har bearbetat både brons och flinta i anslutning till lång
huset, men det har också förekommit hushållsarbete. 
Långhuset har varit cirka 11-12 m långt och 7 m brett. 
Delar av väggen markeras av en relativt djup ränna (fig. 
24). Det har haft tre takbärande bockar med en bredd 
mellan cirka 3/M1 m och ett bockavstånd mellan cirka
2,9-3,3 m. Centralt placerad hittades en härd som för
modligen kan kopplas till användningen av byggnaden. 
Lämningarna kan utifrån keramiken dateras till brons
ålderns period V-VI och den första hälften av förro
mersk järnålder. Material från rännan har 14C-daterats 
till 1010-890 f. Kr., medan härden gav en datering till 
350-90 f. Kr., varför byggnaden inte kan placeras exakt 
i tid. Eventuellt kan det finnas spår efter flera byggnader 
i området, men de är i så fall mycket otydliga.

Regionmuseet i Kristianstad har dessutom undersökt 
ett antal större boplatser med lämningar från bland an
nat bronsålder, men endast ett mindre antal har publice
rats ännu (muntlig uppgift Tony Björck och Anders Ed- 
ring, Regionmuseet). Vid Norra Åsum har nio stycken 
långhus som utifrån sitt utseende förmodligen kan date
ras till bronsålder (Edring 1999, s. 41 ff). Inget av dem 
har emellertid fått en 14C-datering som överensstämmer 
med den typologiska dateringen, varför de inte diskute
ras vidare här. Vid Snårarp har en stor boplats med ett 
trettiotal långhus från bland annat äldre och yngre 
bronsålder undersökts (Edring 2004, s. 183ff), och vid 
Rinkaby har en boplats från yngre bronsålder och äldre 
järnålder med kulturlager, skärvstenshögar och långhus 
undersökts (Garvell 2003). Dessutom har man under
sökt boplatslämningar från Härlöv (munlig uppgift He
len Lilja)och Bjärlöv (muntlig uppgift Anders Håkans
son), men de har ännu inte rapporterats.

Figur 24. Långhusen vid Årups Norrevång och Årup strax söder om 
Bromölla. Skala 1:400.

The longhouses at Årups Norrevång and Årup just south of the city 
of Bromölla, northeastern Scania in southern Sweden. Scale 1:400.
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Byggnadstraditionen i södra och 
mellersta Skandinavien under 
bronsålderns period II-VI
Vid en jämförelse med närliggande områden som till 
exempel Själland, Bornholm, svenska västkusten och 
Småland kan man se stora likheter med den skånska 
husbyggnadstraditionen. I vissa av de här områdena är 
det publicerade materialet visserligen begränsat, men 
bilden man får av det material som finns tillgängligt är 
att byggnadstraditionen över stora delar av södra 
Skandinavien har varit i stort sett identisk. Om man 
jämför det skånska materialet med områden som lig
ger på lite större avstånd som till exempel Jylland, söd
ra Norge, Östergötland och östra Mellansverige så 
finns det fortfarande stora likheter, men variationen i 
byggnadstraditionen blir större med ökande avstånd. 
Vissa avvikande drag kan alltså iakttagas, men som en 
helhet kan man dock säga att byggnadstraditionen i 
södra och mellersta Skandinavien har ett antal gemen
samma grunddrag bland annat vad det gäller storlek 
och form på långhusen, den takbärande konstruktion
ens utseende och rums- samt funktionsindelningen av 
långhusen. Dessutom kan man ofta se likheter i hur 
gårdarna har varit uppbyggda och vilka typer av kom
pletterande byggnader som har funnits i anslutning till 
långhusen.

Här följer en översiktlig genomgång av byggnads
traditionens utseende och utveckling i södra och mel
lersta Skandinavien i jämförelse med den skånska. 
Översikten bygger på publicerat material med någor
lunda bra dateringar. Det finns ytterligare stora mate
rial, men bristen på publicerade planer och dåliga da
teringar förhindrar att de tas med i diskussionen.

Själland
Tyvärr är situationen vad det gäller publicerade lång
hus från bronsålderns period II—VI lika dålig som för 
föregående tidsperiod (denna volym, bilaga 1). Ett un
dantag är emellertid en undersökning på västra Själ
land vid Hyllerup (Pedersen 1987), där ett långhus

under en hög framkom. Långhuset har troligen varit 
cirka 21-22 m långt ursprungligen och har haft fem 
takbärande bockar som har placerats med regelbundet 
avstånd, cirka 4-4,3 m, inom huskroppen (fig. 25). 
Bockbredden har varit cirka 3,3-3,4 m. Ungefär mitt 
på huskroppen har det funnits en ingång i den södra 
vägglinjen och i den västra delen av långhuset har det 
funnits en innervägg. Långhuset har utifrån dateringen 
av den överlagrande högen och en termoluminiscens- 
datering av bränd lerklining från två stolphål till 
1270±200 f. Kr. placerats i bronsålderns period II-III.

Ytterligare en boplats med huslämningar som har 
publicerats översiktligt i en artikel har undersökts vid 
Skamlebæk radiostation på nordvästra Själland strax 
utanför Holbæk (Lomborg 1977; 1980). Här har ett 
cirka 15 m långt långhus med fem takbärande bockar 
framkommit (fig. 25). Långhuset har varit relativt väl- 
bevarat och har haft raka långsidor med rundade gav
lar. De två motställda ingångarna har varit relativt kraf
tigt indragna vilket ger husplanen ett konkavt, nästan 
timglasliknande utseende. Detta intryck förstärks av att 
den mittersta takbärande bocken har varit smalare än

Figur 25. Ett långhus från Hyllerup på västra Själland och ett långhus 
från Skamlebæk radiostation på norra Själland. Skala 1:400.

A longhouse at Hyllerup in western Sealand and one at Skamlebæk 
radiostation in northern Sealand. Scale 1:400.
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de övriga, cirka 3,8 m mot 4-4,6 m. Centralt placerat 
i långhuset har det funnits en härd. Boplatsen kan en
ligt Lomborg dateras till yngre bronsålder utifrån 
fyndmaterialets utseende.

I samma område som Skamlebæk radiostation på 
nordvästra Själland har man undersökt ett mindre 
område med boplatslämningar från yngre bronsålder 
vid Jyderup Skov. Undersökningsområdet har givit ett 
relativt stort material i form av anläggningar och fynd, 
men inget tolkningsbart hus har framkommit (Thrane 
1971). Materialet i övrigt inskränker sig i stort sett till 
ett mindre antal boplatser som omnämns i AUD, varav 
endast ett fåtal har planer över långhusen. Ett exempel 
finns från Kong Svends park strax utanför Köpen
hamn. Här har ett antal långhus undersökts och de har 
typologiskt daterats till yngre bronsålder. Långhusen 
har varit cirka 15-18 m långa och har haft 4-6 takbä
rande bockar (AUD 2000, nr. 54). Trots att det publi
cerade materialet är mycket litet kan man säga att 
byggnadstraditionen på Själland inte tycks avvika 
nämnvärt från den i övriga södra Skandinavien, varför 
man inte utifrån husmaterialet kan argumentera för en 
kulturell skillnad mellan Skåne och Själland under 
bronsåldern.

Ett intressant inslag i byggnadstraditionen på Själ
land är kult- och dödshuset vid Sandagergård, Frede- 
riksborgs Amt (Danmarks længste udgravning, s. 
120ff; Kaul 1987) som har haft en grundkonstruktion 
i sten, förmodligen någon form av syllkonstruktion. I 
och runt huset har det funnits hällristningar och gra
var. Kulthuset har daterats till period IV och utgör ett 
intressant inslag i byggnadstraditionen eftersom det 
skiljer sig i många avseenden från bostadshusen i om
rådet.

Bornholm
Situationen på Bornholm liknar i mycket den på Själ
land, endast ett fåtal bronsåldershus har publicerats 
(Nielsen 1989; Nielsen 1996) och i övrigt finns det ett 
fåtal långhus nämnda i AUD (se t.ex. 2000, nr. 170; 
1999, nr. 191; 1998, nr. 166). Från Grødbygård på
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Figur 26. Hus S från Grødbygård på Bornholm. Skala 1:400.

House S at Grødbygård on the island of Bornholm, Denmark. Scale 
1:400.

södra Bornholm finns det ett antal undersökta långhus 
som har publicerats översiktligt och som enligt Finn 
Ole Nielsen (1996, s. 28; s. 36f) kan dateras till inled
ningen av yngre bronsålder. Utifrån långhusens utse
ende skulle de emellertid mycket väl kunna höra hem
ma i äldre bronsålder, vilket också Finn Ole Nielsen 
påpekar, men han anser att fynd av keramik och grav
urnor i anslutning till långhusen pekar på en senare 
datering. Endast ett av långhusen har presenterats 
mera utförligt, hus S, och det har troligen ursprungli
gen varit cirka 34-35 m långt och har haft tio stycken 
takbärande bockar (fig. 26). Bockbredden har varierat 
relativt mycket, mellan cirka 3,5-4,6 m. Den stora va
riationen beror på att den bock som har stått vid en 
centralt placerad härd i den norra delen av långhuset 
har varit extra bred. Långsidorna har varit raka och 
gavlarna rundade. Ungefär mitt på långhuset har det 
funnits två motställda ingångar. Också de flesta av de 
övriga fem långhusen vid Grødbygård tycks ha varit 
stora eller mycket stora konstruktioner, men de är 
sämre bevarade än hus S och har inte beskrivits när
mare.

Småland
Det hittills äldsta, kända treskeppiga bronsåldershuset 
från Småland och dessutom ett av de största som över
huvudtaget har undersökts i södra och mellersta Skan
dinavien, är ett långhus från Bruatorp, strax söder om
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Kalmar (Durra & Karlsson 2000; Gustafsson 2001, s. 
588f; Gurstad-Nilsson 2001, s. 220f; Dutra Leivas m. 
fl. 2001). Långhuset har varit cirka 54,7 m långt och 
har haft minst 25 takbärande bockar (fig. 27). Bred
den har varit cirka 8 m. Bockbredden har varierat mel
lan cirka 3-4 m och avståndet mellan bockarna har 
varit cirka 1-3,2 m. Förmodligen finns det emellertid 
många omsättningar av takbärande bockar, varför det 
är svårt att avgöra hur många som har varit samtida. 
Konstruktionen är unik på många sätt och ger upphov 
till många frågor kring dess funktion och rumsindel- 
ning. Enligt rapportförfattarna kan man anta att lång
huset utifrån resultaten från analyser av makroprover 
och markkemiska parametrar har använts av två fa
miljer eller grupper. Denna tolkning kan jämföras med 
Kristian Kristiansens (1999) teorier om existensen av 
tvillinghövdingar och tvådelade, stora långhus på Jyl
land under äldre bronsålder. Tyvärr finns det inga här
dar eller kokgropar inne i långhuset som skulle kunna 
bekräfta en sådan tvådelning. Långhuset från Brua- 
torp har 14C-daterats till 1430-1320 f. Kr. med en 
kombinerad metod där sex av sju provresultat från 
konstruktionen har använts. En intressant detalj är att 
det finns fynd av två bronssmältor från långhuset som 
visar att det förekommit metallhantverk på platsen 
(Gurstad-Nilsson 2001, s.222).

Från samma område finns det ytterligare ett antal 
huskonstruktioner med en datering till bronsåldern 
(Gustafsson 2001, s. 589), men här rör det sig mest 
om mindre byggnader. Endast några av byggnaderna

presenteras närmare och bland dem märks bland an
nat två så kallade fyrstolpshus som har undersökts vid 
Söderåkra. Bland de som endast presenteras i tabell
form märks bland annat två långhus med fem eller sex 
takbärande bockar som enligt Gustafsson kan dateras 
till äldre bronsålder.

Ytterligare ett långhus har undersökts på östkusten 
vid Flerrhagen, Törnsfall sn utanför Västervik (Göth- 
berg m. fl. 1995, s. 137; Sarnäs 1994). Flär framkom 
ett cirka 16-18 m långt långhus med sex takbärande 
bockar. Konstruktionen är oregelbunden och därför 
något svårbedömd. Bockbredden varierar mellan 2,7- 
3,7 m och bockavståndet mellan 1,8-3,9 m. Långhu
set har fått en något varierande 14C-datering till 1410- 
1220 f. Kr. med en kombinerad metod respektive 
1060-810 f. Kr. med en senare, enkel datering. Utifrån 
bockbredden är den senare 14C-dateringen troligen 
den mest sannolika.

I Växjötrakten, vid Flovshagar i Kv. Boplatsen har 
ett antal långhus från yngre bronsålder och möjligen 
tidig förromersk järnålder undersökts (Högrell & 
Skoglund 1996). Totalt framkom fyra fullständiga 
långhus, hus IV, VII, Villa och VHIb samt ett delunder- 
sökt, hus IX, som kan dateras till perioden (fig. 28). 
De helt undersökta långhusen har alla varit små eller 
medelstora, cirka 12-18 m, och har haft fyra till sex 
takbärande bockar. Flera av dem har en något oregel
bunden form och bockbredden varierar mycket, mel
lan cirka 2,2-4,8 m. Hus IV, som har den största bock
bredden, har 14C-daterats till 810-560 f. Kr. medan
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Figur 27. Det mycket stora långhuset från Bruatorp utanför Kalmar. The very large longhouse at Bruatorp outside the city of Kalmar,
Skala 1:400. southeastern Sweden. Scale 1:400.
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Figur 28. Hus IV, VII, VIlib. Villa och IX från Hovshagar i Kv. Boplatsen 
utanför Växjö. Skala 1:400.

House IV, VII, Vlllb, Villa and IX at Hovshagar, Kv. Boplatsen outside 
the city of Växjö, southern Sweden. Scale 1:400.

hus VII, Villa och Vlllb, som genomgående har en be
tydligt mindre bockbredd, samtliga har en senare 14C- 
datering till 770-520 f. Kr. med en kombinerad me
tod, vilket alltså placerar dem i avslutningen av yngre 
bronsålder. Det endast delundersökta hus IX består av 
fyra takbärande bockar, vilka förmodligen ingår i den 
östra delen av långhuset. De bildar en tydligt trapet- 
soid form. Troligen har det funnits ytterligare två tak
bärande bockar i den västra delen av långhuset och 
om så är fallet passar den takbärande konstruktionens 
utseende relativt bra in med de övriga långhusen. 
Långhuset har l4C-daterats till 910-790 f. Kr. Det är 
intressant att se att det liksom i till exempel Skåne, 
Östergötland och Mellansverige har funnits långhus 
med rak, oregelbunden samt mer eller mindre trapet- 
soid takbärande konstruktion parallellt också i södra 
Småland, ett drag som talar för att det i varje fall har 
funnits en gemensam uppfattning om vilken form kon
struktionen skulle ha i området.

Östergötland
Husmaterialet från Östergötland domineras i hög grad 
av det från Pryssgården strax utanför Norrköping 
(Borna-Ahlkvist m. fl. 1998; Borna-Ahlkvist 2002). 
Den delundersökta boplatsen ligger mycket strategiskt 
placerad vid det dåvarande utloppet för Motala ström 
ut i Östersjön. Strax i närheten av boplatsen finns det 
stora hällristningsområdet vid Himmelstalund och i 
området i övrigt finns det omfattande lämningar i 
form av gravar, gravfält och större eller mindre häll- 
ristningsområden. Boplatsens läge och fornlämnings- 
bilden talar för att den kan ha haft en speciell funktion 
i området och att den tidvis kan ha varit mycket om
fattande. Mindre undersökningar i närområdet visar 
enligt Héléne Borna-Ahlkvist att boplatsen kan ha va
rit mycket stor till ytan (2002, s. 14). Inom det under
sökta området kan man se en kontinuitet från cirka 
1200 f. Kr. och framåt in i järnålder, men det finns, 
som tidigare nämnts, ett nedslag från inledningen av 
äldre bronsålder i form av ett mesulahus, hus 153, 
som har 14C-daterats till 1680-1520 f. Kr. (se denna 
volym, bilaga 1). Möjligen finns det flera liknande 
långhus i området, men det är ännu osäkert. Det finns 
även en något senare fas som troligen kan placeras i 
tidsintervallet cirka 1300-1200 f. Kr., men till den har 
endast två långhus kunnat knytas.

Från cirka 1200 f. Kr. och framåt kan man alltså se 
ett kontinuerligt användande av boplatsläget vid 
Pryssgården. Troligen rör det sig om en utspridd bylik- 
nande struktur med samtida gårdar som har bestått av 
långhus av olika typ och storlek samt i viss fall också 
mindre byggnader samt grophus. Intressant nog kan 
man se en variation i långhusen utseende och storlek 
under samma faser, något som antyder en funktionell 
eller social uppdelning mellan gårdarna (a.a. s. 28). 
Det finns också en skillnad i gårdarnas storlek och 
komplexitet, där de med stora långhus i flera fall har 
en eller två mindre byggnader och grophus i anslut
ning. Enligt min mening måste detta tolkas som ett 
tydligt tecken på en social och ekonomisk skillnad, så 
att det inom varje fas har funnits en eller två större
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gårdar parallellt med ett antal mellanstora eller min
dre gårdar (Artursson 2005b).

Vid Pryssgården finns det alltså dels en uppdelning 
av långhusen efter storlek, men också efter formen på 
den takbärande konstruktionen. Det finns både lång
hus med en rak takbärande konstruktion och en tyd
ligt trapetsoid konstruktion parallellt, medan vissa av 
dem snarare skulle kunna karakteriseras som mer eller 
mindre oregelbundna. Dessutom finns det en variation 
i bockbredd över tiden som inte följer den ofta anför
da modellen med en hela tiden minskande bredd (se 
bl.a. Björhem & Säfvestad 1993, s. 108f; Tesch 1993, 
s. 152f). Överhuvudtaget ger husmaterialet från Pryss
gården ett varierande intryck där utrymmet för indivi
duella drag tycks ha varit stort. Detta gäller naturligt
vis endast under förutsättning att dateringen av de en
skilda långhusen är korrekt. Dateringarna bygger 
bland annat på 14C-dateringar, fynd och riktningen 
samt den inbördes placeringen av långhusen.

Enligt Héléne Borna-Ahlkvist kan långhusen med 
en datering till yngre bronsålder från platsen delas in i 
tre huvudtyper, A, B och C. Typ A består av stora, cir
ka 16-24 m långa långhus med en tydlig tvådelning av 
den takbärande konstruktionen, medan typ B består 
av mellanstora, cirka 10-16 m långa långhus med en 
tydlig tvådelning. Typ C består av mellanstora, cirka 
10-13 m långa långhus utan en tydlig tvådelning av 
den takbärande konstruktionen. Alla de tre typerna 
tycks kunna ha antingen en rak, trapetsoid eller en 
mera oregelbunden form på den takbärande konstruk
tionen. De stora långhusen tycks emellertid oftast ha 
varit mer eller mindre tydligt trapetsoida.

Långhus av typ A har enligt Héléne Borna-Ahlkvist 
haft mellan 6-10 takbärande bockar, varav 2-3 har 
varit placerade i den västra delen och de övriga i den 
östra delen. Bockarna har varit glesare placerade i den 
västra delen än i den östra, vilket förmodligen beror 
på en funktionell skillnad mellan de olika delarna i 
långhusen. I de fall då det har funnits härdar bevarade 
så har de i samtliga fall placerats centralt i den västra 
delen, något som antyder att bostadsdelen har funnits

här. Långhus av typ B har haft 4-6 takbärande bockar, 
varav två har varit placerade i den västra delen och de 
övriga i den östra. Också i den här typen av långhus 
har bockarna varit glesare placerade i den västra delen 
än i den östra och härdarna har varit placerade på 
samma plats. Hus av typ C är mera problematisk efter
som de per definition skulle ha haft tre eller fyra tak
bärande bockar som skulle ha varit placerade utan 
tydlig gruppering inom huskroppen. Om man ser på 
de tre hus som enligt författaren tillhör gruppen, så 
har faktiskt samtliga någon form av gruppering av 
bockarna. Dessutom finns det tecken på en tydlig 
funktions- och rumsindelning i husen utifrån place
ringen av härdar och gropar, något som också påpekas 
av Héléne Borna-Ahlkvist.

Slutsatsen måste därför enligt min mening bli att 
det inte finns någon större skillnad mellan de olika 
långhustyperna vad det gäller placeringen av de takbä
rande bockarna. Däremot kan man se en tydlig upp
delning i storlekskategorier, där de stora långhusen 
150, 155, 172 och 189 intar en speciell position. De 
här långhusen har förmodligen ursprungligen varit cir
ka 20-24,5 m långa och har haft 7-10 takbärande 
bockar (fig. 29). Nästa storlekskategori har varit mel
lanstora, cirka 16-14 m långa och har haft 5-7 takbä
rande bockar. Till sist finns det en grupp av mindre 
långhus som har varit cirka 10-12 m långa och som 
har haft 3-4 takbärande bockar. Den här strukturen 
kan tolkas som ett tecken på en social stratifiering 
inom boplatsen, eftersom det enligt Héléne Borna- 
Ahlkvist har funnits ett eller två stora långhus i varje 
fas under yngre bronsålder och flera mellanstora samt 
mindre (se också Artursson 2005b). I anslutning till de 
stora och mellanstora långhusen har det i flera fall 
funnits mindre stolpbyggda hus med 3-4 takbärande 
bockar, fyrstolpshus och enstaka grophus. Speciellt 
inom gårdsläget där det stora långhuset 172 har ut
gjort huvudbyggnad tycks det ha funnits en komplice
rad gårdsstruktur med ett mindre stolpbyggt hus och 
åtminstone tre grophus. Gården har placerats i yngre 
bronsålder fas A enligt författaren, det vill säga cirka
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Figur 29. Långhusen vid 
Pryssgården placerade ef
ter storlek och förmodad 
datering. Skala 1:400.
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Bilaga 2

1000-800 f. Kr. I enstaka fall finns det också fyrstolps- 
hus i anslutning till mindre långhus, men det tycks 
höra till undantagen.

I Östergötland i övrigt finns det ett antal publicera
de långhus från bronsålderns period II-VI. I Linkö- 
pingsområdet har man inom Kv. Glasrutan 2 (Karlen
by 1994; 1996) undersökt ett relativt stort antal förhis
toriska långhus. Av dessa kan åtta dateras till bronsål
dern enligt Leif Karlenby. Flera av dem måste emeller
tid betecknas som osäkra, men eftersom det varken 
finns stolphålsprofiler eller beskrivningar av stolphå- 
lens djup är det svårt att göra en källkritisk analys av 
dem. Av de tre långhus som typologiskt dateras till äld
re bronsålder är det enligt min mening egentligen bara 
hus C6 som kan betraktas som någorlunda säkert. 
Långhuset har varit förmodligen varit cirka 18 m långt 
och har haft sex takbärande bockar (fig. 30). Några av 
de långhus som dateras till yngre bronsålder av Karlen
by kan emellertid anses som säkert daterade till perio
den genom l4C-dateringar och fynd. Detta gäller bland 
annat hus Cl som har l4C-daterats till 920-810 f. Kr. 
med en kombinerad analys. Hus Cl har varit cirka 32 
m långt och har haft sex takbärande bockar. Bockbred
den har varierat mellan cirka 2,6-3,9 m och bockav
ståndet 3,3-6,1 m. Den här placeringen av de takbä
rande bockarna inom huskroppen måste betraktas som 
ovanlig under bronsåldern och det finns ytterligare en 
del intressanta drag hos långhuset, som till exempel att 
det har varit cirka 10,4 m brett och att det har funnits 
en källargrop i den östra delen. Ytterligare två hus, E5 
och A2, kan på typologiska grunder anses höra hemma 
i yngre bronsålder.

Några av de första undersökta långhusen från tids
perioden framkom vid undersökningar vid Tallboda 
strax nordöst om Linköping (Äijä m. fl. 1996, s.36ff). 
Ett av dem, hus I, var relativt välbevarat och det har 
varit cirka 11-12 m långt. Långhuset har haft fyra tak
bärande bockar med en bockbredd på mellan cirka 3- 
3,5 m och ett avstånd på cirka 2,7-3,3 m mellan 
bockarna (fig. 30). Centralt placerat i långhuset fanns 
en härd som har 14C-daterats till 1120-800 f. Kr.
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Figur 30. Hus C6, Cl, E5 och A2 från Kv. Glasrutan 2 strax norr om 
Linköping och hus I från Tallboda nordöst om Linköping. Skala 1:400.

House C6, Cl, E5 and A2 at Kv. Glasrutan 2 just north of the city of 
Linköping and house I at Taiiboda to the northeast of Linköping. 
Scale 1:400.
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En märklig typ av byggnader har undersökts vid Vistad, 
Östergötland. Här har en förmodad befäst storgård el
ler boplats från yngre bronsålder med kontakter med 
Lausitz-kulturen undersökts (Larsson 1993; Kaliff 
1999, s. 55). Utifrån den speciella keramik som finns på 
platsen och indikationerna på olika palissadkonstruk- 
tioner samt en speciell typ av huskonstruktioner vill 
Thomas B. Larsson tolka boplatsen som en än så länge 
unik företeelse i Skandinavien med tydliga rötter i södra 
Östersjöområdet och Mellaneuropa. Tolkningen av 
lämningarna vid Vistad som en befäst storgård eller bo
plats med mer eller mindre direkta kontakter med Lau
sitzkulturen i det södra Östersjöområdet kan emellertid 
ifrågasättas. Det undersökta området är relativt litet 
varför tolkningen av lämningarna är problematisk, 
samtidigt som flera av husen av så kallad Lausitztyp är 
mer eller mindre osäkra. Huslämningarna består av 
stolphål, golvlager i form av kulturlager och ofta väl
byggda härdar. Thomas B. Larsson anser att stolphålen 
är lämningar efter takbärande väggar som har uppförts 
i någon form av skiftesverks- eller liggtimmerskonstruk- 
tion (1993, s. 146). Byggnaderna har alltså inte haft nå
gon inre takbärande konstruktion enligt författaren, 
utan hela taktyngden har burits av väggarna. Liknande 
typer av hus har undersökts i till exempel Polen, de bal
tiska staterna och norra Tyskland. Enligt min mening 
måste tolkningen av byggnaderna vid Vistad anses som 
osäker och framtida fynd får visa om det verkligen har 
funnits en sådan parallell byggnadstradition i området.

En byggnad av ett annat slag, en halvcirkelformad 
hyddkonstruktion som förmodligen har fungerat som 
en bronsgjutningsverkstad, har undersökts vid Västra 
Bökestad i Linköpings östra utkant (Helander & Zet
terlund 1997; Kaliff 1999, s. 55). Hyddan har bestått 
av stolphål placerade i en halvcirkel med cirka 5,5 m 
diameter och en centralt placerad större stolpe. Den 
har varit placerad i anslutning till och delvis i ett kul
turlager som bland annat innehöll fragmenterade 
bronsföremål, gjutformar och deglar.

En intressant företeelse i Östergötland är de olika 
typer av mindre stolp- och ibland delvis stenbyggda

kulthus som finns på en del gravfält (Victor 2002, s. 
133ff). Kulthus av mera traditionell typ, så kallade 
stengrundshus, är emellertid sällsynta i området (a.a. 
s. 106), vilket skulle kunna tyda på att det har funnits 
en speciell tradition för hur rituella byggnader skulle 
uppföras i området. Detta kan man ju också se i bland 
annat Skåne och östra Mellansverige.

Svenska västkusten och Västergötland
Under de senaste tio åren har ett relativt stort antal 
långhus och andra typer av byggnader undersökts 
längs med den svenska västkusten. Majoriteten av 
dessa har emellertid framkommit i södra och mellersta 
Halland, medan antalet fortfarande är relativt begrän
sat i norra Halland och Bohuslän (se bl.a. Fors 1998, 
s. 24ff; Streiffert 2001, s. 99ff; s. 125ff; Nicklasson 
2001b, s. 80ff). Från Västergötland finns det endast 
enstaka kända byggnader från tidsperioden, vilket till 
stor del troligen beror på det annorlunda sättet som 
exploateringsarkeologin handläggs i landskapet. An
talet exploateringsundersökningar är mycket begrän
sat i området.

Från södra och mellersta Halland finns det ett rela
tivt stort antal långhus som kan dateras till bronsål
derns period II—III. Vid Brogård, Snöstorps sn strax 
öster om Halmstad har ett intressant gårdsläge under
sökts bestående av tre långhus, en mindre stolpbyggd 
byggnad och två grophus. Enligt Lennart Carlie 
(1992) rör det sig om en ensamliggande gård som har 
använts kontinuerligt under en längre tid. Långhusen 
visar enligt författaren på en intressant lokal utveck
ling där gården under den första fasen består av ett 
cirka 22,6 m långt och 9,2 m brett långhus, hus XIV 
(fig. 31). Långhuset har haft sex takbärande bockar 
med en bredd mellan cirka 3,5-4 m och ett bockav
stånd mellan 2,2-4,2 m. Långsidorna har varit raka 
och gavlarna lätt rundade. Långhuset har 14C-daterats 
till 1870-1510 f. Kr., med en tyngdpunkt i intervallet 
1780-1510 f. Kr. Detta skulle kunna innebära att det 
hör hemma i övergången mellan period I och II och att 
det tillhör ett av de tidigaste treskeppiga långhusen i
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området. Rent utseendemässigt är detta möjligt efter
som långhuset har flera gemensamma drag med andra 
tidiga treskeppiga konstruktioner i södra Skandinavien. 
Hus XIV avlöses enligt Carlie under den andra fasen 
inom gårdsläget av ett långhus, hus XIII, och en mindre 
stolpbyggd byggnad, hus XI, som förmodligen har 
fungerat som en ekonomibyggnad på gården. Carlie 
anser att byggnaderna har varit samtida utifrån likheter 
i fyndfrekvensen i anläggningar som hör till dem (1992, 
s. 53). Långhuset, hus XIII, har varit cirka 27,8 m långt 
och 8,8 m brett. Det har haft sex takbärande bockar 
varav två inte är bevarade i sin helhet. Bockbredden har 
varierat mellan cirka 3,6-3,9 m och bockavståndet mel
lan 2,8-4,9 m. Långsidorna har varit mer eller mindre 
raka och gavlarna rundade. Mitt på långhuset har det 
funnits en något indragen ingång på den norra långsi
dan. Den mindre stolpbyggda byggnaden, hus XI, har 
varit cirka 14,4 m lång och 8 m bred. Det har funnits tre 
takbärande bockar som har varit cirka 3,2-3,3 m breda 
och de har varit placerade med ett avstånd mellan cirka
3,7-4,2 m. Hus XI har haft en liknande form som hus 
XIII, med raka långsidor och rundade gavlar. Ingen av 
byggnaderna har tyvärr 14C-daterats, men de borde 
kunna placeras i period II—III beroende på när gårdslä
get först togs i bruk och hur lång användningstiden för 
varje långhus har varit på platsen.

Den tredje fasen inom gårdsläget har enligt Carlie 
bestått av ett mycket stort, cirka 44,2 m långt och 9,2 
m brett långhus, hus XII. Det har haft elva takbärande 
bockar varav två har satts om helt eller delvis. Bock
bredden har varierat mellan cirka 3,1-3,7 m och bock
avståndet 2,1-4,6 m. Långsidorna har varit mer eller 
mindre raka och gavlarna har varit rundade. Det finns 
en tydligt markerad, indragen ingång ungefär mitt på 
långhuset på den södra långsidan.

De två grophusen på platsen, hus XLVII och XL- 
VIII, kan enligt Carlie antas ha funnits på platsen un
der de två senare faserna av gårdens existens. En 14C- 
datering av ett av grophusen, hus XLVIII, till interval
let 1260-1010 f. Kr. och keramikmaterialets utseende 
talar för att det kan placeras i period III—IV, vilket

skulle kunna innebära att gårdsläget har använts från 
cirka 1500 f. Kr. till 1200 f. Kr., det vill säga under när
mare 300 år om man utgår ifrån att de två 14C-date- 
ringarna från området ger en sann bild av användnings
tiden. Gårdsläget ger en intressant bild av hur bygg
nadstraditionen har förändrats inom ett gårdsläge från 
period II till period III-IV. Rent ytmässigt har det skett 
en betydande tillväxt från den första till den sista fasen, 
från cirka 200 m2 till 390 m2, det vill säga nästan en 
fördubbling. Under den mellersta fasen har husytan va
rit cirka 345 m2 om man lägger ihop den i hus XIII och 
hus XI. Den stora tillväxten i husyta antyder enligt min 
mening någon form av förändring i behovet av bonings-, 
lagrings- och/eller stallningsyta. Kanske kan detta sam
tidigt knytas till en statusanknuten förändring av synen 
på byggnader och byggnadstraditionen, så att stora el
ler mycket stora långhus i kombination med stolpbygg
da mindre byggnader och/eller grophus på gården har 
signalerat en högre social ställning (se Artursson 2005a; 
2005b; Artursson m. fl. 2005).

Ytterligare ett förmodat tidigt bronsåldershus med 
ett liknande utseende som bland annat hus XIV vid 
Brogård har undersökts vid Köinge, Köinge sn nord
öst om Falkenberg (Göthberg m. fl. 1995, s.106; Äng- 
eby 1994; Nicklasson 2001b, s. 81ff). Det har varit 
cirka 19,5 m långt och 9,4 m brett (fig. 32). Långhuset 
har haft fem takbärande bockar med en bredd mellan 
cirka 3,9-4,3 m och ett bockavstånd på 1,8-5,4 m, 
men enligt Gisela Ängeby har långhuset från början 
endast haft fyra takbärande bockar som har varit pla
cerade med ett relativt jämnt avstånd mellan varandra. 
Den femte bocken har satts in senare, vilket har givit 
det något ovanliga utseendet på den takbärande kon
struktionen. Om detta stämmer, så skulle det största 
bockavståndet ha funnits i den östra delen av långhu
set, vilket är relativt ovanligt. Placeringen av en ingång 
i den norra vägglinjens östra del talar emellertid för att 
långhuset har haft en spegelvänd rumsindelning med 
boningsdelen i öster. Långhusets utseende med en stor 
bredd i de takbärande bockarna, en stor total bredd 
och dess form med raka långsidor och lätt rundade



2

O O o O o o

) O oO o O O O o o <
81

°o

00 O00°0 OOOooOO ooo 0

o O
O^o O o °° o O O o O Oo O 0° o o O

° O °oo o o O o O OO Q OOO o 0 q

o O o o o 0 O O 0

Figur 31. Hus XIV, XIII, XII och XI från Brogård, 
Snöstorps sn utanför Halmstad. Skala 1:400.

House XIV, XIII, XII and XI at Brogård, Snöstorps 
parish just outside the city of Halmstad, south
western Sweden. Scale 1:400.

gavlar antyder att att det hör hemma i äldre bronsål
der. Långhuset har emellertid 14C-daterats till interval
let 770-410 f. Kr. med en kombinerad metod av två 
analysresultat av prover från anläggningar som antas 
höra till långhuset, men det finns dessutom en 14C-da- 
tering från en grop inne i långhuset till 1400-1160 f. 
Kr., vilket överensstämmer bättre med dess utseende. 
Dateringen av långhuset är alltså komplicerad och 
osäker, men enligt Gisela Ängeby kan det utifrån sitt 
utseende mycket väl vara tidigare än vad vissa av 14C- 
dateringarna antyder. Även Påvel Nicklasson (2001b,

s. 8Iff) har utifrån bland annat långhusets utseende 
och keramikmaterialet fört fram teorier om att det 
skulle vara tidigare. Rent utseendmässigt har långhu
set från Köinge stora likheter med andra tidiga lång
hus som till exempel vissa av de vid Brogård, men ef
tersom användningstiden för den här långhustypen 
fortfarande är osäker är det svårt att säkert säga att 
det hör hemma i äldre bronsålder. Kanske finns lång
hustypen kvar ända in i period III och inledningen av 
period IV, vilket stämmer bra med den tidigare 14C- 
dateringen till 1400-1160 f. Kr.
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Figur 32. Huset från Köinge, Köinge sn nordöst om Falkenberg, med 
fem respektive fyra takbärande bockar. Skala 1:400.

The house from Köinge, Köinge parish, to the northeast of the city of 
Falkenberg, southwestern Sweden, with five and four roof bearing 
trestles. Scale 1:400.

På den norra sidan av Hallandsåsen vid Hemmeslöv i 
Östra Karups sn har ett långhus med en förmodad da
tering till bronsålderns period III—IV undersökts 
(Strömberg 2002, s. 69ff). 14C-dateringarna av bygg
naden har givit ett något varierande resultat, 1400- 
1130 f. Kr. respektive 920-800 f. Kr., varför datering
en är något osäker. Långhuset har varit cirka 19-20 m 
långt och bredden har förmodligen legat runt cirka 6 
m (fig. 33). Det har funnits 9 takbärande bockar varav 
en är ofullständig och bockbredden har varierat mel
lan cirka 3,3-3,5 m samt bockavståndet mellan cirka 
1,1-3,2 m. Det största bockavståndet har funnits i den 
östra delen av långhuset, där man fann en stenpack- 
ning och en grop med ett keramikkärl som förmodas 
vara ett så kallat husoffer. Troligen har bostadsdelen 
legat här. Bockavståndet i den västra och mellersta de
len av långhuset har varit mindre och de två delarna av 
långhuset skiljs åt av två bockar som har placerats ex
tra tätt. Förmodligen har de motställda ingångarna 
varit placerade här.

Från yngre bronsålder har ett antal långhus under
sökts i södra och mellersta Halland. Vid Stenstorp, 
Slöinge sn i närheten av Falkenberg har två stycken 
långhus, hus 7 och 9, med en något annorlunda for
mad takbärande konstruktion undersökts (Johansson 
2000). Långhusen har en relativt tydlig trapetsoid 
form liknande den man kan se vid bland annat Pryss- 
gården i Östergötland (Borna-Ahlkvist m. fl. 1998; 
Borna-Ahlkvist 2002). Dessutom är konstruktionen i 
flera fall mycket oregelbunden med flera skeva takbä
rande bockar och omsatta stolpar (fig. 34). Långhusen 
har varit cirka 20-21 m långa och har haft sju till åtta 
takbärande bockar. Hus 7 har 14C-daterats till 1060- 
840 f. Kr., det vill säga period IV-V.

En ungefärligen samtida boplats har undersökts vid 
Staffsinge, RAÄ 118 (Johansson m. fl. 2001; Nicklas
son 2001b, s. 88ff). Här framkom ett helt långhus, hus 
2, och delar av ytterligare ett, hus 3, som kunde dateras 
till yngre bronsålder. Hus 3 har 14C-daterats till 1120- 
910 f. Kr. medan hus 2 har fått en senare datering till 
770-510 f. Kr. Hus 2 har varit cirka 13 m långt och 7 m 
brett (fig. 35). Det har haft tre takbärande bockar, varav 
den mittersta har varit mycket skev. Bockbredden har 
varierat mellan cirka 3,2-3,6 m och bockavståndet mel
lan 3,6-5,2 m. Långsidorna har varit raka och gavlarna 
lätt rundade. Mitt på långhuset har det funnits en tyd
ligt indragen ingång. Antydningar om en funktionsupp
delning av byggnaden finns i form av en härd och en 
kokgrop i den nordöstra delen och lämningar efter en 
förmodad ugn i den sydvästra delen. Tolkningen av bo
platsstrukturen på platsen är något osäker, men det 
finns spår efter stolpbyggda hägnader som kan vara 
samtida med bronsåldershusen. Denna tolkning försvå
ras av att hus 3 endast ligger delvis inom undersökning
sområdet och att tolkningen av hus 2 dessutom är osä
ker. Författarna vet inte om det skall tolkas som ett litet 
boningshus eller som en ekonomibyggnad i anslutning 
till ett större långhus som eventuellt kan finnas utanför 
undersökningsområdet.

Ytterligare ett ungefärligen samtida boplatskom
plex har undersökts strax i närheten, vid Staffsinge,
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Figur 33. Långhuset från Hemmeslöv, Östra karups sn. Skala 1:400.

The longhouse at Hemmeslöv, Östra Karups parish, southwestern 
Sweden.Scale 1.400.
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Figur 34. Hus 7 och 9 från Stenstorp, Slöinge sn i närheten av Falken
berg. Skala 1:400.

House 7 and 9 at Stenstorp, Slöinge parish, close to the city of Fal
kenberg. Scale 1:400.
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Figur 35. Hus 2 och 3 från Staffsinge, RAÄ 118 utanför Falkenberg. 
Skala 1:400.

House 2 and 3 at staffsinge, RAÄ 118, outside the city of Falkenberg, 
southwestern Sweden. Scale 1.400.

RAÄ 116 (Nicklasson 2001a; 2001b). Här har två 
tydligt åtskiljda gårdar undersökts inom ett mindre 
område. Gårdarna har inte varit samtida enligt Nick
lasson, utan de tycks ha avlöst varandra. De har date
rats till cirka 900-800 f. Kr. respektive 800-700 f. Kr. 
Dateringen av de två gårdarna grundar sig inte enbart 
på 14C-dateringar utan bygger också på keramikmate
rialets utseende. Den tidiga gården har troligen bestått 
av två långhus, hus 3 och 6, och ett mindre stolpbyggt 
byggnad, hus 1, men eftersom gården ligger precis i 
kanten av undersökningsområdet så har endast den 
norra vägglinjen av hus 6 undersökts. Det helt under
sökta långhuset, hus 3, har varit cirka 18 m långt och 
8,4 m brett (fig. 36). Det har haft fem takbärande 
bockar som har haft en bredd mellan cirka 4,1-4,2 m 
och ett bockavstånd mellan 2,5-3,9 m. Långsidorna 
har varit raka, men några tydliga spår efter gavlarna 
finns inte. Påvel Nicklasson vill tolka detta som att 
långhuset antingen har haft en öppen gavelkonstruk
tion av något slag eller att konstruktionen har varit 
annorlunda och därför inte lämnat några spår. Mitt på 
huskroppen har det funnits en ingång på den norra 
långsidan. I den västra delen finns det lämningar efter 
en härd som möjligen kan ha varit i bruk i långhuset. 
Konstruktionen har l4C-daterats till 800-820 f. Kr. 
med en kombinerad metod. Med två sigmas sannolik
het ökar intervallet till 900-790 f. Kr. Den mindre 
byggnaden i anslutning till hus 3, hus 1, har förmodli
gen varit cirka 8-9 m lång, men eftersom endast tre 
takbärande bockar var bevarade är det svårt att avgö
ra. Bockbredden har varierat mellan cirka 3,2-3,4 m 
och bockavståndet mellan 2,3-2,8 m. I den västra de
len av byggnaden har det funnits en härd. Konstruk
tionen har 14C-daterats till 910-840 f. Kr. med en 
kombinerad metod, vilket överensstämmer relativt väl 
med dateringen av hus 3.

Den senare gården inom undersökningsområdet 
har haft en något mera komplicerad uppbyggnad och 
har bestått av två långhus, hus 2 och 4, två mindre 
stolpbyggda byggnader, hus 5 och 8, och eventuellt två 
eller tre rännkonstruktioner, hus 9 och 10. Dessutom
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Figur 36. Hus 3, 2, 4, 1 och 5 från Staff singe RAÄ 116. Skala 1:400.

House 3, 2, 4, 1 and 5 at Staffsinge, RAÄ 116, just outside the city of 
Falkenberg, southwestern Sweden. Scale 1:400.

har det funnits rester av stolpbyggda hägn i området. 
Den centrala gårdsenheten har bestått av de två lång
husen och en mindre stolpbyggd byggnad, hus 5. De 
har placerats så att de har bildat en trelängad gård. 
Hus 2, som av Nicklasson har tolkats som ett bonings
hus, har förmodligen varit cirka 14 m långt och har 
haft fyra eller fem takbärande bockar. Eventuellt har

man satt om en bock eller tillfogat ytterligare en se
kundärt, vilket har lett till en något ovanlig gruppering 
av dem inom huskroppen. Bockbredden har varierat 
mellan cirka 3,6-4,1 m och bockavståndet mellan
2,6-4,3 m alternativt 1,4-2,9 m beroende på hur man 
tolkar den takbärande konstruktionen. Långsidorna 
har varit raka medan det liksom i hus 3 inte finns någ
ra spår efter gavlarna. Mitt på långhuset finns det spår 
efter två eventuella, motställda ingångar. I långhuset 
västra del finns det dels en centralt placerad härd, dels 
en mera perifer kokgrop. Långhuset har 14C-daterats 
till 760-410 f. Kr. med en kombinerad metod. Det an
dra långhuset, hus 4, har varit cirka 15-16 m långt 
och 8,4-8,5 m brett. Också här finns det en viss osä
kerhet i hur den takbärande konstruktionen egentli
gen har sett ut, långhuset kan ha haft fyra eller fem 
takbärande bockar, men dessutom finns det ytterligare 
stolphål som enligt Nicklasson kan ha burit ett loft. 
Bockbredden varierar mellan cirka 4,3-4,5 m och 
bockavståndet mellan 2,5-3,5 m. Långhuset har haft 
raka långsidor, medan det i stort sett inte finns några 
spår efter gavlarna. Mitt på långhuset fanns det två 
stycken i stort sett motställda, indragna ingångar. 
Långhuset har 14C-daterats till 770-520 f. Kr. med en 
kombinerad metod.

De två mindre, stolpbyggda byggnadern har helt oli
ka karaktär. Hus 5 kan enligt Nicklasson tolkas som en 
rundad byggnad med två tak bärande bockar. Det finns 
emellertid en alternativ tolkning där det kan ha funnits 
tre takbärande bockar och att huset har haft en mera 
konventionell, trapetsoid form. Centralt i byggnaden 
har det funnits en härd. Huset har 14C-daterats till 800- 
600 f. Kr. Hus 8 kan tolkas som en enskeppig, mindre 
byggnad som har haft någon form av ekonomifunktion 
på gården. Vad det gäller de två eller tre rännkonstruk
tionerna som var placerade öster om gårdens centrala 
delar så är deras datering osäker. Två 14C-dateringar 
placerar dem i yngre järnålder, men Nicklasson hävdar 
att de troligen hör ihop med gården från yngre bronsål
der. Rännkonstruktionerna har paralleller vid bland 
annat Klostergård på Jylland (Bech & Mikkelsen 1999,
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s. 74), men eftersom deras datering till yngre bronsålder 
kan ifrågasättas så behandlas de inte vidare här.

Påvel Nicklasson tolkar hus 2 som boningshuset på 
gården, bland annat utifrån förekomsten av härden och 
kokgropen, medan hus 4 tolkas som någon form av 
ekonomibyggnad, möjligen lada eller stall (a.a. 2001b, 
s. 47). Den mindre byggnaden i direkt anslutning till 
dem, hus 5, tolkas som antingen ett bostadshus eller ett 
hus för metallhantverk, då man har hittat tecken på 
bronsgjutning i byggnaden. De övriga byggnaderna kan 
förmodas att ha haft en ekonomifunktion på gården.

I norra Halland har man vid Fjärås Bräcka, Fjärås 
sn, undersökt en intressant plats med relativt omfat
tande boplatslämningar från bland annat mellersta 
och yngre bronsålder, period III-V (Ängeby 2003). 
Totalt framkom sju långhus som förmodligen kan da
teras till tidsperioden, men tyvärr har endast tre av 
dem 14C-daterats. Resterande har daterats utifrån ty- 
pologiska kriterier och keramikens utseende, vilket 
gör det hela osäkert.

Förutom de här långhusen och byggnaderna med 
en datering till bronsålder så finns det flera som måste 
betraktas som tveksamma. Exempel på odaterade 
långhus som rapportförfattarna har velat placera i 
bronsålder utifrån typologiska kriterier men som inte 
kan godtas enbart baserat på sitt utseende finns från 
bland annat från Töringe, Vinberg sn nordöst om Fal
kenberg (Bramstång & Artelius 1997), Sannarp, År
stads sn öster om Falkenberg (Streiffert & Strömberg 
1999; Streiffert 2001), Elestorp, Tjärby sn (Fors 
1998), Skrea RAÄ 192 (Ryberg 2001) och Lunden, 
Onsala sn (Streiffert 2000; 2001) Som kuriosa kan 
också nämnas ett tvåskeppigt långhus från Skrea RAÄ 
195 utanför Falkenberg som enligt Per Wranning 
(2001) kan dateras till yngre bronsålder. Dateringen 
bygger på endast ett 14C-prov och måste därför betrak
tas som mycket osäkert. Det är olyckligt att man uti
från ett mycket litet underlag drar snabba slutsatser 
om det här tvåskeppiga långhusets datering eftersom 
det helt går emot bilden man kan se i övriga södra och 
mellersta Skandinavien. Enligt flera författare skall det 
också finnas tvåskeppiga långhus under förromersk 
och romersk järnålder i Halland (se bl.a. Westergaard 
1989; 1993; Carlie 1999, s. 139ff), något som emeller
tid också måste betraktas som mycket osäkert. En 
källkritisk granskning av undersökningarna av brons- 
åldersboplatser och hus i Halland har gjorts av Påvel 
Nicklasson (2001b, s.95ff) och han är mycket kritisk 
till hur undersökningarna har genomförts, tolkats och 
rapporterats.

Vad det gäller andra typer av hus- och hyddkon- 
struktioner från Halland så finns det vid till exempel

Hov, Ysby sn en form av rännkonstruktioner som har 
tolkats som mindre hus eller hyddor (Westergaard 
1989; Nicklasson 2001b, s. 40f). De består endast av 
rännorna, det finns inga spår efter en inre takbärande 
konstruktion. Hyddorna har daterats till yngre brons
ålder med hjälp av keramik. Som tidigare nämnts så 
finns det rännkonstruktioner vid Staffsinge strax utan
för Falkenberg i anslutning till bronsåldersbebyggelse, 
men här är dateringen av dem osäker (Nicklasson 
2001a; 2001b). Grophus med en datering till bronsål
der har, som tidigare nämnts, undersökts vid bland 
annat Brogård, Snöstorps sn strax utanför Halmstad 
(Carlie 1992, s. 21). Ett av dem, hus XLVIII, har 14C- 
daterats till 1260-1010 f. Kr.

I Bohuslän har endast ett fåtal långhus från brons
ålder undersökts (se bl.a. Bengtsson m. fl. 1999, s. 
16ff). Det först undersökta långhuset framkom redan 
1969 vid Röra, Björlanda sn på Hisingen norr om 
Göteborg (Andersson 1970). Det rör sig om ett cirka 
30 m långt och 10 m brett långhus som förmodligen 
har haft 2-3 m breda torvväggar. Den takbärande 
konstruktionen är tyvärr dåligt känd eftersom endast 
ett fåtal stolphål kunde konstateras inne i långhuset. 
Långhuset har daterats till yngre bronsålder med hjälp 
av 14C-analyser och genom fynd.

Det hittills äldsta långhuset från bronsåldern i om
rådet har undersökts vid Ringseröd, Stala sn, Bohus
län (Nordquist 1992; Göthberg m. fl. 1995, s. 123). 
Det har 14C-daterats till 1370-1120 f. Kr. Långhuset 
har ursprungligen förmodligen varit cirka 12-14 m 
långt och 8 m brett (fig. 37). Det har haft fyra takbä
rande bockar som har haft en bredd mellan cirka 4,1- 
4,4 m och ett bockavstånd mellan 3,2-3,4 m. Ytterli
gare ett långhus och dessutom två grophus från yngre 
bronsålder har undersökts vid Herrestad, Herrestads 
sn (Ortman 1997). Långhuset har förmodligen varit 
cirka 21-22 m långt och har haft fem takbärande 
bockar (fig. 37). Bockbredden har varierat mellan cir
ka 4,4-5,4 m och bockavståndet mellan 3,3-6,3 m. I 
den västra delen av långhuset har det funnits en härd
grop, som har 14C-daterats till 1020-840 f. Kr.
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omfattande kulturlager men som inte givit några tydli
ga, tolkningsbara byggnader som till exempel vid Luse- 
høj, Nygård och Kirkebjerg i Voldtofteområdet på syd
västra Fyn (Berglund 1982; Thrane 1977; 1980). Hen
rik Thrane (1980) har utifrån det befintliga materialet 
försökt att konstruera olika tolkningsmodeller för be
byggelsestrukturen under yngre bronsålder i området. 
Hans slutsats är att materialet ännu är för litet för att 
man skall kunna dra några säkra slutsatser, något som 
troligen ännu i dag gäller för området, i varje fall om 
man skall utgå ifrån det publicerade materialet.

Figur 37. Hus 1 från Ringseröd, Sta la sn, och långhuset från Herrestad, 
Herrestads sn. Skala 1:400.

House 1 at Ringseröd, Stała parish, and the tonghouse at Herrestad, 
Herrestads parish, western Sweden. Scale 1:400.

Flera rapportförfattare hävdar att det liksom i Hal
land har funnits tvåskeppiga långhus under yngre 
bronsålder i Bohuslän. Exempel på detta finns från 
Timmerås, Forshälla sn strax sydväst om Uddevalla 
(Hernek & Johansson 1999) och Tålleröd, Resteröds 
sn (Lindman 1993; Hernek & Johansson 1999, s.17). 
Detta måste emellertid fortfarande betraktas som 
mycket osäkert, eftersom dateringsunderlaget i form 
av enstaka 14C-prov är bristfälligt.

Från Västergötland finns för närvarandedet i stort 
sett bara en känd byggnadslämning från bronsåldern. 
Det är en cirkelformad hyddränna med pinnhål i in
nerkanten som har undersökts i utkanten av Vara 
(Weiler 1994, s.21). Hyddan har haft en diameter på 
cirka 6 m och har haft en ingång i sydöst samt en härd 
i mitten. I övrigt är boplatsundersökningarna mycket 
begränsade till antalet och inskränker sig i stort sett till 
enstaka skärvstenshögar och kulturlager utan tydliga 
konstruktioner (a.a. s. 20ff).

Fyn
Det publicerade husmaterialet från Fyn är ännu så länge 
mycket begränsat. Det finns undersökta boplatser med

Jylland
Det jylländska husmaterialet är överlägset det största i 
södra och mellersta Skandinavien. Antalet publicerade 
boplatser med välbevarade långhus och andra bygg
nadstyper från period I-VI är mycket stort och i vissa 
områden nästan oöverskådligt. Från södra Jylland har 
ett mycket intressant material med ett stort antal välda- 
terade långhus från äldre bronsålder nyligen publicerats 
(Ethelberg 2000, s. 173ff). Till skillnad från många an
dra områden i Danmark har man här använt sig av ett 
stort antal 14C-analyser för att få ett bättre grepp på ut
vecklingen (a.a. s. 184f). Tyngdpunkten i dateringarna 
ligger tydligt i bronsålderns period II—III, men det finns 
även treskeppiga långhus som har daterats till period I. 
De tidigaste 14C-daterade treskeppiga långhusen i södra 
Skandinavien har framkommit i området och det kan 
därför ses som ett innovationsområde för den här bygg
nadstraditionen. Enligt Ethelberg introduceras det tre
skeppiga långhuset i Holland och norra Tyskland under 
perioden cirka 1900-1500 f. Kr. inom de så kallade Sö
gel Wolde- och Elp-kulturerna. Från detta område förs 
sedan traditionen norrut till Schlesvig och södra Jylland 
för att sedan snabbt spridas över södra och mellersta 
Skandinavien. Materialet från yngre bronsålder är ty
värr sämre företrätt i området, men man kan ändå få en 
relativt god bild av utvecklingen även under den här pe
rioden (se bl.a. Becker 1972b).

Utifrån en sammanställning av materialet från ett 
antal välundersökta platser på södra Jylland och i norra
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Schlesvig som till exempel Højgård (Ethelberg 1987; 
1993), Brd. Gram (Ethelberg 2000), Trappendal (Boy- 
sen & Wulff Andersen 1983; Ethelberg 2000, s. 173ff) 
och Handewitt (Bokelmann 1977; Ethelberg 2000, s. 
186f) bar man fått en god bild av byggnadstraditionen 
under bronsålderns period 1—III. Byggnadstraditionen 
på södra Jylland och i norra Schlesvig under bronsål
derns period I—III präglas alltså av resultaten från ett 
antal välundersökta boplatser med ett stort antal lång
hus och andra konstruktioner inom relativt begränsa
de undersökningsområden.

En av de största boplatserna som har undersökts är 
Højgård (Ethelberg 1987; 1993; Ethelberg 2000), där 
en boplats med kontinuitet från den senare delen av 
senneolitikum och en bit in i yngre bronsålder har 
framkommit. Fasindelningen av långhusen och de an
dra byggnaderna har gjorts med hjälp av dels ’^-date
ringar, dels med hjälp av stratigrafiska förhållanden 
mellan byggnaderna. Den tidigaste fasen med treskep- 
piga långhus har 14C-daterats till övergången mellan 
senneolitikum och bronsålderns period I, cirka 1800- 
1600 f. Kr. Det treskeppiga långhus som har den tidi
gaste 14C-dateringen på platsen, hus II, har placerats i 
tidsintervallet cirka 1890-1690 f. Kr. med en kombine
rad metod (fig. 38). Tillsammans med två andra lång
hus, hus X och XXVI, utgör de enligt Ethelberg den 
tidigaste fasen under äldre bronsålder på platsen och 
kan enligt honom placeras i period IA, cirka 1700- 
1600 f. Kr. Denna fasindelning ger en något avvikande 
bild av utvecklingen av långhusen under inledningen 
av äldre bronsålder än vad som brukar vara fallet. De 
tre långhus som Ethelberg vill placera i period IA har 
alla en mindre bredd i den takbärande konstruktionen 
än de från den efterföljande fasen. Bockbredden i lång
husen som dateras till den första fasen på platsen varie
rar mellan cirka 2-3,5 m, medan de från fas två har en 
bockbredd mellan cirka 3,5-4,5 m. Eftersom den tota
la bredden på långhusen varierar i samma grad är 
emellertid skillnaden i bockbreddens procentuella an
del av den totala bredden inte så stor, 43-48 % i den 
första fasen respektive 49-53% i den andra. Frågan är

dock hur väldaterade de tidigaste bronsåldershusen vid 
Højgård egentligen är. Hus II har 14C-daterats till 
1890-1690 f. Kr. med en kombinerad metod, medan 
hus X saknar 14C-datering och hus XXVI har 14C-date- 
rats till 1390-1260 f. Kr. Rent stratigrafiskt kan emel
lertid de smalare långhusen enligt Ethelberg anses vara 
tidigast, varför dateringsmetoderna i vissa fall ger mot
stridiga resultat. Något som stödjer den tidiga date
ringen av de här långhusen är emellertid att det finns 
paralleller på andra platser i södra Skandinavien, till 
exempel vid Elinelund 2A utanför Malmö (Sarnäs & 
Nord Paulsson 2001). Här finns också långhus som 
har relativt smala takbärande bockar med en 14C-date- 
ring till period I-II.

Enligt Per Ethelberg kan man se vissa kronologiska 
skillnader i de treskeppiga långhusens konstruktion. 
Ett drag hos långhusen från bronsålderns period IA vid 
Højgård är enligt honom att det har varit ett större av
stånd mellan stolparna i långsidorna och att det har 
varit färre väggstolpar i gavlarna jämfört med senare 
långhus. Dessutom kan man se att väggstolparna har 
varit djupare nedgrävda än stolparna som har ingått i 
de takbärande bockarna. Hos långhusen från period 
IB—II kan man se att stolparna har varit lika djupt ned
grävda och att det har funnits tydliga innerväggar som 
har delat in utrymmet i två till fyra rum. Långhusen har 
också varit mycket bredare än de tidigare, cirka 8,5—
9,6 m. Enligt Ethelberg kan man också se en antydan 
till indragna ingångar hos några av långhusen, men 
detta är enligt min mening inte ett tydligt drag. Slutli
gen anser Ethelberg att långhusen från period III karak
teriseras av de relativt tätt satta väggstolparna och de 
betydligt djupare satta stolparna som ingår i den takbä
rande konstruktionen. Dessutom är långhusen från den 
här perioden smalare än de under period IB—II.

Trots variationen i konstruktion, utseende och stor
lek samt variationen i den takbärande konstruktionens 
utformning så finns det en rad gemensamma drag hos 
långhusen från period I—III vid Højgård. De har alla 
haft ungefär samma form med i stort sett raka långsidor 
och rundade gavlar samt en inre funktionsuppdelning
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med kokgropar och härdar i den västra delen. Rum- 
sindelningen är i vissa fall markerad med tydliga inner
väggar.

Långhusen från bronsålderns period IA, hus II, X 
och XXVI, har varit mellan cirka 23-25 m långa och 
6,8-7,4 m breda (fig. 38). De har haft mer eller mindre 
raka långsidor och rundade gavlar. Långhusen varierar 
något i utseende vad det gäller antalet takbärande stol
par och deras placering inom huskroppen. Hus II har 
haft fem takbärande bockar som har varit placerade i 
den västra och mittersta delen av långhuset. I den östra 
delen har man emellertid funnit lämningarna efter tre 
stolpar som har varit placerade i långhusets mittlinje 
och som enligt min mening eventuellt kan ha haft en 
takbärande funktion. Hus II skulle alltså kunna ha haft 
en kombination av två- och treskeppig konstruktion 
och ha utgjort en hybrid form. Hus X och XXVI har 
haft en mera konventionell takbärande konstruktion 
bestående av sex bockar som har placerats relativt re
gelbundet inom huskroppen. Alla tre långhusen har 
haft en ansamling av kokgropar i den västra delen.

Samtliga långhus från bronsålderns period IA på 
platsen har enligt Per Ethelberg kompletterats med 
varsitt så kallade ramhus, det vill säga enskeppiga 
stolpbyggda byggnader, hus VII, XIII och XXVIII (fig. 
38) (Ethelberg 2001, s. 209ff). Gårdarnas utseende 
kan därmed liknas med de två av de tre gårdar från 
den senare delen av senneolitikum som har undersökts 
på platsen och som förmodligen också har bestått av 
ett långhus och en eller två mindre byggnader (se den
na volym, bilaga 1).

Den andra fasen under äldre bronsålder vid Høj
gård kan enligt Ethelberg dateras till period IB och för
sta hälften av period II, det vill säga cirka 1600-1400 
f. Kr., och har bestått av tre långhus, I, VI och XIV, 
enligt författarens artikel från 1993. Troligen kan 
emellertid ytterligare ett senare undersökt långhus, 
hus XXXI, anses höra till den här fasen utifrån 14C- 
dateringen till 1580-1450 f. Kr. med en kombinerad 
metod (Ethelberg 2000, s. 193ff). Hus XXXI har varit 
ett mycket stort, cirka 50,6 m långt och 9,6 m brett

o o ° o o
O s q® • % e

O • • • •
o O o o

o o

%

o O
O

O
O O O o

o Q
o % .

D •
o O 0

0 O o
• ° •1 o

0° Q) O O o

• • •

o •
o % 'o o

0 O o o

o
0 o o o O o

O O 0 Q

O
° o o O o O

Figur 38. Hus II, X, XXVI, VII, XIII och XXVIII vid Højgård på södra Jyl- 
land. Skala 1:400.

House II, X, XXVI, VII, XIII and XXVIII at Højgård, southern Jutland, 
Denmark. Scale 1:400.
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Figur 39. Hus I, VI, XIV och XXXI vid Højgård på södra Jylland. Skala 
1:400.

House I, VI, XIV and XXXI at Højgård, southern Jutland, Denmark. 
Scale 1:400.

långhus med nio takbärande bockar och en inre upp
delning i fyra rum som markeras med stolpbyggda in
nerväggar (fig. 39). I det västra rummet har det funnits 
ett stort antal kokgropar koncentrerade till ett litet 
område. Det östra rummet tolkas som stall utifrån 
sina relativt höga fosfatvärden.

De övriga tre långhusen som hör till den här fasen 
har varit av en mer ordinär storlek. Hus I har varit 
cirka 30,5 m långt och 8,5 m brett (fig. 39). Det har

haft sju takbärande bockar som har varit placerade 
med jämna avstånd inom huskroppen. De smalaste 
takbärande bockarna har varit placerade i gavlarna 
vilket ger den takbärande konstruktionen en lätt kon
vex form. Den västra delen av långhuset avdelas med 
en tydlig innervägg och här finns ett antal kokgropar. 
Långhuset har 14C-daterats till 1600-1430 f. Kr. med 
en kombinerad metod. Hus XIV har varit något stör
re, cirka 33 m långt och 9 m brett, och har haft sex
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takbärande bockar som har varit jämnt fördelade 
inom huskroppen. Liksom i hus I har den takbärande 
konstruktionen haft en lätt konvex form. Långhuset 
har delats in i tre rum med stolpbyggda innerväggar 
och i det västra rummet fanns det ett stort antal kok
gropar. En kombinerad 14C-datering placerar långhu
set i intervallet 1620-1510 f. Kr. Slutligen har Ethel- 
berg även fört hus VI till den här fasen utifrån en typo
logisk bedömning. Det finns ingen 14C-datering men 
utifrån de glest satta väggstolparna så kan det anses 
vara relativt tidigt. Långhuset har varit cirka 22 m 
långt och 8,5 m brett. Det har haft fyra takbärande 
bockar som har varit jämnt fördelade inom huskrop
pen och liksom de andra långhusen en koncentration 
av kokgropar i den västra delen.

Under period IB-II förändras gårdarnas utseende 
så att de i de flesta fall endast består av ett långhus som 
oftast har blivit något större jämfört med tidigare. En
ligt Per Ethelberg har man troligen hyst alla funktioner 
inom ett och samma hus. Under period IB-II dyker 
också de exceptionellt stora långhusen upp vid bland 
annat Højgård och vid Brdr. Gram (se nedan).

De långhus som enligt Per Ethelberg kan placeras i 
bronsålderns period III består av två typer av konstruk
tioner; dels två långhus där endast takbärande bockar 
och små delar av vägglinjerna återstår, hus III och IV, 
dels två långhus med en komplett bevarad konstruktion 
i plan med tydliga vägglinjer, hus V och XXVII (fig. 40). 
Dateringen av långhusen till period III kan emellertid 
ifrågasättas utifrån de två 14C-dateringar som finns från 
ett långhus av varje typ. Hus IV har 14C-daterats till 
1160-910 f. Kr. och hus XXVII till 1510-1320 f. Kr. 
Ethelberg vill emellertid datera dem till period III uti
från vissa konstruktionsdrag och fynd av keramik.

De sämre bevarade långhusen, hus III och IV, har 
varit cirka 27 m respektive 22 m långa och har haft 
fem relativt jämnt placerade takbärande bockar med 
en bredd på cirka 1,9-2,8 m. Liksom i övriga långhus 
från Højgård har det funnits kokgropar i den västra 
delen av långhusen. De två andra långhusen, hus V 
och XXVII, har varit cirka 17,8 m långt och 6,8 m
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Figur 40. Hus III, IV, V och XXVII vid Højgård på södra Jylland. Skala 
1:400.

House III, IV, V and XXVII at Højgård, southern Jutland, Denmark. 
Scale 1:400.

brett respektive 25,6 m långt och 7,8 m brett. De har 
haft fyra respektive fem jämnt fördelade takbärande 
bockar och ett antal kokgropar i den västra delen.

Långhusen från yngre bronsålder vid Højgård är 
sämre bevarade och presenteras därför inte lika utförligt 
utan nämns bara i förbigående av Ethelberg (1993, s. 
148ff). Totalt undersöktes nio långhus och två mindre 
stolpbyggda byggnader. Bebyggelsen har daterats till 
yngre bronsålder utifrån keramikmaterialets utseende.

En bebyggelse från äldre bronsålder med vissa lik
heter med den vid Højgård har undersökts i samma 
område, vid Brdr. Gram på södra Jylland (Ethelberg 
2000, s. 191 ff) Här har förutom ett senneolitiskt lång
hus, hus V, undersökts tre större långhus och ett så
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Figur 41. Flus III och hus IV, fas I och II, samt hus I vid Brdr. Gram. 
Skala 1:400.

kallat ramhus. De tre långhusen, som alla har 14C-date- 
rats till bronsålderns period II-III, framkom inom ett re
lativt litet undersökningsområde och är så placerade att 
de med största sannolikhet inte har varit samtida. Det 
möjliga boplatsläget är emellertid inte avgränsat mot 
väster. Utifrån långhusens inbördes läge och 14C-date- 
ringarna kan lämningarna tolkas som spåren efter en 
större, ensamliggande gård som har varit i bruk under

House III and house IV, phase I and II, and house I at Brdr. Gram, 
southern Jutland, Denmark. Scale 1:400.

en längre tid, från cirka 1500-1250 f. Kr., och där det 
endast har funnits ett långhus åt gången. Det så kallade 
ramhuset, hus II, skulle utifrån 14C-dateringarna möjli
gen kunna kopplas till gårdens sista fas. Det äldsta 
långhuset på platsen är enligt Per Ethelberg hus III, som 
har 14C-daterats till I510-1430 f. Kr. Långhuset har 
varit cirka 30,6 m långt och 8,8 m brett (fig. 41). Det 
har haft sex takbärande bockar med en bredd mellan
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cirka 3,5-4 m och ett bockavstånd mellan 3,9-6,4 m. 
Långsidorna har varit raka och gavlarna rundade. 
Liksom i långhusen vid Højgård fanns det en koncen
tration av kokgropar i den västra delen och i den östra 
delen av långhuset fanns det en innervägg som för
modligen har satts om en gång.

Det största långhuset vid Brdr. Gram, hus IV, har 
uppförts i två faser vilka har 14C-daterats till 1510- 
1430 f. Kr. respektive 1395-1310 f. Kr. med en kom
binerad metod. Långhuset har med största sannolikhet 
eldhärjats mellan de två faserna, då man har hittat sto
ra mängder träkol i anläggningarna. Utifrån stratigra- 
fin i anläggningarna kan man emellertid med stor san
nolikhet anta att det har eldhärjats åtminstone två 
gånger, vilket försvårar tolkningen av lämningarna. 
Långhuset har under den första fasen varit cirka 44,6 
m långt och 10,5 m brett för att under den andra fasen 
förlängas åt båda hållen och då ha en längd på cirka 
50 m. Långsidorna har varit raka och gavlarna runda
de. Under båda faserna har långhuset haft nio takbä
rande bockar, men under den senare har man flyttat 
den västra bocken längre åt väster så att man har fått 
ett större fritt utrymme här. Liksom i hus III har det 
funnits kokgropar i den här delen av hus IV. Bock
bredden har varierat mellan cirka 3,6-4,4 m och bock
avståndet mellan 4,4-7 m. Förutom de regelbundet 
placerade takbärande bockarna har det funnits tre 
stycken bockar med varierande bredd och där stolphå- 
len har haft betydligt mindre dimensioner. De har varit 
placerade i anslutning till de bredare bockarna och 
kan utgöra lämningar efter någon form av stödkon
struktion eller loft. Det har funnits en tydlig indelning 
av långhuset i tre rum i form av stolpbyggda innerväg
gar under båda faserna. Det västra rummet har för
modligen fungerat som en köksdel och eventuellt bo
stadsdel. Mittrummets funktion är osäker, men det har 
funnits en stor källargrop centralt placerad i rummet. 
Den östra delen kan enligt Ethelberg tolkas som en 
stalldel utifrån förekomsten av båsliknande, stolp
byggda konstruktioner och höga fosfatvärden. Emel
lertid finns det också här en centralt placerad källar
grop, vars funktion är osäker. Groparna har dock inte 
varit samtida utan den östra är äldst.

Sekvensen inom gårdsläget avslutas enligt Ethel
berg med hus I, vilket har l4C-daterats till 1420-1320 
f. Kr. med en kombinerad metod. Långhuset liknar 
mera det tidiga hus III vad det gäller storlek och form. 
Det har varit cirka 31,2 m långt och 8,2 m brett. Anta
let takbärande bockar har uppgått till sex stycken med 
en bredd mellan cirka 2,8-3,2 m och ett inbördes av
stånd mellan 4,1-5,3 m. Långhuset har haft i stort sett 
samma inre uppdelning med ett stort antal kokgropar

i väster, men det finns dessutom härdar och gropar 
här. En annan skillnad är att det inte fanns några spår 
efter innerväggar och att det fanns större eller mindre 
gropar placerade i mittskeppet längs med hela långhu
sets utsträckning. Detta skulle kunna innebära att det 
har funnits en funktionell skillnad mellan långhusen, 
men det kan också bero på förändringar av hur man 
har inrett dem över tiden. Förmodligen har det, som 
tidigare nämnts, funnits en mindre byggnad i anslut
ning till hus I, i varje fall om man skall utgå ifrån 14C- 
dateringen av det. Det är hus II, som har varit en U- 
formad rännkonstruktion eller ett så kallat ramhus, 
med en nedsänkt golvdel. Huset har 14C-daterats till 
1310-1100 f. Kr.

Gårdsläget vid Brdr. Gram ger oss en intressant bild 
av utvecklingen av byggnadstraditionen inom ett litet 
område under bronsålderns period II—III. Per Ethel
berg (2000, s. 205ff) vill utifrån en så kallad sekvens
analys av 14C-dateringarna placera hus III i intervallet 
cirka 1480-1440 f. Kr. Den första fasen av hus IV pla
ceras i intervallet cirka 1440-1390 f. Kr. och den an
dra fasen följer direkt på denna och placeras i interval
let cirka 1390-1330 f. Kr. Till sist byggs hus I, vilket 
Ethelberg anser finns på platsen under perioden cirka 
1320-1220 f. Kr. Dessa antaganden bygger dock på 
att det inte finns några ytterligare långhus utanför det 
undersökta området som kan förändra fasindelning
en. Intressant nog kan man alltså se en liknande ut
veckling av långhusens storlek som den vid Højgård, 
med ett maximum i husstorlek under period II och 
därefter en nedgång i storlek under period III.

En något mindre typ av långhus från bronsålderns 
period II—III har undersökts under en hög vid Trap- 
pendal på sydöstra Jylland (Boysen & Wulff Andersen 
1983; Ethelberg 2000, s. 173ff). Långhuset har 14C- 
daterats till 1390-1260 f. Kr. med en kombinerad me
tod. Det har varit cirka 23,4 m långt och 9 m brett (fig. 
42). Den takbärande konstruktionen har bestått av 
fem stycken delvis något skeva bockar med en bredd 
varierande mellan cirka 3-4,1 m och ett bockavstånd 
mellan 3-6,7 m. Det största bockavståndet har funnits
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i den västra delen av långhuset. Långhuset har haft 
raka långsidor och rundade gavlar. Det fanns lämning
ar efter innerväggar som delade in långhuset i tre rum 
och till två av dessa fanns det tydligt markerade in
dragna ingångar. I de två gavelrummen fanns det en 
härd vardera som låg placerade centralt i mittskeppet. 
Mitt i långhuset låg centralgraven i högen. Den har 
bestått av två parallellt liggande trädstamskistor pla
cerade i en stenpackning, vilken har varit placerad i en 
större nedgravning. Centralgraven har fynddaterats 
till period III. I högen har man kunnat urskilja fyra 
byggnadsfaser och man har förutom centralgraven 
dessutom anlagt tre sekundärgravar, av vilka två också 
har fynddaterats till period III. Tolkningen av långhu
set är något osäker, men mycket talar enligt min me
ning för att det rör sig om ett vanligt bostadshus som 
sekundärt har använts som något slags dödhus. Lång
huset från Trappendal skiljer sig inte på något nämn
värt sätt från övriga bostadshus från den här tiden i 
området. Det kan emellertid inte uteslutas att det rör 
sig om ett dödshus som har byggts med ett vanligt bo
stadshus som förebild.

Figur 42. Husen vid Trappendal och vid Handewitt. Skala 1:400.

The longhouses at Trappendal, southeastern Jutland, Denmark and 
Handewitt, Schlsevig, Germany. Scale 1:400.

Ett liknande fenomen finns från Handewitt i södra Sch- 
lesvig, där ett långhus under hög med en centralgrav har 
undersökts (fig. 42) (Bokelmann 1977; Ethelberg 
2000). Här finns emellertid inte samma symmetri i pla
ceringen av långhuset och centralgraven i förhållande 
till högen. Långhuset har 14C-daterats till 1420-1310 f. 
Kr. Det har relativt stora likheter med långhuset vid 
Trappendal, bland annat vad det gäller antalet takbä
rande bockar, den inre uppdelningen i tre rum och pla
ceringen av två av ingångarna. Det som skiljer långhu
sen åt är bland annat att gavlarna är rakt avslutade och 
att det finns en väggränna istället för väggstolphål i det 
från Handewitt. Långhuset vid Handewitt är desstom 
något större, cirka 25 m långt och 9,5 m brett.

I övrigt har ytterligare ett antal långhus undersökts 
i området, bland annat vid Østergård (Ethelberg 2000, 
s. 178). De följer emellertid i stort utseendet på de ty
per som har tagits upp redan varför de inte behandlas 
vidare här.

Vad det gäller långhus och övriga typer av byggna
der på södra Jylland, till exempel så kallade ramhus 
från yngre bronsålder, så är det publicerade materialet 
betydligt mindre (Ethelberg 2000, s. 212ff). Det finns 
ett antal långhus från yngre bronsålder som har stora 
likheter med de från äldre bronsålder. Som exempel 
kan nämnas ett större långhus från Sortpot som har 
14C-daterats till 1000-830 f. Kr. (Ethelberg 2000, s. 
179; s. 185). Det som bland annat skiljer det från lång
husen från äldre bronsålder är den större spridningen 
av kokgroparna inom huskroppen (fig. 43). Långhuset 
har varit cirka 32,3 m långt och 8,6 m brett. Det har 
haft sju takbärande bockar med en bredd mellan cirka 
3-4 m och ett avstånd mellan cirka 4-5,8 m. De sma
laste bockarna har varit placerade i gavlarna, vilket 
har gett den takbärande konstruktionen en lätt kon
vex form. Huskroppen har emellertid raka långsidor 
och rundade gavlar liksom den äldre långhustypen. I 
den östra delen av långhuset fanns det lämningar efter 
en inre skiljevägg.

I övrigt är det relativt sällsynt med långhus av den här 
typen med en datering till yngre bronsålder i området.

93



o „
o

2

94

O 6 0 n Q © o o o e o 0oOO

S o
- J © Q

• •11$,©# O • • °o

) * ® • • • •
O
O • • =°

° Qd o @ Q O © O O O 'b O © o 0

Figur 43. Långhus från Sortpot, Hjemsted och Brunde. Skala 1:400.

Longhouses at Sortpot, Hjemsted and Brunde in southern Jutland, 
Denmark. Scale 1:400.

Tidigare har nämnts vissa av långhusen från Højgård 
som har 14C-daterats till övergången mellan period III— 
IV och till period IV (se ovan). Istället finns det en typ 
av treskeppiga långhus med väggrännor och enskeppi- 
ga så kallade ramhus som huvudsakligen kan dateras 
till den senare delen av yngre bronsålder och till förro
mersk järnålder period I-II. Det tycks emellertid fin
nas ett mindre antal långhus med väggränna även un
der äldre bronsålder, från bland annat Kesmajgård och 
Brunde (Ethelberg 2000, s. 179; s. 217). Långhuset vid 
Kesmajgård har en kombination av väggstolpar och 
väggrännor.

Exempel på den senare typen av långhus finns från 
till exempel Hjemsted och Brunde (Ethelberg 2000, s. 
212ff). Den här typen av långhus har varit betydligt

smalare än de från den tidigare delen av yngre bronsål
der och de har ofta en annan form med rakt avslutade 
gavlar (fig. 43). Det finns emellertid sena långhus med 
väggränna som har rundade gavlar, till exempel hus I 
från Brunde, som dock troligen hör hemma i över
gången mellan yngre bronsålder och förromersk järn
ålder. Det har 14C-daterats till 410-260 f. Kr. Långhus
typen med rakt avslutade gavlar utgör på många sätt 
en råmodell för den byggnadstradition som blir vanlig 
under förromersk järnålder period I-II i området. Un
der förromersk järnålder tillkommer emellertid också 
en yttre takbärande konstruktion i form av stolpar 
placerade tätt utanför väggarna, som till exempel vid 
Grøntoft (se bl.a. Becker 1966; 1969; 1972a; Rindel 
1997).

Som man kan se från planerna över långhusen från 
yngre bronsålder på södra Jylland så ökar bockbred
dens procentuella andel av den totala bredden succes
sivt. Detta beror på att långhusens totala bredd mins
kar snabbare än vad bockbredden gör. Detta innebär 
att långhusen i området går emot den allmänna tren
den i södra och mellersta Skandinavien, där det mot
satta förhållandet oftast råder.

Husmaterialet från mellersta Jylland är relativt 
stort och C. J. Becker har presenterat det tidigt under
sökta materialet i ett antal artiklar (1968; 1972b; 
1980; 1982). Det material han presenterar från äldre 
bronsålder är begränsat medan det från yngre bronsål
der är betydligt större. Det fåtal långhus som var kän
da i området från äldre bronsålder när artiklarna pu
blicerades gav enligt Becker endast en ytlig bild av 
byggnadstraditionen. Under senare tid har emellertid 
ett större antal långhus från perioden undersökts, 
bland annat vid Hemmed Kirke och Hemmed Planta
ge. Här har ett antal långhus och mindre stolpbyggda 
hus från äldre och mellersta bronsålder undersökts 
(Boas 1991; 1993). Som tidigare har nämnts så finns 
det med stor sannolikhet en kontinuitet från senneoli- 
tikum och fram i äldre bronsålder på platserna (denna 
volym, bilaga 1). Tyvärr har endast ett fåtal av långhu
sen från bronsålder kunnat undersökas i sin helhet,
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Figur 44. Hus I och V från Hemmed Kirke och hus II från Hemmed 
Plantage. Skala 1:400.

House I and V at Hemmed Kirke and house II at Hemmed Plantage, 
the middle part of Jutland, Denmark. Scale 1:400.

men man får ändå en så god bild av dem a tt man kan 
göra en bedömning av byggnadstraditionen. Date
ringarna av dem bygger till största delen på keramik- 
och flintmaterialet, men det finns också ett fåtal 14C- 
dateringar. Om man ser på den samlade bilden av hus
materialet (Boas 1993, s. 133, fig. 23) (fig. 44) så ser 
det ut a tt följa byggnadstraditionen i övrigt i södra 
Skandinavien. Det finns en del intressanta inslag som 
till exempel tydliga stolpbyggda innerväggar och ett 
långhus, hus II vid Hemmed Plantage, som har vägg
ränna. Samtliga långhus har också kokgropar, främst i 
den västra delen, vilket visar på likheter med bygg
nadstraditionen på södra Jylland. Hus I vid Hemmed 
Kirke är ett av de få långhusen som har 14C-daterats 
och dateringen ligger i intervallet 1050-910 f. Kr.

(Lund Rasmussen 1993, s. 157). Rent typologiskt 
finns det vissa drag som gör att man skulle kunna mis
stänka att långhuset tillhör äldre bronsålder, men 14C- 
dateringen placerar det tydligt i period IV.

Från yngre bronsålder finns det alltså ett större an
tal långhus och andra byggnader kända på mellersta 
Jylland. Tyvärr är endast ett fåtal av dessa publicerade 
i detalj, ofta finns det endast översiktsplaner över hela 
undersökningsområden, som till exempel från Bjerg, 
Spjald och Grøntoft på västra Jylland (Becker 1968; 
1972b; 1980; 1982). Utifrån Beckers beskrivningar av 
långhusen kan man i varje fall sluta sig till att de inte 
skiljer sig nämnvärt från de i övriga södra Skandina
vien. Ett typiskt drag är att de takbärande bockarna 
ofta har placerats i två grupper inom huskroppen, vil
ket förmodligen tyder på att det har funnits en tvådel- 
ning av innerutrymmet. Han vill se två typer av lång
hus under yngre bronsålder; dels en äldre med stora, 
glest placerade väggstolpar och inga markerade, in
dragna ingångar och dels en yngre med små, tätare 
placerade väggstolpar och med tydligt indragna in
gångar. Två av de långhus som har presenterats i plan 
är hus B VII från Bjerg och hus III från Ristoft (Becker 
1982, s. 56f). De får exemplifiera vad Becker menar 
med de två långhustyperna (fig. 45).

Vid Spjald strax utanför Vejle har en intressant bo
plats med drygt 30 hus av olika slag undersökts (Beck
er 1972b, s. 8ff). Här framkom enligt Becker läm
ningarna efter en koncentrerad by med ett antal gårdar 
som har bestått av ett långhus och mindre byggnader 
samt fyrstolpshus. Långhusen har varit mellan 10-25 
m långa, men det finns också en kraftfull byggnad som 
Becker kallar för ”hall” som har varit cirka 27 m lång 
och 8 m bred. Det måste dock anses som osäkert om 
den verkligen kan dateras till yngre bronsålder, efter
som den utseendemässigt har stora likheter med lång
hus från äldre bronsålder samtidigt som det inte finns 
något säkert daterande material. Tyvärr har inte några 
planer över långhusen från Spjald publicerats, men det 
finns planer över en mindre byggnad och ett antal fyr
stolpshus. Intressant nog har man vid Bjerg hittat en
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Figur 45. Hus B VII från Bjerg, hus III från Ristoft och hus 1 från Bjerg. 
Skala 1:400.

House BVII at Bjerg, house III at Ristoft anf house 1 at Bjerg the 
middle part of Jutland, Denmark. Scale 1:400.
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liknande, möjlig hallbyggnad som vid Spjald, hus 1 
(fig. 45). Den har varit cirka 33 m lang och 8 m bred 
(a.a. s. 14ff). Även här måste man dock ställa sig frå
gande till dateringen till yngre bronsålder.

Ett antal av husen med en datering till yngre brons
ålder från Grøntoft har också presenterats översiktligt 
(Becker 1982; Rindel 1997, s. 42ff). I Per Oie Rindels 
avhandling finns planer över husen publicerade och 
här kan man se att flertalet av dem har varit små, cirka 
12-14 m långa och har haft tre eller fyra takbärande 
bockar. Endast ett av dem, hus S Ia, har varit något 
längre, cirka 20-22 m och det har haft fem takbärande 
bockar (fig. 46).

Ytterligare exempel på publicerade långhus från 
yngre bronsålder finns från Vorbasse, där två cirka 
22-26 m långa långhus och tre mindre byggnader har 
undersökts (Hvass 1983, s. 127). De två byggnader 
som finns avbildade i artikeln har stora yttre likheter 
med det övriga materialet från området (fig. 47). Lång
huset skiljer sig dock från andra på så sätt att det trots 
sin längd på cirka 26 m endast har fyra glest placerade
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Figur 46. Två av byggnaderna, hus S la och R Vb, från Grøntoft. Skala 
1:400.

Two of the longhouses, house S la and R Vb, at Grøntoft, the middle 
part of Jutland, Denmark. Scale 1:400.

Figur 47. Två av byggnaderna från Vorbasse. Skala 1:400.

Two of the longhouses at Vorbasse, the middle part of Jutland, Den 
mark. Scale 1:400.
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Figur 48. Långhuset, hus III, vid Legård på nordvästra Jylland. Skala 
1:400.

The lonqhouse at Leqård, nortwestern Jutland, Denmark. Scale 
1:400.

takbärande bockar. Bockavståndet har varierat mellan 
hela 5,1-8,9 m! Dessutom har den takbärande kon
struktionen en närmast konvex form, där bockbred
den har varierat mellan cirka 2,8-3,7 m.

På norra Jylland undersöktes de första bronsålders- 
husen överhuvudtaget i Danmark vid Fragtrup i Ves- 
terhimmerland redan 1955 (Draiby 1985). Här fram
kom välbevarade yngre bronsåldershus med flera an
vändningsfaser och bland annat fanns det bevarade 
lergolv samt tolkningsbara fyndspridningsmönster i 
anslutning till långhusen. Det framkom även anlägg
ningar som visade att man har hållit på med brons- 
gjutning och keramiktillverkning på platsen.

Långhus och andra byggnader från äldre bronsål
der har undersökts på ett relativt stort antal platser på 
norra Jylland. I Thyområdet och på övriga nordvästra 
Jylland har ett stort antal långhus undersökts i sam
band med forsknings- och exploateringsundersök- 
ningar (se bl.a. Earle 2002; Earle m. fl. 1998, s. 15ff; s. 
22; Bech & Mikkelsen 1999; Bertelsen m. fl. 1996). 
Långhusen i området från period II—III har i stort sett 
samma utseende som på övriga Jylland. Tyvärr har 
många av de framkomna långhusen endast undersökts 
delvis, varför det ofta är svårt att få en tydlig bild av 
dem. Dessutom är de ofta inte säkert daterade, vilket 
ytterligare försvårar jämförelser. De långhus som har 
undersökts i sin helhet visar emellertid att det har fun
nits en uppdelning av dem i tre olika storlekskatego- 
rier (Earle m. fl. 1998, s. 19; s. 22; Kristiansen 1998, s. 
288). Den största typen av långhus har varit cirka 25- 
34 m långa och representerar enligt bland annat Timo
thy Earle och Kristian Kristiansen en form av höv- 
dingahus (”chiefly houses”). De två andra långhuska
tegorierna har varit cirka 15-20 m respektive cirka 9- 
12 m långa och finns på de mera ordinära gårdarna. I 
ett antal av de större långhusen finns det en tydlig tre
delning av innerutrymmet som också återspeglas i den 
takbärande konstruktionen, med två gavelrum som 
har haft härdar och ett mittrum med båsindelning som 
tyder på att det har fungerat som stall. Kristian Kristi
ansen (1999) vill tolka detta som ett tecken på att de

stora långhusen har hyst två familjer eller grupper av 
människor, och dessa representerar en tvådelning av 
makten, så kallade tvillinghövdingar. Ett exempel på ett 
sådant långhus finns från Legård, hus III (fig. 48), som 
har haft en tydlig tredelning av innerutrymmet (Kristi
ansen 1998, s. 286, fig. 4a). Långhuset har varit cirka 
34 m långt och 8 m brett. Långhusens yttre form och 
placeringen av de takbärande bockarna påminner an
nars mycket om den i övriga södra Skandinavien och 
detta gäller även de mindre långhustyperna. De tycks 
ofta ha haft en indelning i två rum, vilket återspeglas i 
placeringen av den takbärande konstruktionen.

Ett ännu större, treskeppigt cirka 48 m långt och 9 
m brett långhus med en bronsdepå i form av pålstavar 
och holkyxor har undersökts vid Store Tyrrestrup i 
Vendsyssel på norra Jylland (AUD 1988:159; Nilsson 
1996). Det rör sig troligen om en stormannagård där 
man bland annat har sysslat med bronsgjutning. Lång
huset har daterats till äldre bronsålder utifrån fynden. 
Långhuset har ursprungligen varit cirka 33 m långt, 
men har förlängts med 15 m mot öster (fig. 49). Det 
har 14C-daterats till 1450-1320 f. Kr. med en kombi
nerad metod (AUD 1989, s. 233). Det finns en intres
sant parallell till långhuset vid Store Tyrrestrup i Sach
sen-Anhalt nära Leipzig där ett cirka 57 m långt och 9 
m brett långhus har undersökts (Ethelberg 2000, s. 
180). Per Ethelberg har fört fram en teori om att de två 
långhusen med liknande utseende kan vara ett tecken 
på långväga kontakter mellan stormannagårdar av 
samma slag. Den liknande byggnadstraditionen skulle
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Figur 49. Det förlängda långhu
set vid Store Tyrrestrup i Vend
syssel på norra Jylland. Skala 
1:400.

The enlarged longhouse at Sto
re Tyrrestrup in Vendsyssel, 
northern Jutland. Scale 1:400.

kunna vara ett uttryck för samma ideologi och politis
ka system som har sträckt sig över stora avstånd och 
där metallen har knutit samman olika områden.

Ett intressant exempel på långhusbebyggelse med 
anslutande förmodade små hägnader har undersökts 
vid Bjerre 2 (Bech 1993, s. 143). Här har tre mellan
stora långhus med en längd mellan cirka 16-17 m och 
en bredd mellan 5,2-6,2 m undersökts. De dateras av 
Bech till bronsålderns period II, men bredden i den 
takbärande konstruktionen är exceptionellt liten, mel
lan cirka 1,6-2,6 m, varför dateringen enligt min me
ning kan ifrågasättas. Deras yttre form, med raka 
långsidor och lätt rundade gavlar i kombination med 
den begränsade bockbredden skulle kunna tyda på att 
de hör hemma i yngre bronsålder, men detta är osäkert 
eftersom variationen i bockbredd ofta är stor på Jyl
land. Ett intressant drag är att ett av långhusen har en 
spegelvänd inre uppdelning med lämningar efter en 
båsindelning i den västra delen och härdar i den östra. 
Intressant nog har de två andra långhusen den vanliga 
inre uppdelningen med härdarna i väster.

Vid Bjerre 6 har ett intressant långhus undersökts 
(Kristiansen 1998, s. 288, fig. 6). I den första fasen har 
man byggt ett mindre, cirka 12,4 m långt och 6,4 m brett, 
långhus på platsen. Det har haft fyra takbärande bockar 
med en bredd på cirka 3,4-3,9 m och ett bockavstånd på

cirka 2-3,7 m (fig. 50). Detta långhus efterträds av en 
större, cirka 25 m lång byggnad, vilken delvis tycks ha 
utnyttjat den takbärande konstruktionen i det lilla 
långhuset. Bredden i konstruktionen har ökat till cirka
7,7-8,7 m samtidigt som antalet takbärande bockar 
har ökat till åtta stycken. Långhusets form har föränd
rat från att ha haft raka långsidor och lätt rundade 
gavlar så har det fått en något svängd form med mer 
eller mindre oregelbundna vägar och mera tydligt run
dade gavlar. Den bredaste delen har funnits i den väs
tra delen av långhuset där man också hittar ett antal 
kokgropar. Långhusets utseende återspeglas också i de 
takbärande bockarnas bredd, de smalaste finns i den 
östra delen där bredden har varit så liten som cirka 2,5 
m. Intressant nog så finns det spår efter två motställda 
ingångar i den andra fasen av långhuset, placerade i 
mittdelen av konstruktionen. De markeras av två in
dragna stolphål vardera och något nedtrampade ytor i 
anslutning till dem. I många av stolphålen fanns det 
bevarat trä efter stolparna, vilka tycks ha varit av rela
tivt klena dimensioner. Långhuset har fynddaterats till 
bronsålderns period II—III.

En annorlunda bebyggelse från bronsålderns peri
od II med stolpbyggda treskeppiga långhus och olika 
typer av rännkonstruerade hyddor med förmodade 
torvväggar har undersökts i Limfjordsområdet vid
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Vadgård Nord (Lomborg 1973; 1980: Rasmussen 
1995). I anslutning till byggnaderna fanns det också 
en mindre rituell anläggning med en hällristning. De 
torvbyggda hyddorna förekommer i två former; O- 
formade och C-formade. Torvväggarna har stötts av 
mindre stolpar som har satts i väggrännorna. Anlägg
ningarna inom området har HC-daterats till period I- 
III, men tyngdpunkten ligger i period II. Liknande be
byggelse finns i bland annat Holland, Norge och i Hal
land (Rasmussen 1995, s. lOOf; Westergaard 1989; 
1993). Boplatsen vid Vadgård skulle utifrån sitt hav- 
sanknutna läge kunna tolkas som en specialboplats för 
jakt och fiske, men fyndmaterialet visar att det har 
funnits ett starkt inslag av jordbruk på platsen. På 
grund av detta kan boplatsen tolkas som lämningarna 
efter en eller två samtida gårdar som har haft en blan
dad ekonomi och där fisket har spelat en viss roll. Det 
rituella inslaget på platsen ger en intressant bild av hur 
man i vissa fall har kombinerat profana miljöer med 
rituella.

Som nämndes tidigare så undersöktes långhus och 
andra byggnader från yngre bronsålder vid Fragtrup 
redan 1955 (Draiby 1985). Här framkom två långhus, 
hus I och II, samt en mindre byggnad som endast be
stod av golvlager och väggstolpar. Hus I var mycket 
välbevarat och man kunde se en tydlig indelning av 
långhuset i en boningsdel med lergolv och härd i väster 
samt en mindre ekonomidel i öster med bland annat 
gropar och andra konstruktioner (fig. 51). Långhuset 
har varit cirka 18m långt och har haft fyra takbärande 
bockar. Även hus II har haft ett delvis bevarat lergolv i 
den västra delen och här finns också rester efter en 
härd och ett antal kokgropar. Huset har varit cirka 22 
m långt och har haft sex takbärande bockar.

I övrigt så finns det en rad liknande, men inte lika 
välbevarade långhus som har undersökts i området. 
Bland annat på den nordvästra delen av Jylland finns 
det ett relativt stort antal långhus från yngre bronsålder 
som har ett utseende som överensstämmer med de från 
stora delar av övriga södra Skandinavien (se bl.a. Da
vidsen 1982; Bertelsen m. fl. 1996; Mikkelsen 1996).
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Figur. 50. De två faserna av långhuset vid Bjerre 6. Skala 1:400.

The two phases of the longhouse at Bjerre 6, northwestern Jutland, 
Denmark. Scale 1:400.

Figur 51. Hus I, II och III från Fragtrup. Skala 1:400.

House I, II and III at Fraqtrup, northern Jutland, Denmark. Scale 
1:400.
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Som vi har kunnat se så har byggnadstraditionen på 
södra Jylland under den äldre delen av bronsåldern, 
från och med mitten av period I, det vill säga cirka 1600 
f. Kr. och framåt, bestått av treskeppiga långhus av oli
ka storlek samt mindre stolpbyggda, enskeppiga hus 
som troligen har haft en ekonomifunktion på gårdarna. 
Övriga Jylland har legat något efter den här utveckling 
och här har den treskeppiga konstruktionen slagit ige
nom först under inledningen av period II. Under denna 
period kan man se en tydlig ökning av långhusens stor
lek på hela Jylland så att man i vissa fall får byggnader 
på ända upp till drygt 50 m längd och 10 m bredd. Pa
rallellt med dessa mycket stora långhus har det natur
ligtvis funnits långhus av mindre storlek som har ut
gjort basen i byggnadstraditionen. De olika storlekska- 
tegorierna av långhus har emellertid haft i stort sett 
samma form, med raka långsidor och rundade gavlar. 
Under yngre bronsålder kan man se en successiv för
ändring av byggnadstraditionen, så att det blir vanliga
re med en tydlig gruppering av de takbärande bockarna 
inom huskroppen. Denna utveckling liknar den som 
man kan se i övriga södra och mellersta Skandinavien. 
Långhusens form förändras något så att gavlarna blir 
lätt rundade eller raka. De riktigt stora långhusen är 
inte heller lika vanliga som de var under period II—III, 
utan spännvidden i storleksskillnad mellan de minsta 
och största byggnaderna tycks minska över tiden.

Östra Mellansverige
En av de första byggnaderna från bronsåldern i södra 
och mellersta Skandinavien undersöktes redan 1906 
vid Boda, Breda sn i Uppland (Almgren 1912; Victor 
2002, s. 127f). Den hyddliknande konstruktionen var 
rundoval, cirka 9,5x8 m stor, och bestod av ett stenla- 
ger täckt av bränd lerklining. Inne i hyddan har det 
funnits en härd och och två stolp- eller pinnhål. Kon
struktionens exakta utseende är emellertid svårtolkad. 
Ett bronsspänne som hittades i anslutning till hyddan 
daterar den till period IV. Helena Victor tolkar hyddan 
som ett kult- eller dödshus av något slag och hävdar 
att spännet kan härröra från en grav i anslutning till

byggnaden. Liknande mindre hyddliknande konstruk
tioner som kan förmodas ha haft en rituell funktion 
och som har en datering till bronsåldern har under
sökts senare i området (Göthberg 1995, s. 68; Victor 
2002, s. 123ff). Undersökningen vid Boda kom att 
prägla uppfattningen om bronsålderns byggnadstradi
tion under lång tid och det var inte förrän under 1960- 
och 1970-talet som långhusen började dyka upp i un
dersökningarna (se t.ex. Jaanusson 1971; 1981).

Förutom de här hyddliknande konstruktionerna 
med en förmodad rituell funktion så har man under
sökt större byggnader med en liknande funktion i an
slutning till gravar och gravfält i Mellansverige. De så 
kallade stengrundshusen av Broby-typ finns represen
terad på flera ställen i området (Schönbäck 1951; 
Göthberg 1995, s. 68f; Victor 2002, s. 77ff)

Enligt Michael Olausson (1998, s. lOOf) tycks det 
finnas olika typer av profan bebyggelse i området un
der bronsåldern. Dels har det funnits en koncentrerad 
bebyggelse på vissa platser som till exempel Apalle, 
Övergrans sn (Ullén 1995a; 1995b; 2003) och Vrå, 
Knivsta sn i Uppland (Karlenby 1994; Ullén 1995) 
samt Rödbobacken i Kumla, Härads sn i Söderman
land (Ericsson m. fl. 2000), dels en mera utspridd be
byggelse bestående av ensamgårdar och utspridda 
byar. Boplatsen vid Rödbobacken kan dock inte enligt 
min mening kallas för ”koncentrerad” bebyggelse ef
tersom man endast har undersökt två långhus och en 
mindre byggnad här.

Utvecklingen av den profana byggnadstraditionen i 
Mellansverige tycks ha stora likheter med den i övriga 
delar av södra och mellersta Skandinavien (se bl.a. 
Göthberg 1995, s. 69f ). Under inledningen av brons
ålderns period I—II dyker de treskeppiga långhusen 
med breda takbärande bockar upp i området. I vissa 
fall tycks den treskeppiga konstruktionen ha komplet
terats med takbärande mittstolpar.

Som tidigare har nämnts (denna volym, bilaga 1) så 
har tre stycken förmodat tvåskeppiga långhus under
sökts vid Annelund, Stenvreten utanför Enköping i 
Uppland (Ulväng 1992, s. 16ff). De har emellertid
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senare omtolkats som treskeppiga långhus med breda 
takbärande bockar som eventuellt har kompletterats 
med takbärande mittstolpar (Fagerlund & Hamilton 
1995, s. 82ff; Göthberg 1995, s. 69f; Hamilton 8c Ru- 
nesson 2003, s. 135). Den här tolkningen verkar enligt 
min mening troligare eftersom bland annat djupet på 
stolphålen i det som tidigare tolkades som väggar är 
större än det i mittstolparna. Dessutom blir den totala 
bredden i långhusen liten om de yttre stolphålen skulle 
ha burit väggarna. Bredden har legat mellan cirka 3,8- 
5,1 m, en bredd som enligt min mening överensstäm
mer bättre med den i takbärande bockar (fig. 52). Om 
man sedan betänker att det kan ha funnits stödjande 
mittstolpar i vissa av de takbärande bockarna så borde 
belastningen inte ha blivit så stor. Långhusen har inte 
haft något av väggarna bevarat, men deras längd kan 
uppskattas till cirka 20-32 m. De 14C-dateringar som 
har gjorts ger en något varierande datering av långhu
sen, men något av dem kan troligen placeras i början 
av äldre bronsålder. Hus II har 14C-daterats till 2140- 
1880 f. Kr. med en kombinerad metod av träkol från 
två stolphål, medan 14C-dateringar av makromaterial 
från stolphål har givit senare dateringar. De två övriga 
långhusen har genomgående fått senare 14C-dateringar 
som huvudsakligen placerar dem i mellersta och yngre 
bronsålder samt järnålder, varför dateringen av dem 
måste anses som något osäker. Stratigrafiskt anser 
emellertid rapportförfattarna att de med stor säkerhet 
kan dateras till senneolitikum och äldre bronsålder.

Ett liknande långhus med en trolig kombination av 
takbärande bockar och mittstolpar har undersökts vid 
Åslunda, Odensala sn i Uppland (Hamilton & Sieurin- 
Lönnqvist 1998, s. 64ff). Här framkom ett cirka 18m 
långt långhus, hus 105, med ett något oregelbundet 
utseende (fig. 53). Enligt rapportförfattarna kan det 
röra sig om ett treskeppigt långhus med kompletteran
de mittstolpar. Bredden i de takbärande stolparna va
rierar mellan cirka 3,9-4,3 m. Långhuset har fått en 
något varierande 14C-datering. Det finns två möjliga 
tidsintervall med en kombinerad metod; 1450-1310 f. 
Kr. alternativt 1380-1210 f. Kr.

■" • -C
' • • » "• e • • • • • e %

• • • • •
0 oo o»- n #• •O O • • • » • •

O o

.•t ti * • • S ° •
• •

• • • • • . •

Figur 52. Långhusen, hus I—III, vid Annelund, Enköpings stad. Skala 
1:400.

The longhouses l-lII at Annelund outside the town of Enköping, eas
tern middle part of Sweden. Scale 1:400.
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Figur 53. Långhuset, hus 105, vid Åslunda, Odensala sn i Uppland. 
Skala 1:400.

The longhouse 105 at Åsiunda, Odensala parish in the county of 
Uppland, eastern middle part of Sweden. Scale 1.400.

Vid Kyrsta norr om Uppsala har två stycken långhus 
med relativt breda takbärande bockar undersökts un
der säsongen 2002. Ett av dessa har dessutom haft 
kompletterande takbärande mittstolpar i den västra de
len, liknande dem som eventuellt har funnits vid Anne
lund och Äslunda (muntlig uppgift Jan Apel, Jonas 
Wikborg, Anna Onsten och Fredrik Hallgren, SAU). 
Dateringen av långhusen är ännu osäker, men med 
största sannolikhet kan de placeras i äldre bronsålder.
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Vid undersökningen av en bronsåldersboplats vid 
Rödbobacken, Kumla i Härads sn i Södermanland, 
framkom två stycken treskeppiga långhus och ett fyr- 
stolphus som kunde 14C-dateras till äldre bronsålder 
(Ericsson m. fl. 2000, s. 63ff). Långhusen har tydliga 
likheter med tidiga konstruktioner från södra Skandi
navien, bland annat med breda takbärande bockar 
och de saknar de kompletterande mittstolparna. Hus 2 
har varit cirka 16-17 m långt och 8-8,4 m brett (fig. 
54). Det har haft fyra fullständiga takbärande bockpar 
och två ensamliggande stolpar. Bockparen har varit 
jämnt fördelade med ett avstånd mellan cirka 1,7-2,3 
m i den västra delen av långhuset medan det finns ett 
större avstånd, cirka 4,4-4,5 m i den östra delen. 
Bockbredden har varierat mellan cirka 4,2-4,6 m. I 
den östra delen finns det ett antal härdar placerade. 
Långhuset har l4C-daterats till 1410-1220 f. Kr.
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Figur 54. Hus 2, 3 och 4 från Rödbobacken, Kumla i Härads sn i Sö
dermanland. Skala 1:400.

House 2, 3 and 4 at Rödbobacken, Kumia in Härads parish, the 
county of Södermanland, Sweden. Scale 1:400.

Hus 3 har varit cirka 19-20 m långt och 7,5 m brett. 
Det har haft sex takbärande bockar med en bredd mel
lan cirka 4,2-4,4 m och ett bockavstånd mellan 2-4,2 
m. Det största bockavståndet har funnits i den västra 
delen där man också har hittat en härd. Långhuset har 
14C-daterats till 1260-1060 f. Kr. med en kombinerad 
metod. Strax intill hus 3 framkom lämningarna efter 
en mindre byggnad, hus 4, som närmast kan liknas vid 
ett så kallat fyrstolpshus. Enligt rapportförfattarna 
fanns det emellertid lämningar efter en ingång i form 
av två stolpar, varför det inte kan betraktas som ett 
typiskt fyrstolpshus. Det kan istället röra sig om två 
takbärande bockar i en mindre ekonomibyggnad. 
Byggnaden har 14C-daterats till 1590-1400 f. Kr.

Vid Vrå, Alsike stad, Knivsta sn, Uppland, har ett 
antal långhus från mellersta och yngre bronsålder un
dersökts (Karlenby 1994, s. 13ff; Göthberg m.fl. 
2002, s. 55ff). Ett av dem, hus 1, har varit cirka 37 m 
långt och har haft 14 takbärande bockar (Göthberg m. 
fl. 1995, s. 209). Bockbredden har varierat mellan cir
ka 2,9-3,9 m och bockavståndet mellan 0,7-5,8 m. 
Långhuset har en intressant uppbyggnad på så sätt att 
den takbärande konstruktionen har tydligt gruppera
de bockar inom huskroppen och att ett antal härdar 
har placerats i den östra och mellersta delen av lång
huset där avståndet mellan bockarna är störst. Lång
huset har 14C-daterats till 1270-1090 f. Kr. med en 
kombinerad metod. Strax intill hus 1 har det funnits 
ytterligare ett större långhus, hus 17, från bronsåldern 
enligt rapportförfattarna, men det är mycket oregel
bundet och måste betraktas som ytterst osäkert. Däre
mot finns det ett mindre långhus, hus 3, cirka 120 m 
väster om hus 1 som måste betraktas som säkert. Tolk
ningen av konstruktionen som rapportförfattarna gör 
måste dock betraktas som osäker. Enligt min mening 
har långhuset varit betydligt kortare, cirka 14 m mot 
den angivna 21 m. Långhusets takbärande konstruk
tion har haft en tydligt trapetsoid form, medan kon
struktionens yttre form är svår att urskilja. Totalt har 
funnits fem eller sex takbärande bockar. Bredden har 
varierat mellan cirka 2,5-3,8 m och avståndet mellan
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cirka 1,1-4,6 m. Den takbärande konstruktionen har 
varit uppdelad i två grupper med en bredare del i norr 
där härden också återfinns, samt en avsmalnade del i 
söder. Långhuset har HC-daterats till 1260-1010 f. Kr. 
De långhus som rapportförfattarna daterar till yngre 
bronsålder på platsen måste enligt min mening betrak
tas som osäkra och inget utom ett fyrstolpshus har 
dessutom en 14C-datering till yngre bronsålder, varför 
hela fasen kan ifrågasättas (Göthberg m.fl. 2002, s. 
179; Karlenby 1997, s. 17).

Vid Apalle, Övergrans sn i Uppland har en koncen
trerad, välbevarad byliknande struktur undersökts (Ul
len 1995a; 1995b; 2003). På platsen fanns välbevarade 
kulturlager med en relativt tydlig uppdelning i ett antal 
användningsfaser. Under mellersta och yngre bronsål
der, från cirka 1300 till 500 f. Kr., har det funnits åt
minstone fem bebyggelsefaser inom undersökningsom
rådet. Dessutom finns det små spår efter en mycket tidig 
fas som Ullén placerar i den senare delen av senneoliti- 
kum eller i inledningen av bronsålder. I den första tyd
liga bronsåldersfasen har det funnits ett större och ett 
eller två mindre långhus på platsen och under de övriga 
cirka 10-12 stycken långhus av varierande storlek per 
fas. Dessutom har det funnits ett antal mindre byggna
der av olika typ under i stort sett varje fas som troligen 
har fungerat som ekonomibyggnader på gårdarna. En 
stor del av dem ligger emellertid koncentrerade till den 
östra delen av undersökningsområdet, något som talar 
för att de har haft en speciell funktion inom ett koncen
trerat verksamhetsområde.

Intressant nog kan man se att det har funnits en upp
delning på storlekskategorier under fas 1-4, medan be
byggelsen under fas 5 endast har bestått av mindre lång
hus enligt Inga Ullén. Långhusens längd har varierat 
mellan cirka 10-25,5 m. Många av dem har varit myck
et välbevarade med rester efter väggar, lergolv, härdar, 
gropar och stenpackningar, vilket ger en god bild av hur 
de har sett ut en gång (se bl.a. Ullén 1995a; 1995b; 
2003; Victor 2002, s. 58ff). Dessutom finns det mycket 
fynd som talar om hur de olika delarna i långhusen har 
använts. I allt väsentligt överensstämmer deras utseende

och funktionsindelningen med den man kan se i södra 
Skandinavien.

Långhusen från de tre första faserna är genomgåen
de större än under de senare två faserna enligt Inga 
Ullén, men frågan är hur säker fasindelningen av dem 
egentligen är. En komplicerad stratigrafi i kombina
tion med en stor variation i 14C-dateringarnas resultat 
ger enligt min mening en osäker prägel åt fasindelning
en av långhusen. Vad det gäller bredden i de takbäran
de bockarna så kunde man enligt Inga Ullén (2003, s. 
72) se en intressant utveckling:

”De bredaste bockparen för de långa husen fanns i fas 2 
och sjönk sedan i fas 3 och ytterligare i fas 4. Minimi- 
bredden, 3,35 m, låg i yngre delen av perioden. Därefter 
ökade bredden igen i den sista fasen (fas 5) till 3,9 m, 
vilket motsvarade måttet på det äldsta huset i fas 1. Möj
ligen visade detta en medveten avsikt i husbyggandet, 
där man i slutfasen eftersträvat öppnare planlösningar. ”

Husbyggnadstraditionens utveckling vid Apalle, från 
större långhus till mindre, anser Inga Ullén (1995a; 
1995b) beror på en förändring av den mentala, ideolo
giska och sociala strukturen så att man från början har 
lagt större vikt vid det gemensamma och att större 
grupper har bott ihop i långhusen. Efter hand har fa
miljens betydelse ökat och man har då förändrat bygg
nadstraditionen så att man byggt mindre långhus för 
den enskilda familjen. Formmässigt finns det emeller
tid stora likheter mellan långhusen i de olika faserna. 
De har mer eller mindre raka långsidor och raka, run
dade eller lätt rundade gavlar. Vissa av gavlarna har 
dock karakteriserats som ”avfasade” av Inga Ullén 
(2003, s. 57). Den takbärande konstruktionen är ofta 
oregelbunden och ibland saknas det stolphål i vissa 
takbärande bockar. Som vi har sett ovan varierar bred
den i den takbärande konstruktionen över tiden och 
likadant är det med avståndet mellan bockarna. Om 
man skall tro på den preliminära fasindelning som har 
gjorts av långhusen så har både bockbredd och bock
avstånd varierat betydligt över tiden och de går därför
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inte att använda i daterande syfte. Vad det gäller hu
sens form i plan anser jag att man kan se en tydlig 
kontinuitet över tiden, något som visar att det har fun
nits en klar uppfattning om hur de skulle se ut under 
en lång tid, från cirka 1300 f. Kr. till 500 f. Kr. Detta 
tyder på en anmärkningsvärd kontinuitet i byggnads- 
tradionens utseende på platsen.

De yngre bronsåldershusen i Mellansverige karak
teriseras dels av att de har haft en varierad gruppering 
av de takbärande bockarna inom huskroppen, dels av 
att det har funnits långhus med rak takbärande kon
struktion och med trapetsoid samt konvex konstruk
tion parallellt i området (se bl.a. Karlenby 1994; An
dersson m. fl. 1994; Göthberg 2000, s. 24ff). Det finns 
också många exempel på takbärande konstruktioner 
som måste betecknas som oregelbundna. Oftast har de 
takbärande bockarna varit placerade utan någon tyd
lig gruppering eller så har de placerats i två grupper. 
Det finns emellertid också ett fåtal exempel där de har 
varit placerade i tre eller flera grupper, men i de här 
fallen är ofta dateringen osäker. Konstruktionen har 
fortfarande varit överbalanserad eller balanserad, men 
successivt har bredden i de takbärande bockarna blivit 
mindre och vid övergången till äldre romersk järnål
der blir det vanligare med en underbalanserad kon
struktion (Göthberg 2000, s. 88). Vad det gäller lång
husens storlek så finns det fortfarande en variation, 
men de riktigt stora långhusen tycks bli mera ovanliga 
under yngre bronsålder jämfört med tidigare period. I 
slutet av förromersk järnålder och under äldre ro
mersk järnålder får man en tydlig förändring av lång
husens utseende. Det blir återigen vanligare med stora 
långhus samtidigt som bland annat antalet långhus 
med konvex takbärande konstruktion och huskropp 
ökar. Byggnadstraditionen från yngre bronsålder tycks 
alltså leva vidare en bra bit in i förromersk järnålder.

En något annorlunda byggnadstradition tycks ha 
funnits på bronsålderboplatser som har legat på impe
diment och i stenig mark. Som exempel kan nämnas 
boplatserna vid Turinge, Turinge sn (Tesch 1980, s. 
89) och Hallunda, Botkyrka sn (Jaanusson 1971;

1981; Jaanusson & Vahlne 1975, s. lOOff; Göthberg 
1995, s. 69) i Södermanland. Här har man delvis an
vänt sig av stenmaterial i väggarna och i vissa fall har 
man terrasserat sluttningarna för att kunna uppföra 
långhus. Den takbärande konstruktionen tycks dock 
vara den samma som i övriga långhus i området.

Man har också undersökt inhägnade gravområden 
och rituella platser samt inhägnade boplatser och forn- 
borgar på höjdpartier. Michael Olausson (1995, s. 
165ff) har diskuterat förekomsten av höjdboplatser vid 
Darsgärde, Sjöberg och Runsa i Uppland med en date
ring till yngre bronsålder i Mälardalsområdet, som i vis
sa fall kan antas ha varit inhägnade. Michael Olausson 
anser emellertid att det inte finns några tecken på att de 
verkligen har varit inhägnade med vallar. Parallellt med 
dessa höjdboplatser har det funnits ett större antal in
hägnade gravområden och rituella platser samt fornbor- 
gar i området som i vissa fall kan dateras till hela brons
åldern (Olausson 1995, s. 158ff). På dessa så kallade 
höjdboplatser och inom vissa av fornborgarna finns det 
i flera fall mer eller mindre välbevarade huslämningar. 
Ofta har de här byggnaderna uppförts i en delvis annan 
teknik där sten har ingått i väggkonstruktionen.

Som vi har sett så finns det en stor bredd i bygg
nadstraditionen i Mellansverige och dessutom finns 
det en helt annan vidd i de typer av lämningar som 
ingår i bebyggelsestrukturen än vad vi kan se i södra 
Skandinavien, vilket åtminstone till viss del kan för
klaras med källkritiska aspekter. Olika typer av bop
latser i varierande lägen i kombination med övriga 
lämningar som till exempel omfattande områden med 
skärvstenshögar, inhägnade gravområden och rituella 
platser, fornborgar samt hällristningar ger oss en helt 
annan möjlighet att rekonstruera användningen av 
landskapet än vad som oftast är möjligt i södra Skan
dinaviens fullåkersbygd, där landskapet till stor del 
har förändrats av det intensiva jordbruket.

Södra Norge
Det publicerade materialet från södra Norge är tyvärr 
fortfarande relativt litet och till stor del koncentrerat till 
de västra delarna av området. I Forsandsområdet och i 
Rogaland i övrigt kan man enligt Trond Løken se en 
liknande bild vad det gäller byggnadstraditionen under 
period 1I-IV som man har på till exempel nordvästra 
Jylland (Løken 1989; 1998, s. 171ff). Stora halliknande 
byggnader med breda takbärande bockar har funnits 
parallellt med mindre långhus som har haft en smalare 
takbärande konstruktion och med motställda ingångar 
placerade på mitten av huskroppen, vilka med största 
sannolikhet markerar en rumsindelning av dem. Det 
har alltså funnits en uppdelning av långhusen i olika
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storlekskategorier också i Norge under bronsålderns 
period II—IV, vilket ytterligare understödjer teorierna 
om att skillnaderna i storlek återspeglar en social stra- 
tifiering av samhället. Exempel på större långhus från 
äldre bronsålder finns från bland annat Austbø, 
Hundvåg och från Forsand i Rogaland (fig. 55). Den 
här långhustypen har varit cirka 18-23 m långa och 
7-8 m breda och har haft 4-8 takbärande bockar. 
Bockbredden har varierat mellan cirka 3,2-4,4 m och 
bockavståndet mellan 3,6-5,9 m.

Den mindre långhustypen under äldre bronsålder 
har enligt Loken varit cirka 13-15 m långa och 6-6,5 
m breda (se fig. 55). De har haft 5-7 takbärande bock
ar med en bredd mellan cirka 1,8-2,8 m och ett av
stånd mellan cirka 2-3,5 m.
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Figur 55. De två större långhusen, hus II från Austbø, Hundvåg daterat 
till period II och hus LIX från Forsand i Rogaland daterat till period 111/ 
IV, samt det mindre hus CCXV från Forsand med en datering till yngre 
bronsålder. Skala 1:400.

The two large longhouses, house II at Austbø, Hundvåg, southwes
tern Norway, dated to period I, and house LIX at Forsand in Roga
land, southwestern Norway, and the small longhouse, house CCXV at 
Forsand, southwestern Norway, dated to Late Bronze Age. Scale 
1:400.

Figur 56. De tre storlekskategorierna av långhus med en datering till 
yngre bronsålder från Forsandmoen i sydvästra Norge. Skala 1:400.

The three different sizes of longhouses at Forsandmoen in southwes
tern Norway, dated to Late Bronze Age. Scale 1:400.

Även under yngre bronsålder kan man se en liknande 
uppdelning av byggnadstraditionen i södra Norge, 
men här handlar det om en uppdelning av långhusen i 
tre storlekskategorier (Loken 1989, s. 144ff; 1998, s. 
173). Vid Forsandmoen är detta mycket tydligt och 
här kan man dessutom se att långhusen av olika stor
lek har ingått i samtida gårdar som har bildat en bylik- 
nande struktur. De stora långhusen vid Forsandmoen 
har haft åtta takbärande bockar och varit cirka 22 m 
långa samt 8 m breda, medan majoriteten av långhu
sen har varit cirka 14-18 m långa och 6-6,5 m breda 
samt haft sex takbärande bockar (fig. 56). Det finns 
även en tredje, mindre storlekskategori av långhus 
som har varit cirka 10-11 m långa, 5 m breda och haft 
fyra takbärande bockar.

De långa och breda långhusen försvinner först un
der förromersk järnålder, medan de mindre smalare 
även finns kvar under den denna period och in i äldre 
romersk järnålder. De långa och breda långhusen er
sätts av andra typer av större långhus.
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från VKB-projektet



De boplatslämningar från senneolitikum ocb bronsål
der som framkom i samband med Västkustbanepro- 
jektet gav en relativt begränsad uppfattning om hur 
gårds- och bebyggelsestrukturen har sett ut i västra 
Skåne, mycket på grund av att undersökningsområdet 
var begränsat till en smal korridor genom landskapet 
(Strömberg 2005). De gårdslägen som trots detta kun
de undersökas mer eller mindre i sin helhet gav dock 
en viss insikt i hur gårdarna generellt kan ha varit upp
byggda, en kunskap som kan användas för att analyse
ra de som endast delvis kunde undersökas. Förutom 
materialet från Västkustbanan diskuteras också övriga 
gårdslämningar från västra Skåne här.

Boplatslämningarna från senneoliti
kum och bronsålderns period I
Vid undersökningarna för Västkustbanan undersöktes 
ett antal spridda gårdslägen från senneolitikum och 
bronsålderns period I i området kring Glumslövs 
backar (Andersson & Thörn 1996; Artursson 1999; 
Ericson & Serlander 2002). Undersökningsområdet 
för Västkustbanan går i nord-sydlig riktning rakt ige
nom backområdet, något indraget från den direkta 
kustzonen (fig. 1). Gårdslägena kan utifrån sin karak
tär antas vara lämningarna efter enfasiga ensamgårdar 
i utkanten av centralområdet vid Glumslövs backar, 
där det bland annat finns ett stort antal bronsålders
högar och ett stort område med härdar samt kokgro
par (Fendin 1999; Fendin 2005; Strömberg 2005). Ut
ifrån fornlämningsbilden och den lokala topografin 
kan backområdet tolkas som en regional centralplats, 
där begravningar och rituella handlingar har spelat en 
stor roll, kanske även under senneolitikum och inled
ningen av bronsåldern. Tyvärr har man ännu inte un
dersökt några mera omfattande grav- eller boplats
lämningar från tidsperioden på Glumslövs backar, var
för det inte går att uttala sig om området också har 
varit ett centrum för bebyggelsen i området.

Cirka 4 km söder om Glumslöv, vid Hilleshög, VKB 
3:7, Härslöv sn, undersökte man ett cirka 15,4 m långt 
långhus, hus 1, vid en förundersökning 1996 (fig. 2) 
(Andersson & Thörn 1996, s. 67f). Långhuset har 14C- 
daterats till 3915±70 BP respektive 3500±70 BP, vilket 
ger kalibrerade dateringar till intervallen 2560-2320 
f. Kr. respektive 1930-1740 f. Kr. Troligen är det den 
senare dateringen som är den korrekta, och detta skul
le innebära att långhuset hör hemma i den senare hälf
ten av senneolitikum. Endast en mindre yta togs upp 
runt långhuset eftersom området uteslöts vid slutun
dersökningen. Det är därför svårt att uttala sig om 
gårdsstrukturen, men försök gjordes med att undersö
ka matjorden för att få en uppfattning om fyndfördel
ningen i omedelbar närhet av långhuset. Resultatet 
blev att man kunde konstatera en funktionsuppdel
ning i långhuset och att man bearbetat flinta både inne 
i den östra delen och utanför byggnaden.

Strax norr om backområdet undersöktes ett sen- 
neolitiskt gårdsläge vid Glumslöv, VKB vägar 4:G, 
Kvistofta sn. Det består i stort sett bara av ett långhus, 
hus 1, som ursprungligen har varit cirka 15,6 m långt, 
men som har förlängts till cirka 25,75 m (Artursson 
1999, s. 5Iff; Artursson 2005a). Långhuset har 14C- 
daterats till 2200-2040 f. Kr. med en kombinerad me
tod. Förutom långhuset kan man anta att vissa av de 
omgivande anläggningarna i form av stolphål och gro
par kan kopplas till gårdsläget, men tyvärr fanns det 
inget daterande material i dem. Intressant nog ligger 
flera av groparna placerade i två öst-västliga linjer cir
ka 12 respektive 20 m norr om långhuset (fig. 3). Det
ta kan tolkas som spår efter gårdslägets begränsning i 
norr. I övrigt kan inget sägas om gårdslägets storlek 
eller aktiviteter i området.

Endast cirka 250 m söder om hus 1 vid Glumslöv, 
VKB vägar 4:G framkom ytterligare en tvåskeppig 
huskonstruktion, hus 2, vid VKB vägar 4:F (Artursson 
1999, s. 43ff). Huset har varit endast cirka 9 m långt 
och har haft en något oregelbunden form, varför det
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Figur 1. Boplatser med huslämningar från senneolitikum och brons- Settlements with house remains from the Late Neolithic and Bronze
ålder som undersöktes i samband med Västkustbaneprojektet. Age that were investigated during the Västkustbane project.
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Figur 2. De senneolitiska lämningarna vid VKB 3:7 (efter Andersson & 
Thörn 1996). Skala 1:400.

The Late Neolithic settlement at VKB 3:7, the Västkustbane project, 
western Scania. Scale 1:400.

O O

Hus 1

The Late Neolithic settlement at Glumslöv, VKB vägar, SU 4:0. Scale 
1:400.

Figur 3. De senneolitiska lämningarna vid Glumslöv, VKB vägar, SU 
4:G. Skala 1:400.
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kan röra sig om en mindre ekonomibyggnad. Byggna
den har 14C-daterats till 2020-1780 f. Kr. med en 
kombinerad metod. Tolkningen av långhuset är såle
des osäker, men det skulle kunna röra sig om en peri- 

116 fert placerad ekonomibyggnad eller hölada som har 
hört ihop med hus 1. Troligast är dock att det rör sig 
om lämningarna efter ytterligare ett gårdsläge. Kanske 
har hus 2 varit en ekonomibyggnad som hör ihop med 
ytterligare ett långhus som ligger öster om det nu aktu
ella undersökningområdet. Tyvärr går det inte att av
göra om det förmodade gårdsläget har varit samtida 
med det i norr. Förutom hus 2 finns det inga anlägg
ningar som kan dateras till senneolitikum inom under
sökningsområdet, varför det inte går att uttala sig om 
den förmodade gårdens struktur.

Strax norr om gårdsläget vid Glumslöv, VKB vägar 
4:G framkom ett senneolitiskt långhus vid en förun
dersökning vid Rydebäcks station, Kvistofta sn (Eric
son & Serlander 2002, s. lOff). Det var cirka 16,5 m 
långt och har 14C-daterats till 1880-1700 f. Kr. Endast 
en mindre yta runt långhuset togs upp, varför det inte 
gick att säga något om gårdsstrukturen (fig. 4). Vid 
den efterföljande slutundersökningen kunde man inte 
identifiera några anläggningar som säkert hörde ihop 
med gårdsläget (Aspeborg 2003).

De enfasiga förmodade ensamgårdarna i området 
kring Glumslöv och Rydebäck skulle utifrån de här be
skrivningarna kunna tolkas som lämningarna efter en 
eller flera tillfälliga expansioner av bebyggelsen ut från 
de centrala områdena kring höjderna vid Glumslövs 
backar ut i mera perifera delar av bygden (för diskus
sion se Artursson 1999, s. 68f; 2005b). Utifrån materia
lets utseende borde dessa expansiva skeden i så fall ha 
varit relativt kortvariga, eftersom det förmodligen en
dast rör sig om enfasiga gårdar. Ett gemensamt drag för 
samtliga dessa boplatser är att det i stort sett saknas 
samtida anläggningar runt långhusen. Det kan bero på 
källkritiska aspekter då det är svårt att datera eventuel
la samtida anläggningar eftersom antalet fynd från pe
rioden överlag är litet och dessutom är det endast ett 
fåtal av anläggningarna som inte hör till konstruktioner

Hus 2

Figur 4. De senneolitiska lämningarna vid Rydebäck (efter Ericson & 
Serlander 2002). Skala 1:400.

The Late Neolithic settlement at Rydebäck (efter Ericson & Serlander 
2002). Scale 1:400.

som har daterats med hjälp av 14C. Det finns emellertid 
källkritiska aspekter som gör det svårt att vara säker 
på att det verkligen rör sig om enfasiga ensamgårdar. 
Det är endast en mycket smal zon av landskapet som 
har undersökts och vi vet inget om vad som ligger ut
anför undersökningsområdet. Kanske finns det ytterli
gare långhus i anslutning till de undersökta gårdsläge- 
na eller ytterligare gårdslägen som fortfarande inte är 
kända strax utanför undersökningsområdet. Detta
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skulle kunna ge en helt annan bild av bebyggelsens 
struktur än den vi ser nu. Ett annat problem med ma
terialet är att vi i inte vet något om bebyggelsestruktu
ren i det centrala området kring Glumslövs backar, 
varför vi inte har något att jämföra de förmodade en
samgårdarna med.

Om man tittar på de lämningar som ligger norr res
pektive sydöst om området kring Glumslöv och Ryde- 
bäck så kan man se en liknande bebyggelsestruktur 
med enstaka, ensamliggande långhus, vilket skulle 
kunna anses ge ytterligare stöd för att den ovan disku
terade bilden stämmer (se Artursson 2005b). Boplats
lämningarna norr om Glumslöv-Rydebäcksområdet, 
vid VKB 1A:7 vid Raus strax norr om Råån, skulle 
dock kunna representera en något tätare bebyggelse
struktur med i varje fall två samtida gårdar, där båda 
långhusen har byggts till eller byggts om helt och hål
let (fig. 5). Lämningarna är emellertid alltför otydliga 
och dåligt daterade för att man skall vara säker på att 
de har varit samtida (Omfors 1999). Det är dessutom 
svårt att bedöma helheten, eftersom endast delar av 
det förmodade boplatsläget har undersökts. Boplatsen 
vid Raus ligger i den södra utkanten av ännu en kon
centration av bronsålderhögar vid Ättekulla, som uti
från fornlämningsbilden kan tolkas som ett regionalt 
centralområde liknande det vid Glumslövs backar (se 
Artursson m. fl. 2005; Strömberg 2005).

Området där de två senneolitiska långhusen, hus 
IV och VII, vid Raus VKB 1A:7 ligger är fullt av an
läggningar och förmodligen finns det andra långhus i 
området som kan dateras till andra perioder. Detta gör 
det svårt att urskilja gårdsstrukturen. Flera av de iden
tifierade långhusen på platsen är tyvärr dåligt bevara
de och i flera fall måste tolkningarna anses som osäk
ra. Hus IV var det bäst bevarade senneolitiska långhu
set på platsen. Långhuset har förmodligen byggts i två 
faser, med en förlängning åt nordöst. Ursprungligen 
har långhuset varit cirka 15,6 m långt, men efter för
längningen har det varit cirka 29 m. En kombinerad 
14C-datering av långhuset har daterat det till 1950- 
1770 f. Kr., det vill säga SN II.

Hus VII är en betydligt mera svårtolkad konstruktion 
eftersom det inte finns några mittstolpar bevarade.
Däremot finns stora delar av vägglinjen bevarad.
Mycket talar för att också det här långhuset har upp
förts i två faser, där väggarna har bytts ut helt och hål- 117
let. I den första fasen har långhuset varit cirka 16 m 
långt och i den andra cirka 27 m. I långhusets centrala 
del fanns en nedsänkt golvnivå eller en källare som 
innehöll ett relativt stort fyndmaterial bestående av 
bland annat vulstornerad keramik och ett varierat 
flintmaterial där till exempel föremål som yxor, spjut
spetsar, knivar, skrapor och eldslagningsflinta har in
gått. Avslagsmaterialet tyder på att man har tillverkat 
flintyxor på platsen. Kol från ett stolphål som ingår i 
långhuset har 14C-daterats till 2920-2660 f. Kr., dvs. 
mellanneolitikum, men fyndmaterialet och 14C-date- 
ringar från den nedsänkta delen talar för att det hör 
hemma i senneolitikum.

Sydöst om Glumslöv-Rydebäcksområdet, vid Väs
tra Karaby, Västra Karby sn (Pettersson 2000) och 
Dösjebro (Månsson & Pihi 2000; Svensson m.fl.
2001), finns en mindre ansamling av gårdslägen med 
en datering till senneolitikum eller bronsålderns peri
od I. De ligger i anslutning till en koncentration av 
bronsåldershögar vid Karaby backar som kan tolkas 
som ett regionalt centralområde liknande dem vid 
Glumslövs backar och Ättekulla (se Strömberg 2005).
I området har enstaka långhus undersökts, vilka i de 
flesta fall troligen representerar ensamliggande, enfasi- 
ga gårdar. I ett fall, vid Dösjebro VKB SU17 (Månsson 
& Pihi 2000; Artursson m.fl. 2003, s. 84ff) kan man 
emellertid se att det har funnits flera faser i gårdslägets 
användning. Här rör det sig om två långhus som över
lagrar varandra och dessutom finns det åtminstone två 
användningsfaser i varje långhus (fig. 6). Detta visar 
att gårdsläget med största sannolikhet har använts un
der lång tid, troligen åtminstone 100-200 år. Tyvärr 
ger 14C-dateringarna av långhusen ingen vägledning 
om användningstiden. De två 14C-dateringarna place
rar dem antingen i övergången mellan MNA och MNB 
eller i den första hälften av senneolitikum. Troligen är
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Figur 5. De senneolitiska lämningarna vid VKB 1 A:7, Raus (efter Om
fors 1999). Skala 1:400.

den senare dateringen till 2280-1980 f. Kr. emellertid 
den korrekta. Stratigrafin i området är komplicerad, 
bland annat finns det ett blandat kulturlager som del
vis överlagrar långhusen och som innehåller fynd från 
trattbägarkultur, stridsyxekultur och senneolitikum. 
Det gick inte heller att urskilja någon gårdsstruktur i 
området, eftersom det fanns en stor mängd anlägg
ningar runt långhusen med osäkra dateringar.

Endast cirka 500 m sydost om de ovan diskuterade 
långhusen vid VKB SU17, framkom en del av ytterliga
re ett senneolitiskt långhus vid en seminariegrävning 
år 2000 (Svensson m.fl. 2001). Långhuset överlagrar

The Late Neolithic settlement at Raus, VKB IA:7 (after Omfors 1999). 
Scale 1:400.

en större palissadanläggning från sen MNAV och den 
tidigare delen av MNB som med med hjälp av fynden 
kan knytas till stridsyxekulturen. Långhuset har varit 
cirka 26 m långt och det har 14C-daterats till 2340-2130 
f.Kr. Eftersom endast mindre delar av gårdsläget har un
dersökts kan man inte uttala sig om dess utseende.

Slutligen kan ett gårdsläge vid Västra Kara by, Väs
tra Kara by sn, cirka 900-1100 m sydväst om boplat
serna vid Dösjebro nämnas. Här har en senneolitisk 
gård bestående av ett långhus med källardel, hus 12, 
och en intilliggande mindre ekonomibyggnad, hus 11, 
undersökts (Pettersson 2000) (fig. 7). Gården är på sitt
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Hus 1

Figur 6. De senneolitiska 
lämningarna vid VKB SU 17, 
Dösjebro (efter Månsson & 
Pihi 2000). Skala 1:400.

The Late Neolithic settlement 
at VKB SU 17, Dösjebro (after 
Månsson & Pihl 2000). Scale 
1:400.
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sätt unik eftersom man mycket sällan har ansett sig 
kunna identifiera mindre samtida byggnader som har 
legat intill långhus från senneolitikum. Själva långhu
set har varit cirka 20,6 m långt, men om man lägger 
till den stora källaren som finns i den västra delen och 
som har en separat nedgång så har långhuset varit cir
ka 26-27 m långt. Byggnaden har l4C-daterats till 
1940-1700 f.Kr. och fyndmaterialets utseende visar 
också att det hör hemma i senneolitikum. Vad det gäller 
gårdsstrukturen så kan ingen tydlig bild urskiljas bland 
annat på grund av att dateringar av de omkringliggande 
anläggningarna saknas och att det finns lämningar efter

flera järnåldersgårdar i området. Emellertid finns det 
anläggningar och lager strax sydväst om den mindre 
ekonomibyggnaden som utifrån sitt fyndmaterial kan 
dateras till senneolitikum, och som enligt rapportför
fattaren skulle kunna vara lämningarna efter ytterliga
re en mindre byggnad.

Intressant nog så finns det lämningar som skulle 
kunna representera liknande gårdslägen som det vid 
Västra Karaby i närområdet. Vid Furulund (Tillander 
1963) och Norrvidinge (Callmer 1972) har sådana läm
ningar framkommit vid tidiga undersökningar under 
1960- och 1970-talet, innan de senneolitiska långhusen
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Figur 7. De senneolitiska lämningarna vid Västra Ka ra by (efter Petters- The Late Neolithic settlement at Västra Karaby (after Pettersson 
son 2000). Skala 1:400. 2000). Scale 1:400.

var kända (se Artursson 2005a). Det är därför möjligt 
att det också här har rört sig om stolpbyggda långhus 
eller mindre ekonomibyggnader med nedsänkt golvni
vå eller källare, men att man har missat eller schaktat 
bort stolphålen (se bl.a. Pettersson 2000, s. 20f). Inte 
heller vid de här två boplatserna har man lyckats ur
skilja någon tydlig gårdsstruktur.

En utspridd, byliknande bebyggelsestruktur som 
kan ha likheter med den vid bland annat Fosie IV har 
undersökts vid Stångby stationssamhälle, Vallkärra 
sn, Skåne, strax norr om Lund (Artursson 2000). Un
dersökningsområdet är emellertid mycket mindre än

det vid Fosie IV, vilket försämrar möjligheterna att få 
en mera översiktlig bild. Totalt har sex stycken sen
neolitiska hus undersökts inom undersökningsområ
det vid Stångby stationssamhälle och två tydliga gårds- 
lägen har kunnat urskiljas (fig. 8). De har legat på cir
ka 70 m avstånd från varandra längs med den södra 
sluttningen ned mot en bäck. Gårdslägena har använts 
under en längre tid och flera långhus överlagrar varan
dra eller ligger så nära varandra att de inte kan ha varit 
samtida. En analys av den kronologiska strukturen 
inom de två gårdslägena baserat på 14C-dateringar vi
sar att man kan urskilja tre användningsfaser (fig. 8).
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Figur 8. Översikt över de tre faserna vid Stångby stationssamhälle. A) 
Fas I; ca 2300-2200 f.Kr. B) Fas II; ca 2200-2000 f.Kr. C) Fas III; ca 
2000-1800 f.Kr. Skala 1:2000.

Art oversight of the three phases at Stångby stationssamhälle. A) 
Phase I; ca 2300-2200 BC. B) Phase II; ca 2200-2000 BC. C) Phase 
III; ca 2000-1800 BC. Scale 1:2000.
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En mindre revidering av tolkningen i rapporten har 
gjorts, så att det västra gårdsläget endast har bestått av 
två långhus under den första fasen.

Den första fasen som har kunnat identifieras inom 
undersökningsområdet kan placeras i inledningen av 
senneolitikum, cirka 2300-2200 f.Kr., och har troli
gen bestått av två långhus, hus 16 och 22. De ligger 
båda inom det västra gårdsläget endast cirka 7 m från 
varandra. Båda långhusen har 14C-daterats till tidsin
tervallet 2460-2200 f. Kr. med en kombinerad metod, 
men det är inte omöjligt att de utgör lämningarna efter 
två oliktida långhus inom samma gårdsläge. Långhu
sen har olika stor inneryta, hus 16 har varit cirka 160 
m2 stort och hus 22 cirka 100 m2.

Den andra fasen kan förmodligen placeras i den 
mellersta delen av senneolitikum, cirka 2200-2000 f. 
Kr., och har bestått av hus 10 och 18. De ligger place
rade inom var sitt gårdsläge med cirka 70 m avstånd. 
Långhusen har 14C-daterats till 2270-2130 f. Kr. res
pektive 2450-2140 f. Kr. med en kombinerad metod. 
De har båda haft en lika stor inneryta, cirka 180 m2.

Den tredje fasen som har kunnat identifieras inom 
undersökningsområdet kan förmodligen placeras i 
den senare delen av senneolitikum, cirka 2000-1800 f. 
Kr., och har troligen bestått av hus 5 och 19. Långhu
sen har ,4C-daterats till 2030-1820 f. Kr. respektive 
2030-1880 f. Kr. De ligger placerade på samma sätt 
som i den föregående fasen, det vill säga inom var sitt 
gårdsläge. Långhusen har haft olika stor inneryta, cir
ka 150 m2 respektive 220 m2.

Lämningarna inom undersökningsområdet skulle 
alltså kunna utgöra resterna efter två gårdslägen som 
har använts parallellt under i varje fall den mellersta 
och senare delen av senneolitikum. Under den inledan
de fasen har man antingen haft två samtida gårdslägen 
med ett långhus vardera som har legat mycket nära 
varandra, eller ett gårdsläge där långhusen har avlöst 
varandra. Eftersom undersökningsområdet är relativt 
begränsat och inte hela det potentiella boplatsläget har 
undersökts, så kan det emellertid finnas ytterligare 
gårdslägen i området som har använts samtidigt som

de två som har undersökts. Förslagsvis så kan man 
tänka sig att det har funnits en senneolitisk bebyggelse 
som har sträckt sig längs med bäckdalgången åt både 
öster och väster. Kanske har det rört sig om en ut
spridd, byliknande bebyggelse som har samlat sig i en 
naturligt avgränsad bygd längs med bäcken. Bebyggel
sestrukturen i området skulle därför kunna liknas vid 
den som har diskuterats för Fosie IV utanför Malmö 
(Artursson 2005b; jfr. Björhem & Säfvestad 1989).

Det intensiva utnyttjandet av de två gårdslägena 
vid Stångby stationssamhälle kan tala för att man re
dan har haft så fasta strukturer bestående av till exem
pel hägnader, betesmark och odlingsmark i området 
att man inte har velat flytta på gårdarna alltför myck
et. Denna struktur med relativt näraliggande, flerfasi- 
ga gårdslägen kan tolkas som ett tecken på att bebyg
gelsen har varit relativt fast organiserad i någon form 
av utspridd, byliknande struktur, där kanske 3-4 går
dar har samarbetat vad det gäller till exempel inhäg
nad av odlingsmarken, utnyttjande av betesmark, väg
bygge och underhåll etc.

Det är intressant att se skillnaderna i storleken på 
inneryta i långhusen mellan de tre användningsfaser
na. Under den inledande fasen har man antingen haft 
två samtida, tätt liggande gårdslägen med olikstora 
långhus, eller två olikstora långhus som har avlöst var
andra inom samma gårdsläge. I mellanfasen har det 
funnits ett lika stort långhus vardera inom båda gårds
lägena, medan det under den senare fasen återigen 
finns en storleksskillnad. Långhuset inom det västra 
gårdsläget har varit ca 220 m2 stort, medan långhuset 
inom det östra har varit cirka 150 m2. Vad detta bety
der är svårt att säga, men variationen i inneryta i sig är 
intressant. Ett intressant faktum är också att det finns 
stora långhus inom båda gårdslägena och att det dess
utom finns en variation i storlek inom respektive 
gårdsläge över tiden. Här finns det alltså ingen uppen
bar stormannagård med kontinuitet, i varje fall inte 
inom undersökningsområdet. Variationen i storlek 
över tiden inom de två gårdslägena talar för någon 
form av instabilitet, om nu långhusstorlek verkligen
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indikerar ekonomisk och social position. Det är intres
sant att jämföra denna bild med den man har vid Lim
ensgård på Bornholm, där långhusen inom samma för
modade gårdsläge är ungefär lika stora relativt sett (se 
bl.a. Artursson 2005a; 2005b).

Det finns, som tidigare har nämnts, stora källkritis
ka problem med i stort sett samtliga undersökningar 
av boplatslämningar från senneolitikum och bronsål
derns period I i västra Skåne. Så till exempel rör det sig 
oftast om relativt begränsade undersökningsytor som 
inte tillåter en mera ingående analys av gårds- eller be
byggelsestrukturen. I ett fall, vid Västra Kara by, har 
man emellertid undersökt ett större område kring det 
senneolitiska gårdsläget och här finns det dessutom en 
mindre byggnad i anslutning till långhuset som i varje 
fall ger en antydan om gårdens organisation och utse
ende (Pettersson 2000, s. 16ff). Tyvärr har man inte 
heller här kunnat datera de övriga omkringliggande 
anläggningarna, vilket försvårar analysen. Undersök
ningen vid Västra Karaby visar dock att det inte finns 
några ytterligare samtida gårdslägen i det direkta när
området, vilket skulle kunna betyda att det verkligen 
rör sig om en ensamgård (fig. 7). Det är emellertid 
svårt att få en riktigt bra uppfattning om gårdslägets 
storlek och struktur eftersom det finns omfattande 
boplatslämningar från andra tidsperioder inom hela 
undersökningsområdet, vilket försvårar en analys. 
Lämningarna vid Stångby stationssamhälle visar att 
det är troligt att det också har funnits utspridda, bylik- 
nande strukturer i området, men eftersom endast delar 
av boplatsen har undersökts så kan vi inte säkert säga 
att så verkligen har varit fallet.

Boplatslämningarna från bronsålderns 
period 11—VI
Antalet undersökta bronsåldershus från västra Skåne 
är relativt begränsat och det publicerade materialet in
skränker sig i stort sett bara till det som framkom i 
samband med Västkustbaneprojektet (fig. 1). Inom 
projektet fanns det endast ett fåtal platser där man

kunde undersöka en så stor yta av en boplats att man på 
ett meningsfullt sätt kan diskutera gårds- och till viss del 
också bebyggelsestrukturen i området. Detta beror till 
stor del på att undersökningsområdet var begränsat till 
en smal korridor genom landskapet, vilket ofta omöj
liggjorde bedömningar av mera övergripande struktu
rer. Intrycket man får av bebyggelsen i området som 
omfattades av Västkustbaneprojektet är emellertid att 
det har dominerats av utspridda gårdar som har legat 
på ett relativt stort avstånd från varandra. Några större 
koncentrationer av gårdslägen med lång användnings
tid har inte kunnat konstateras. Endast i ett fåtal fall 
finns det gårdslägen med långhus som överlagrar varan
dra, vilket skulle kunna tyda på en längre kontinuerlig 
användning av läget. Vad det gäller gårdarnas utseende 
och struktur så finns det emellertid lite mera informa
tion att hämta ur materialet.

Den korridor som undersöktes i samband med 
Västkustbaneprojektet har gått igenom ett antal olika 
topografiska zoner (fig. 1) (Strömberg 2005). I den 
norra delen av sin sträckning mellan Helsingborg och 
Rydebäck går den i nord-sydlig riktning och passerar 
över ett antal å- och bäckdalgångar där man i vissa fall 
har gått rakt igenom boplatser med mindre inslag av 
bronsålderslämningar, som vid VKB 1A-.7 (Omfors 
1999) och Rya (Artursson 1998). De ligger båda i ter
rasslägen norr om varsitt vattendrag, Råån respektive 
Ryabäcken. Längre söderut, vid Glumslövs backar, 
har undersökningskorridoren passerat rakt igenom ett 
antal boplatser med bronsålderslämningar, som till 
exempel VKB 3:3 (Fendin 1999) och 3:4 (Aspeborg 
1998), och här kan man i varje fall ana att det har 
funnits en något tätare bebyggelsestruktur i området. 
Ett av de få intensivt utnyttjade gårdslägena med flera 
tätt liggande långhus från bronsålder och tidig förro
mersk järnålder har undersökts vid VKB 3:3, som lig
ger mitt uppe på Glumslövs backar. Eftersom långhu
sen ligger så tätt inom gårdsläget att de inte kan ha 
existerat samtidigt på platsen kan detta kan tolkas 
som att man här har haft en tätare bebyggelsestruktur 
med mera fast reglerade gårdslägen som har utnyttjats
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under lång tid. Här finns det också en tydlig koncen
tration av bronsåldershögar och indikationer om att 
det har funnits en centralplats i form av ett större 
härdområde (Fendin 1999; 2005). Området kan dess
utom ses som en knutpunkt för kommunikationerna i 
landskapet där förmodligen ett antal vägsträckningar 
har knutits samman (Artursson m. fl. 2005). Söder om 
Glumslövs backar finns det ett fåtal indikationer om 
bronsålderboplatser vid VKB 3:6 och 3:7 (Strömberg 
& Thörn Pihi 2000), Säby (Kriig & Thomasson 1999, 
s. 22), Oxhögarna (Cademar Nilsson 1999) samt 
eventuellt också vid Häljarps mölla, VKB SU2, där ett 
omfattande gravfält med en huvudsaklig datering till 
senneolitikum och bronsålder har undersökts (Cade
mar Nilsson & Ericson Lagerås 1999, s. 31ff). På 
samtliga dessa platser rör det sig om enstaka långhus 
och andra byggnader som har ingått i enfasiga gårds- 
lägen eller endast anläggningar som antyder att det 
har funnits en boplats från perioden i området.

Efter Oxhögarna följer undersökningskorridoren 
den norra sidan av Saxådalgången och här har ett antal 
mer eller mindre intensivt utnyttjade boplatser under
sökts. Vid VKB SU12 har ett flackt höjdläge med bland 
annat ett antal mer eller mindre säkra långhus från den 
senare delen av senneolitikum och från bronsålder un
dersökts (Thörn Pihi 2000). Cirka 1300 m sydöst om 
VKB SU12 har mindre delar av en boplats från äldre 
bronsålder och ett gravfält från perioden senneoliti- 
kum-yngre bronsålder undersökts, VKB SU13 (Cade
mar Nilsson & Ericson Lagerås 2000). Endast cirka 
600 m östsydöst om VKB SU13 har ytterligare en 
bronsåldersboplats undersökts, VKB SU14. Här har två 
gårdslägen från bronsålderns period II—III undersökts 
(Lindahl Jensen & Thörn Pihi 2000). De har troligen 
varit samtida, men eftersom endast en smal korridor 
har undersökts vet vi inte hur stor boplatsen totalt har 
varit. Det finns dock tydliga tecken på att det har rört 
sig om en relativt omfattande boplats (se Strömberg 
2005). Samtliga dessa boplatser och gravfält längs med 
Saxåns norra sida har således legat på flacka höjd
sträckningar eller sluttningar ned mot Saxån. De har

alla begränsats i öst-västlig riktning under de arkeolo
giska undersökningarna medan de mycket väl kan 
sträcka sig längre åt söder respektive norr.

Efter den här mera allmänna beskrivningen följer 
en mera detaljerad beskrivning av gårds- och bebyg
gelsestrukturen vid de platser som har tydliga boplats
lämningar i form av hus och andra konstruktioner.

I den norra delen av undersökningskorridoren, vid 
Raus, VKB 1A:7, undersöktes ett gårdsläge som be
stod av ett större, cirka 27,5 m långt långhus, hus I, 
med två intilliggande, enskeppiga mindre byggnader, 
hus IX och X (Omfors 1999). Dateringen av långhuset 
är osäker, rent utseendemässigt finns det mycket som 
talar för att det borde placeras i yngre bronsålder, men 
en kombinerad 14C-datering placerar det i tidsinterval
let 370-200 f. Kr. Kanske kan det betraktas som ett 
exempel på en övergångsfas mellan byggnadstraditio
nen under yngre bronsålder och den under förromersk 
järnålder. Långhuset har utgjort huvudbyggnaden på 
gården och den har kompletterats av de två minde, 
enskeppiga byggnaderna (fig. 9). I övrigt är det svårt 
att uttala sig om gårdsstrukturen eftersom det inte 
finns några tydliga spår efter hägnader eller några da
terade anläggningar i anslutning till byggnaderna. 
Man kan emellertid se att det finns anhopningar av 
anläggningar runt långhuset som kan tolkas som indi
rekta tecken på gårdslägets storlek. Direkt norr därom 
finns det lämningar efter ytterligare ett gårdsläge som 
kan dateras till den senare delen av förromersk järnål
der. Vad det gäller bebyggelsestrukturen i området så 
har boplatsläget vid Raus avgränsats i norr och söder, 
men i väster och öster kan det finnas ytterligare gårds
lägen som kan ha varit samtida med den undersökta 
gården. Läget på Rååns norra sida är gynnsamt ur 
många aspekter och det finns inget som hindrar att det 
kan ha legat flera gårdar i närheten samtidigt.

Nästa boplats med bronsålderslämningar hittades 
vid Rya i ett terrassläge norr om Ryabäcken (Artursson 
1998). Här framkom ett cirka 19,4-23,65 m långt lång
hus, hus 7, som förmodligen kan dateras till period III- 
IV utifrån 14C-dateringarna (denna volym, bilaga 2).
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Hus X

Hus IX

Figur 9. Garden vid Raus, VKB 1 A:7. Skala 1:400. 

The farm at Raus, VKB 1A:7. Scale 1:400.

Förutom långhuset framkom dessutom någon form av 
tomtränna i öster som förmodligen har anslutit direkt 
till byggnadens östra gavel, eftersom det fanns en 
lucka i rännan här (fig. 10). Troligen har man sekun
därt förlängt långhuset åt öster och då lagt byggnaden 
delvis över rännan, varför det är ovisst om den har 
varit i bruk under den här fasen. I övrigt fanns det små 
rester av hägnader och en fägata i form av stolphål, 
med de har inte daterats varför de inte säkert kan kny
tas till bronsåldersfasen på platsen. Dessutom fanns 
det två områden med kokgropar och härdar i anslut
ning till en mindre bäck i väster och ett våtområde i 
öster. Vissa av dem har 14C-daterats till bronsålderns

period II-V och vissa av dem kan vara samtida med 
långhuset. Också vid Rya finns det utrymme för ytter
ligare gårdslägen utanför undersökningsområdet, var
för det kan ha funnits ytterligare samtida gårdar på 
platsen.

På Glumslövs backar, vid VKB 3:3 har ett intres
sant gårdsläge undersökts som förmodligen har an
vänts kontinuerligt under en längre tid (Fendin 1999). 
Totalt har tre likartade, cirka 13-16 m långa långhus, 
hus 3, 4 och 5, framkommit (Artursson 2005a) (fig. 
11). Det är ett av de få gårdslägena från bronsålder i 
västra Skåne som har långhus som ligger så tätt att de 
knappast kan ha existerat samtidigt på platsen. Tyvärr
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Hus 7

Ränna

Hägnad

o l

Figur 10. Gardsläget vid Rya med tomtränna och hägnadsrester. Skala 
1:400.

The farm at Rya with a ditch and small parts of a fence. Scale 
1:400.
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Hus 5

Hus 4

Hus 3

Figur 11. Gårdsläget vid Glumslövs backar. Skala 1:400. 

The farm at Glumslövs backar. Scale 1:400.

ligger långhusen nära schaktkanten, varför i varje fall 
ett av dem, hus 5, inte har undersökts i sin helhet. Hus 
3 har 14C-daterats till 1260-1030 f. Kr. och hus 5, som 
har stora likheter med detta, kan förmodas ha en lik
nande datering. Hus 4 har fått en mera problematisk 
,4C-datering till 1020-840 f. Kr. alternativt 370-200 f. 
Kr. Rent utseendemässigt är det enligt min mening tro
ligare att det kan placeras i slutet av yngre bronsålder 
eller i inledningen av förromersk järnålder, bland an
nat utifrån bredden i den takbärande konstruktionen. 
Detta skulle kunna innebära att man har haft ett mer 
eller mindre kontinuerligt utnyttjande av gårdsläget 
under cirka 400-600 år, från cirka 1000 f. Kr. till 400 
f. Kr., och att man har byggt nya långhus med ungefär

samma utseende hela tiden, förutom att bockbredden 
har minskat. Detta ger emellertid en användningstid per 
långhus på cirka 150-200 år, något som kan uppfattas 
som orealistiskt eftersom det inte finns några tydliga 
spår efter omsättningar av de takbärande stolparna. 
Det kan emellertid finnas fler långhus precis utanför un
dersökningsområdet som skulle minska användningsti
den per byggnad, men eftersom schaktgränsen går pre
cis över gårdsläget är detta inte möjligt att avgöra. Vad 
det gäller gårdslägets storlek så kan man urskilja en zon 
med anläggningar runt långhusen som skulle kunna re
presentera dess begränsningar. Gårdsläget ligger i an
slutning till en större koncentration av bronsåldershö
gar och nära ett större härdområde, som kan tolkas
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Figur 12. Gårdarna inom VKB 3:4. Skala 1:400. 

The farms at VKB 3:4. Scale 1:400.
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som en centralplats (Fendin 2005). Glumslövs backar 
kan dessutom tolkas som en kommunikationsmässig 
knutpunkt i landskapet, där flera vägsträckningar med 
stor sannolikhet har mötts (Strömberg 2005).

Cirka 2 km söder om VKB 3:3 har ytterligare en 
bronsåldersboplats delundersökts, VKB 3:4 (Aspe- 
borg 1998). Den ligger strax söder om den stora kon
centrationen av bronsåldershögar på Glumslövs back
ar, men även i nära anslutning till boplatsen finns det 
enstaka gravhögar. Vid VKB 3:4 handlar det om en 
utspridd bebyggelse där hela eller delar av tre långhus, 
hus 1, 2 och 3, har undersökts (fig. 12). Endast hus 2 
har undersökts i sin helhet och det har 14C-daterats till 
1380-1120 f. Kr. Långhuset har varit cirka 24-25 m 
långt. Av de två andra har endast mindre delar under
sökts, men de detaljer man kan se av dem talar för att 
de har haft ett liknande utseende som hus 2. Sprid
ningen i datering är emellertid stor, hus 1 har 14C-date- 
rats till 1045-850 f. Kr. och hus 3 till 990-835 f. Kr. 
Det är därför svårt att argumentera för att de har varit 
samtida. I övrigt finns det endast ett fåtal anläggningar 
som kan knytas till användningsfaserna under brons
åldern, varför det är svårt att uttala sig om gårdstruk
turen i området, men också här kan man se att långhu
sen omges av zoner med koncentrationer av anlägg
ningar som skulle kunna markera gårdslägenas unge
färliga storlek och begränsningar.

Också vid Oxhögarna handlar det bland annat om 
spridda huslämningar från bronsålder (Cademar Nils
son 1999) (fig. 13). I nära anslutning har det dessutom 
funnits ett antal överplöjda bronsåldershögar, varav två 
delundersöktes vid förundersökningen (Lindahl Jensen 
1998). Centralgraven i en av dem har 14C-daterats till 
1370-1120 f. Kr. Bronsålderhögarna berördes emeller
tid endast perifert under slutundersökningen, varför de 
inte behandlas vidare här. I den västra delen av under
sökningsområdet undersöktes den största delen av ett 
långhus, hus 2, till vilket det förmodligen också har 
hört en mindre byggnad, hus 3. Långhuset har l4C-date- 
rats till 1405-1310 f. Kr. med en kombinerad metod 
och hus 3 har 14C-daterats till 1390-1100 f. Kr., varför

de kan förmodas vara samtida. I den mellersta och öst
ra delen av undersökningsområdet framkom läm
ningarna efter ytterligare två långhus, hus 1 och 4, 
men de är sämre bevarade och svårtolkade. Hus 1 har 
14C-daterats till 1090-910 f. Kr. Det går tyvärr inte att 
urskilja gårdslägenas storlek eftersom undersökning
sområdet är begränsat och delar av det är stört av mo
dern verksamhet.

En bit längre in i Saxådalgången blir koncentratio
nen av bronsåldersbebyggelsen tydligare. Den tycks ha 
varit placerad på höj dlägen och på flacka sluttningar 
ned mot Saxån. Bronsåldersbebyggelsen som under
söktes vid VKB SU12 var koncentrerad till en mindre 
höjdsträckning, men tyvärr har endast delar av flera 
av långhusen legat inom undersökningsområdet, sam
tidigt som vissa av dem är osäkra till sin karaktär 
(Thörn Pihl 2000). Totalt kan fem stycken långhus, 
hus 2, 9 och 13-15, förmodas tillhöra yngre bronsål
der (fig. 14), men eftersom inga 14C-dateringar har 
gjorts av dem är materialet svårtolkat. Det man kan 
säga om platsen är att det finns långhus som utifrån 
sitt utseende med stor sannolikhet kan dateras till yng
re bronsålder och att de har legat koncentrerade till ett 
höjdläge. Boplatsen har kunnat avgränsas i öster och 
väster, men inte i norr och söder, varför det inte går att 
uttala sig om omfattningen av bebyggelsen i området.

Vid VKB SU13 har ett cirka 16-17 m långt lång
hus, hus 8, och ett intilliggande förmodat grophus, 
hus 9, undersökts (Cademar Nilsson & Ericson Lage
rås 2000) (fig. 15). De påträffades strax väster om ett 
gravfält som har använts från senneolitikum till yngre 
bronsålder. Boplatsytan och gravfältet skiljs åt av en 
hägnad eller palissad. Långhuset har ,4C-daterats till 
tidsintervallet 1520-1445 f. Kr. med en kombinerad 
metod medan grophuset har 14C-daterats till 1270- 
1050 f. Kr., varför det inte är helt säkert att de har 
tillhört samma gårdsstruktur. Ytterligare en byggnad 
på platsen, hus 7, kan utifrån sitt utseende förmodas 
tillhöra bronsåldern, men här finns det inte någon säker 
datering. I övrigt har inte boplatsstrukturen analyserats 
på platsen. Det finns andra typer av anläggningar som
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Bilaga 3

Hus 2

Hus 3

Hus 1

Figur 13. Gårdarna inom undersökningsområdet vid Oxhögarna. Skala 
1:400.

The farms at Oxhögarna. Scale 1:400.
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Hus 9

Hus 2

Hus 13

Hus 15

10 Meter

Figur 14. Huslämningarna från yngre bronsålder vid VKB SU12. Skala 
1:400.

The houses from the Late Bronze Age at VKB SUJ2. Scale 1:400.
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gropar, kokgropar och härdar i området kring husen 
men det är svårt att se någon struktur i deras place
ring. Dessutom är undersökningsområdet för litet i 
anslutning till långhuset för att man skall kunna få 
någon riktigt bra uppfattning om gårdslågets avgräns- 
ning.

Vid VKB SU14Ö har delar av två gårdslägen från 
bronsålderns period II—III undersökts (Lindahl Jensen 
& Thörn Pibl 1999) (fig. 16). Också här har det be
gränsade undersökningsområdet givit upphov till pro
blem med tolkningen av boplatsen. I den östra delen 
av undersökningsområdet har ett cirka 22-24 m långt 
långhus, hus 3, en mindre, stolpbyggd byggnad, hus 5, 
samt en hyddliknande konstruktion, hus 4, under
sökts. Den hyddliknande konstruktionen hittades un
der förundersökningen (Ericson Borggren & Linde- 
roth 1998, s.194) och hamnade under slutundersök
ningen utanför undersökningsområdet, varför sam
bandet med de två andra byggnaderna inte är helt 
självklar. Samtliga byggnader har dock fått en 14C-da- 
tering till bronsålderns period II—III och detta i kombi
nation med deras inbördes läge gör att man kan anta 
att de har utgjort delar av en och samma gård (fig. 16). 
Precis norr om långhuset, som har ,4C-daterats till 
1400-1160 f. Kr., framkom den mindre stolpbyggda 
byggnaden, som har 14C-daterats till 1420-1260 f. Kr.. 
Byggnaderna har förmodligen utgjort de centrala de
larna av gården. Cirka 30-35 m nordväst om långhu
set hittades lämningarna efter den U-formade hyddan, 
som har 14C-daterats till 1400-1220 f. Kr. Tillsam
mans med ett antal anläggningar i form av gropar, här
dar och stolphål bildar dessa byggnader en relativt väl 
avgränsad gårdsenhet, men på grund av det begränsa
de undersökningsområdet är det svårt att säkert uttala 
sig om gårdens storlek.

Figur 15. Huslämningarna från yngre bronsålder vid VKB SU13. Skala 
1:400.

The houses from the Late Bronze Age at VKB SU13. Scale 1:400.

Cirka 30-40 m väster om den här gården har man un
dersökt delar av ytterligare ett långhus, hus 8, som har 
14C-daterats till 1270-1100 f. Kr., ett tidsintervall som 
skulle kunna sammanfalla med de för hus 3, 4 och 5. 
De två långhusen har dessutom samma utseende och 
orientering, något som talar för att de verkligen har 
funnits samtidigt på platsen och att de utgör delarna 
av en utspridd, byliknande struktur som har legat här. 
Vad som finns utanför undersökningsområdet är 
omöjligt att veta, men rent topografiskt finns det inget 
som hindrar att det har funnits ytterligare ett antal går
dar i området samtidigt (se Strömberg 2005). Väster 
om hus 8 har omfattande kulturlager och två brunnar 
som har 14C-daterats till 1420-1260 f. Kr. respektive 
1100-910 f. Kr. undersökts. Detta kan vara delar av 
en mer omfattande, samtida bebyggelse i området. Ett 
annat tolkningsalternativ är naturligtvis att gårdsläge- 
na har avlöst varandra och att det är spåren efter en 
kringflyttande ensamliggande gård som vi ser. Båda 
tolkningsalternativen är fullt möjliga. En intressant 
aspekt med lämningarna vid VKB SU14Ö är att det 
finns keramik som avviker från övrigt material i områ
det samtidigt som det också finns spår efter metallbe
arbetning i form av degelfragment (Stilborg 2005). 
Detta skulle kunna vara ett tecken på att den här går
den har haft en specialiserad funktion i området och 
att den har utgjort någon form av stormannagård.

Förutom de boplatslämningar som har undersökts 
i samband med Västkustbaneprojektet så har ytterli
gare ett antal gårdslägen undersökts i västra Skåne, 
längs med Saxåns och Välabäckens dalgång vid Västra 
Karaby, Västra Karaby sn, har ett ensamliggande, mel
lanstort cirka 16,1 m långt långhus undersökts (Pet
tersson 2000, s. 23ff; Artursson 2005a; denna volym, 
bilaga 2). Långhuset kan utifrån sitt utseende och 14C- 
dateringar dateras till den senare delen av bronsål
derns period I eller till period II. Det är relativt välbe- 
varat och undersökningsområdet är stort, men trots 
detta kan man inte säga något om den omgivande 
gårdsstrukturen, mycket beroende på bristen av dater
ande fynd i omgivande anläggningar.
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Hus 8

Hus 4

Hus 5

Hus 3

Figur 16. Gårdarna vid VKB SU14Ö. Skala 1:400. 

The farms at VKB SU14Ö. Scale 1:400.
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I närheten av Västra Karaby har ett antal ofullständiga 
och oregelbundna mindre långhus undersökts vid Ka
raby 3:1 och 4:1, Västra Karaby sn (Jeppson 1996, s. 
129ff). De kan förmodligen dateras till yngre bronsål
der utifrån sitt utseende, men eftersom de är svårbe
dömda och saknar säker datering så måste de betrak
tas som tveksamma. De skulle emellertid kunna vara 
lämningarna efter en utspridd, byliknande struktur, 
men det måste betraktas som mycket osäkert. Under
sökningsområdet är smalt och ger inte möjlighet att 
analysera gårdsstrukturen i området.

Sammanfattning

Gårdsstrukturen i västra Skåne under senneolitikum 
och bronsålderns period I kan sammanfattningsvis sä
gas vara dåligt känd dels på grund av lämningarnas dif
fusa karaktär där i stort sett endast långhusen framträ
der tydligt, dels på grund av att boplatserna ännu inte 
har undersökts med en inriktning på sådana frågor. Bo
platslämningarna från bronsålderns period II-VI är nå
got tydligare och här kan man mer eller mindre tydligt

urskilja gårdslägenas storlek och struktur, markerade 
av spridningen av vissa anläggningstyper. Spår efter 
hägnader i anslutning till boplatserna saknas dock i 
stort sett helt, varför det är svårt att uttala sig om sam
tidighet mellan närliggande gårdslägen.

Vad det gäller bebyggelsestrukturens utseende under 
senneolitikum och bronsålder längs med Västkustbane- 
projektets sträckning så kan man se en bild där bebyggel
sen enligt min mening i huvudsak har varit koncentrerad 
till dels å- och bäckdalgångarna i området, vilket visas i 
norr vid till exempel Raus och Rya och längs med Saxå- 
dalgångens norra sida, dels till höjdområden med högar i 
varierande koncentrationer, som vid Glumslövs backar 
och Västra Karaby backar. Det finns ännu mycket få in
dikationer på att det överhuvudtaget alls har existerat en 
tät bebyggelsestruktur med koncentrerade byar i områ
det under tidsperioden 2350-500 f. Kr., snarare kan man 
tänka sig att det har funnits utspridda, byliknande struk
turer i kombination med ensamliggande gårdar. Källäget 
är emellertid, som tidigare nämnts, besvärligt och stora 
sammanhängande ytavbaningar som inte har linjepro
jektens begränsningar kan förändra bilden snabbt.
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Byggnadstradition och bebyggelsestruktur
I samband med

byggandet av Västkustbanan i västra Skåne mellan Helsingborg och 

Kävlinge undersöktes ett stort antal långhus och andra typer av bygg

nader från olika tidsperioder. Inom projektet ”Kring de heliga backar

na” , som berörde senneolitikum och bronsålder i området, gjordes 

bland annat en jämförande studie av bebyggelsens utveckling i Skåne 

och övriga södra och mellersta Skandinavien. Det här är ett supple

ment till de två syntesartiklarna ”Byggnadstradition” och ”Gårds- och 

bebyggelsstruktur” i boken "Bronsåldersbygd, 2300-500 f. Kr.”, som 

presenterar det grundmaterial som inte kunde publiceras där.
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