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INLEDNING

Då Riksantikvarieämbetet fick ansvar för kulturmiljövårdens sektorsforskning var det natur
ligt att också uppdragsarkeologins behov av kunskapsuppbyggnad skulle uppmärksammas.

Projektet Hus och gärd i det förurbana samhället inleddes 1989. Det var ett uttryck för 
kunskapssituationen inom de arkeologiska uppdragsverksamheterna. Andelen kompetens- 
och erfarenhetskrävande boplatsundersökningar hade under de senaste decennierna ökat 
kraftigt. Samtidigt hade samhällets arkeologikostnader nominellt sett stigit. De arkeolo
giska insatserna genomfördes under tidspress och med återkommande krav på rationali
sering. Det fick till följd att rapportproduktionen blev försenad eftersom den i praktiskt 
arbete, på grund av omvärldens krav, inte kunde prioriteras före fältarbetena. Den nöd
vändiga, snabba nyrekryteringen av personal komplicerade samtidigt återföringen och 
utvecklingen av kunskap.

En av de mest angelägna uppgifterna blev därför att producera en kunskapsöversikt 
över arkeologiska hus och husdokumentationer som stöd för vetenskapliga bedömningar 
och prioriteringar inom kulturmiljövården.

Sektorsforskningsprojektet Hus och gård i det förurbana samhället har haft som mål att ge 
en representativ redovisning av kunskapsläget för arkeologiska hus. Den föreligger dels i form 
av en databas som innehåller samtliga ca 600 insända dokumentationer, dels i projektets 
katalogdel med ungefär 250 publicerade husdokumentationer.

Den artikelsamling, som här presenteras, utgör projektets tredje komponent. De tre 
regionala, översiktliga studierna utgår i katalogdelen och kommenterar denna. De har skri
vits av Hans Göthberg och Mats Larsson, RAA och Lars Liedgren, Silvermuseet i Arje
plog. De är kunskapsöversikter som strukturerar och identifierar vetenskapliga problem 
med utgångspunkt från katalogens samling av källmaterial. I artikeldelen ingår också en 
studie över begreppsmässiga perspektiv på forntidens gårdar av Mats Burström, Stock
holms universitet, en diskussion om det arkeologiska huset som källmaterial av Ann Vin
berg, en forskningshistorisk studie av Ulf Säfvestad samt en epilog av Ola Kyhlberg, de 
sistnämnda vid RAA.

Projektet Hus och gärd i det förurbana samhället har finansierats med Riksantikvarie
ämbetets anslag för sektorsforskning, med ekonomiskt bidrag, arbetstid och kompetens 
från nuvarande Avdelningen för arkeologiska undersökningar (UV). I referensgruppen har 
ingått professor Hans Andersson, professor Birgit Arrhenius, avdelningsdirektör Agneta 
Lagerlöf, avdelningschef Gustaf Trotzig och docent Mats Widgren. Ola Kyhlberg har varit 
projektledare.

För ytterligare information om projekt och projektdeltagare hänvisas till inledningen i 
katalogdelen. För kompletterande källinformation hänvisas till de institutioner och arkeo
loger som namngivits i katalogdelen.

Stockholm den 10 oktober 1995

Ola Kyhlberg 
projektledare
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Husforskning i Sverige 1950-1994
En kritisk exposé över metodutveckling 

Av Ulf Säfvestad

Abstract
The last 45 years of archaeological research in Sweden 
has generated a vast amount of excavated settlement sites 
with house remains. This growth of knowledge has 
accelerated especially during the last 15 years with the 
breakthrough of large scale excavations. The developments 
per decade are presented and the researchers methods 
for finding and interpreting house constructions are 
analysed. The main point in the following section is that 
from the aspect mentioned above Swedish research has 
been methodologically lagging behind especially the 
Danish developments. A clear illustration of this point is 
the wave of innovation, for the method of removing the 
topsoil by machines, that can be traced from Jutland to 
the middle of Sweden in the period between 1965 and 
the late 1980's. Finally it is established that questions 
regarding chronology, typology and functions have been 
almost totally dominating Swedish house research over 
the years. For the future the great potential for social and 
ideological analyses of the material is seen as one of the 
main challenges for Swedish settlement archaeology.

Under de senaste fyra decenierna har arkeologin i 
vårt land utvecklats på en mängd områden och även 
rört sig mot områden och teman som inte ens fanns 
med i diskussionen vid mitten av seklet. När det gäller 
arkeologiska fältundersökningar kan man nog konsta
tera att de största förändringarna skett inom boplats
arkeologin. En stor del av denna förändring och ut
veckling har skett under de senaste 15 åren främst ge
nom ett genombrott för ytmässigt stora undersökning
ar. Härmed står vi idag med ett ojämförligt mycket 
större material av bebyggelselämningar i form av hus 
och gårdsanläggningar från stora delar av landet än ti
digare. För 45 år sedan stod Öland och Gotland i en 
mycket tydlig särställning när det gällde undersökta 
huslämningar medan det nu främst är områden på 
södra delen av fastlandet som dominerar. Spridningen 
av undersökningar under senare år är till helt över
vägande del produkten av explo ateringsföretag, ofta 
knutna till storstadsregionerna och/eller större infra- 
strukturella utbyggnader.

Syftet med denna artikel är att försöka ge en över
sikt över husforskningens utveckling ur några meto
diska aspekter under de senaste 45 åren i Sverige. 
Ämnet är naturligtvis oerhört omfattande och skulle 
kunna belysas ur en mängd andra aspekter än de som 
valts här. Den kanske viktigaste utgångspunkten för 
mitt angreppssätt är att denna översikt medvetet och 
explicit kommer att innefatta en personlig och, om 
man så vill, subjektiv ansats med utgångspunkt i egna 
erfarenheter inom bebyggelsearkeologins fält. Den 
viktigaste erfarenheten i detta sammanhang hör ihop 
med en stark upplevelse av hur en ”ny” metodik för 
framtagning av boplatsytor fick en omvälvande bety
delse för svensk bebyggelsearkeologi fr o m 1980-ta- 
let. Då denna metod sedan länge varit känd och till-
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ämpad i delar av Danmark och övriga Europa känns 
det angeläget att försöka förstå de bakomliggande fak
torerna till denna metodiska eftersläpning. Om en så
dan förståelse kan uppnås bör detta få betydelse även 
för den framtida metodutvecklingen.

Då utvecklingen av metoderna enligt min mening 
till stor del kan förklaras utifrån ett inomvetenskapligt 
diffusionistiskt perspektiv kommer även några vikti
gare arbeten i våra grannländer att uppmärksammas. 
Någon fullständig genomgång av samtliga undersök
ningar av betydelse för den valda infallsvinkeln kom
mer ej att göras varken för det svenska materialet eller 
för jämförelsematerialet från Danmark och Norge. Vad 
gäller boplatsundersökningar finns det ett mycket stort 
antal både yngre och äldre undersökningar som är opu
blicerade eller endast publicerade i mer eller mindre 
preliminär form. Dessa artiklar är dessutom spridda i 
ett otal mindre och större skriftserier vilket gör att en 
mer fullständig översikt skulle gå långt utanför de tids
ramar som stått till buds.

Denna metodinriktade översikt är således geogra
fiskt centrerad kring svensk arkeologisk husforskning 
vilken inledningsvis kommer att behandlas per decen
nium. De viktigaste bidragen kommer att kort refere
ras för att sedan kommenteras utifrån både dåtida och 
nutida metodiska utgångspunkter liksom även i några 
fall jämföras med den bebyggelsearkeologiska om
världens position under motsvarande tidsperiod.

1950-talet
Mårten Stenberger publicerade 1953 en husforskning
ens ”Stand der Forschung” för Sverige, Norge och Fin
land (Stenberger 1953). Det dåvarande läget inom 
svensk husforskning var som ovan nämnts sådant att 
Öland och Gotland dominerade både kvalitativt och 
kvantitativt i fråga om undersökta huslämningar. Sten
berger pekade också speciellt på bristen på undersök
ningar på fastlandet som en viktig hämsko för forsk
ningen kring hus och bebyggelse under förhistorisk tid. 
Han påpekade också att denna del av arkeologin i 
Sverige endast var i ett inledningsskede där det mesta 
ännu var ogjort.

I vår närmaste omvärld var det Gudmund Hatts 
undersökningar på Jylland som sedan 1930-talet bru
tit ny mark inom nordisk husforskning med bl a un
dersökningarna vid Nørre Fjand och Mariesminde

(Hatt 1938, 1957 samt 1960). Denna insats var både 
metodiskt och tekniskt av mycket god standard sam
tidigt som huslämningarnas bevarandegrad gav en in
formationsmängd vilket gör att dessa undersökningar 
fortfarande står i en klass för sig.

Ett viktigt bidrag till bronsålderns bebyggelsehisto
ria var också undersökningen 1955-57 av Fragtrup- 
boplatsen där två större stolpbyggda långhus doku
menterades vilka var de första exemplen på regelrätta 
hus från bronsålder (Draiby 1985).

Då Stenberger skrev sin översikt under slutet av 
1940-talet hade den stora undersökningen av Vallha
gar på Gotland inletts och denna omnämns också 
preliminärt i framställningen.

Ett år innan Vallhagarundersökningen startades hade 
dock en annan viktig undersökning igångsatts av Berta 
Stjernqvist i Vä i nordöstra Skåne (Stjernqvist 1951). 
Detta var sannolikt en av de första undersökningarna 
av huslämningar i åkermark i Sverige. Undersökning
en hade föranletts av att man hade uppmärksammat 
upplöjda kulturlager och efter schaktgrävning för hand 
påträffades rester av vad som tolkades som flera hus
konstruktioner från yngre romersk järnålder. Kon
struktioner såsom lergolv, stenpackningar, ugnar och 
stolphål kunde dokumenteras. Husresterna uppfatta
des som ”sparsamma rester” och att det ”inte (var) 
möjligt att närmare bestämma husens konstruktion” 
(Ibid s 32) trots vad vi idag skulle beteckna som ett 
mycket välbevarat material. Endast vaga uppgifter som 
t ex att huset var 6 x 8 m stort och rektangulärt kunde 
presenteras. Angående den bärande konstruktionen 
kunde man inte konstatera mer än att den sannolikt 
varit baserad på nedgrävda stolpar. Inget i framställ
ningen in dikerar att man försökt ”få ihop” hus ex
empelvis liknande de konstruktioner Gudmund Hatt 
påvisat från sina jylländska undersökningar (Hatt 1928, 
1938).

Vallhagarundersökningen som genomfördes 1946- 
50, lades upp som ett internationellt projekt med del
tagare från samtliga nordiska länder under ledning av 
Mårten Stenberger (Stenberger 1955). Inom detta 
projekt undersöktes ett helt komplex med 24 hus
grunder, hägnader samt ett gravfält. Husen var av klas
sisk gotländsk kämpagravstyp från romersk järnålder 
och folkvandringstid med bevarade väggar bestående 
av stenmurar upp till en meter höga. Bevaringsför- 
hållandena var sådana att en mängd konstruktions-
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detaljer kunde dokumenteras i de olika husen såsom 
lergolv, härdar, stolphål, förbrända konstruktions
detaljer m m.

Konstruktionsmassigt blev husen välundersökta och 
både den bärande konstruktionen i form av sidsulor 
och inre detaljer klargjordes. Dock var husens kronolo
giska förhållanden sinsemellan problematiska vilket i 
sin tur försvårade tolkningen av bebyggelsens struk
tur.

Ett övergripande problem med undersökningen var 
också att endast husgrundernas inre undersöktes vil
ket innebar att de stora ytorna mellan husen förblev 
okända storheter. Här kan teoretiskt både komplette
rande samtidig bebyggelse i form av stolpbyggda hus 
liksom äldre och yngre bebyggelsefaser dölja sig.

Mellan 1949 och 1952 utfördes en undersökning 
vid Broby i Uppland av Bengt Schönbäck som berör
de en husgrund från yngre bronsålder (Schönbäck 
1951). Grovt sett rörde det sig om en rektangulär käm- 
pagravsliknande konstruktion. Husgrunden saknade 
dock härdar och stolphål eller ett egentligt kulturla
ger. Huset tolkades som ett bostadshus och jämfördes 
med hyddan från äldre bronsålder i Boda i Uppland 
(Almgren 1912). Ett skifte från hyddor till regelrätta 
hus sågs som ett uttryck för klimatförsämringen un
der slutet av bronsålder (Schönbäck 1951:43).

Det kan utifrån vår nuvarande kunskap anses myck
et tveksamt om det rör sig om ett bostadshus. Stora 
likheter finns istället med konstruktioner som tolkats 
som kulthus från t ex Håga i Uppland (Löthman & 
Schön 1994:68f), Tofta högar i Skåne (Burenhult 
1983:174ff) samt Sandagergård på Själland (Kaul 
1987).

År 1954 påbörjades Helgöprojektet vilket kom att 
bli det ojämförligast längsta bebyggelsearkeologiska 
projektet i Sverige. Undersökningen pågick i fält tom 
1975, alltså under mer än 20 år. Ett större antal hus
lämningar undersöktes under dessa år fördelade på 7 
ytor. Huslämningarnas karaktär bestod huvudsakligen 
av s k terrasshus i många fall med välbevarade detaljer 
som eldstäder, golv, väggrännor och stolphål (t ex 
Lamm &Wigren 1984).

Trots ett mycket välbevarat material och en detalj
rik dokumentation är det dock få av huslämningarna 
som har givit tydliga planer ur konstruktionsmässig 
aspekt.

Förutom Helgöundersökningen pågick ytterligare

en större undersökning i Uppland under slutet av 1950- 
talet. Vid Darsgärde, Skederids sn undersöktes flera 
gravfält och boplatslämningar samt stora delar av en 
fornborg med bebyggelselämningar i form av ett 20- 
tal husgrunder (Ambrosiani 1964). Undersökningen 
har endast publicerats i mycket översiktlig och preli
minär form och när det gäller husen har endast ett 
långhus presenterats (Ibid s 13).

Intressant att notera här är att detta är en av de 
första undersökningarna där 14C-analyser förekommer.
I övrigt är presentationen av huslämningarna så sum
marisk att inga närmare slutsatser kan dras varken an
gående konstruktioner, funktioner eller datering.

Vid Högom i Medelpad undersöktes mellan 1949 
och 1960 flera stora gravhögar från folkvandringstid 
däribland den exceptionella kammargraven av högre- 
ståndskaraktär. Under två av gravarna dokumentera
des även resterna av två stolpbyggda större byggnader 
av hallkaraktär. Husen är ej ännu fullständigt publice
rade men typmässigt finns ett nära släktskap med hu
sen från Gene (Ramqvist 1983:138 f).

1960-talet
Detta decennium blev mycket dynamiskt från hus
forskningssynpunkt och en rad stora och betydelsfulla 
undersökningar igångsattes. I Danmark blev Beckers, 
både metodiskt och resultatmässigt banbrytande, 
undersökning av förromersk bebyggelse vid Grøntoft 
i Jylland inledningen till en lavinartad utveckling av 
kunskapsläget när det gäller hus och bebyggelse
struktur (Becker 1965 och 1971). Förutsättningen 
för resultaten från Grøntoft liksom den fortsatta ut
vecklingen i Jylland var den nya metoden att i åker
mark maskinellt bana av och rensa fram bebyggelse
spåren främst i form av stolphål, rännor och andra ned- 
grävningar.

År 1969 startades, på Beckers initiativ, det s k 
”bopladsutvalget" vilket var ett stort upplagt projekt 
för att totalundersöka ett antal järnåldersboplatser. 
Inom detta projekt undersöktes sedan under 1970- 
talet några av de mest välkända Jylländska järnålders- 
boplatserna såsom Vorbasse, Hodde, Saedding och 
Nørre Snede m fl (t ex Becker m fl 1980).

I Norge kan för detta decennium speciellt nämnas 
den omfattande undersökningen av järnåldersgården 
vid Ullandhaug i Stavanger som utfördes 1967-68
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Fig 1. Viktigare förhistoriska husundersökningar i Norden 1950-1994.
1: Fältarbete, 2: bearbetning/analys, 3: publicering. Ritning: Annika Jeppson.
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(Myhre 1980). I samband med publiceringen gjordes 
en omfattande genomgång och analys av ett stort jäm
förelsematerial med inriktning främst på husens kon
struktion och inre funktionsuppdelning.

I Sverige fortsatte Helgöundersökningen under hela 
decenniet och den vetenskapliga avrapporteringen på- 
börjades 1961 för att kontinuerligt fortgå än i dag. År 
1964 påbörjades två större projekt på Öland då horn
borgen Eketorp samt offermossen Skedemosse börja
de undersökas. Samma år startades Hallebyundersök- 
ningarna i östra Östergötland. I Skåne påbörjades året 
därefter två undersökningsprojekt vid Stockholmsgår- 
den i Valleberga på Österlen respektive i Löddekö- 
pinge strax väster om Lund.

Eketorpsproj ektet vars fältfas pågick i 10 år fick stor 
betydelse för borgforskningen både nationellt och in
ternationellt samt inte minst för arkeologiintresset 
bland allmänheten. Från vår husrelaterade, främst me
todhistoriska utgångspunkt kan dock denna undersök
ning ses som en fortsättning av den traditionella me
todiken när det gällt ”kämpagravshus” på Öland och 
Gotland. Publiceringen av undersökningen är ännu ej 
slutförd, bl a har husen ej presenterats vilket gör att 
detta stora och intressanta material fortfarande inte är 
tillgängligt.

Undersökningen av offermossen Skedemosse utför
des mellan 1959-64 och i samband med projektet upp
söktes och delundersöktes sedan 1964-68 flera järn- 
åldersboplatser i mossens närområde (Beskow-Sjöberg 
1977). På boplatserna Bo, Ormöga och Sörby Tall som 
var belägna i odlad mark, undersöktes 7 hus som upp
visade tydliga stolphålsmönster av sidsuletyp. Husens 
konstruktion analyserades relativt ingående och rekon
struktionsforslag tillsammans med diskussion om 
husoffer och sociala tolkningar av bebyggelsen presen
terades. Sammantaget ger både undersökningen och 
analysen ett intryck av att, i svenskt perspektiv, ligga 
före sin tid.

Hallebyundersökningen hade två huvudfaser, en 
med kulturgeografisk inriktning eller utgångspunkt 
1964-65 (Lindquist 1968) samt en efterföljande mer 
renodlad arkeologisk 1968-70 (Baudou 1973). Forsk- 
ningshistoriskt intressant är att de olika disciplinernas 
tolkning av viktiga element i bebyggelsemiljön starkt 
skilde sig ifrån varann. Detta gällde främst stensträngar
nas kronologiska och därmed funktionella samband 
med den dokumenterade bebyggelsen. Skillnaderna

har sannolikt främst sin grund i skillnader i den käll
kritiska bedömningen av olika metoders användbar
het.

Den arkeologiska delen av projektet hade som ett 
huvudmål att klargöra gårdens och husens konstruk
tion genom att totalundersöka en större yta. Boplats
ytan rensades för hand i 5 x 5 m rutor och totalt do
kumenterades sju anläggningar som tolkades som hus. 
De stolphålsmönster som tolkades som rester av hus 
var alla oregelbundna och svåra att härleda konstruk- 
tionsmässigt. Det anges i beskrivningen att det var svårt 
att se stolphålen pga skiftande fuktighetsförhållanden 
och mörk jord. Det framgår dock ej om man aktivt 
letat efter treskeppiga hus. Sammantaget bidrog inte 
de presenterade "husen” nämnvärt till husforskningen, 
varken när det gällde typologi eller funktion.

I Skåne blev 60-talet årtiondet när grophuset blev 
den allenarådande byggnadsformen för mellersta och 
yngre järnålder medan övriga äldre tidsperioder gene
rellt saknade huslämningar. Undersökningarna i Lödde- 
köpinge påbörjades 1965 för att sedan fortgå under 
hela 70-talet i samband med olika exploateringar i och 
omkring byn (Ohlsson 1976 och 1980). Den första 
stora etappen av undersökningen i Löddeköpinge, vid 
Vikhögsvägen, gav ett 50-tal grophus som enda hus
form. Detta faktum liksom köpingenamnet och rester 
av en vallanläggning bidrog till tolkningen av platsen 
som en säsongsmässig handelsplats. Ytmässigt rörde 
det sig om en mycket stor undersökning och samtida 
större stolpbyggda hus kan ur utrymmesaspekt inte 
uteslutas även om få stolphål påträffades i närheten 
av grophusen. Det är här svårt att bedöma hur bo
platsytan behandlats metodiskt när det gäller rensning 
etc, för att exempelvis söka större hus, då detta ej be
skrivs i framställningen.

Vid Stockholmsgården iValleberga på Österlen do
kumenterades under åren 1965-70 sammanlagt 28 
grophus utan att man påträffade större stolpbyggda 
hus (Strömberg 1971).

Utifrån den metod som användes med upptagande 
av endast mindre ytor kring grophusen fanns inte hel
ler möjligheter för att exempelvis större stolpbyggda 
hus skulle kunna konstateras.

Förutom dessa stora undersökningar utfördes un
der detta decennium ett flertal mindre undersökning
ar i Skåne med liknande resultat, dvs man fann endast 
grophus på järnåldersboplatserna.
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Under decenniets sista år påbörjades undersökning
en av Hallundakomplexet i Södermanland som fort
satte tom 1971 (Jaanusson & Vahlne 1974; Jaanus- 
son 1981). Undersökningen var föranledd av exploate
ring för bostadsbyggande. I samband med att två grav
fält skulle undersökas påträffades mycket omfattande 
bebyggelselämningar från yngre bronsålder. Den ef
terföljande boplatsundersökningen blev den dittills 
mest omfattande boplatsundersökningen från bronsål
der som utförts i landet. Boplatsen var belägen i icke 
odlad mark och karakteriserades av kulturlager med 
stora mängder skörbränd sten, lerklining samt kera
mik. Anläggningsformerna var terrasseringar samt ett 
stort antal härdar, ugnar och stolphål m m. Fem hus
konstruktioner påträffades men dessa kunde inte kon- 
struktionsmässigt definieras, annat än grovt, utifrån 
terrasser, ostrukturerade stolphålskoncentrationer samt 
ytor med bränd lerklining. Situationen påminner del
vis om den för Helgöhusen, dvs trots goda bevarings- 
förhållanden kunde husen i de flesta fall inte definie
ras närmare än som ”husytor”.

1970-talet
I Danmark bedrevs under detta årtionde en närmast 
febril verksamhet med boplatsundersökningar i Jyl
land. Undersökningarna berörde både brons- och järn- 
åldersboplatser och antalet undersökta hus ökade la
vinartat. Exempelvis undersöktes under ett par år 
uppemot 100 bronsåldershus på ett fåtal platser varav 
Bjerg och Spjald kanske är de mest kända (Becker 
1972). Bland järnåldersboplatserna som undersöktes 
kan nämnas de numer klassiska lokalerna Vorbasse, 
Hodde, Saedding, Omgård, Trabjerg m fl (Becker 
1980). Av dessa har hittills endast boplatsen från äld
rejärnålder vid Hodde publicerats i mer slutgiltig form 
(Hvass 1985).

I Sverige fortsatte under den första halvan av 70- 
talet de stora undersökningarna av Eketorp, Hallunda 
och Helgö. I Löddeköpinge undersöktes ytterligare 
ytor med grophusbebyggelse samt en stor tidigmedel
tida begravningsplats (Ohlsson 1980; Cinthio 1980).

Ytterligare en större järnåldersbosättning med grop
hus som enda dokumenterade husform undersöktes 
1976-77 i Kv Tankbåten i Ystad (Strömberg 1978).

I Norrland startades två viktiga undersökningspro
jekt iTrogsta, Hälsingland och Gene i Ångermanland,

1976 respektive 1977 (Liedgren 1992; Ramqvist 
1983). Dessa två projekt ingick i en satsning på järnål
derns bebyggelse vid den nya arkeologiska institutio
nen vid Umeå Universitet. Undersökningarna utför
des i icke odlad mark vilket innebar relativt väl- 
bevarade konstruktioner liksom att framtagning och 
rensning utfördes för hand.

Med dessa undersökningar i Norrland kom järnål
derns hus och gård att få några av sina bästa exempel 
inom landet. I flera avseenden var undersökningarna 
banbrytande när det gäller metoder. En viktig del var 
här de paleobotaniska analyserna som användes bl a 
för funktionsanalys av de olika delarna av husen. Ana
lys av lerkliningen gav viktiga indikationer för den kon- 
struktionsmässiga tolkningen av byggnaderna. Ett nog 
så viktigt resultat var också tydliggörandet av en över
gripande skandinavisk byggnadstradition, det treskep- 
piga lerklinade huset, som nu kunde ses omfatta minst 
ett område från Danmark till mellersta Norrland.

I Skåne påbörjades 1979 två större undersöknings
projekt dels i St Köpinge öster om Ystad (1979— 
1982)(Tesch 1993), dels det s k Fosie IV-projektet i 
Malmö (1979-1983) (Björhem & Säfvestad 1989 och 
1993). Dessa undersökningar var föranledda av ex
ploateringar och helt belägna i åkermark. St Köpinge- 
materialet integrerades senare i det s k Ystadprojektet 
som fortsatte med kompletterande undersökningar i 
samma område. Metodiskt användes för första gången 
i Sverige den av Becker utvecklade maskinella av- 
banings- och rensningsmetoden. Resultatet av 
metodvalet innebar en helt ny dimension för de skån
ska boplatserna då stolpbyggda hus nu framkom i stor 
mängd från neolitikum till järnålder. Totalt dokumen
terades ca 100 hus vardera i de två projekten.

St Köpinge- och Fosie-undersökningarna visade ock
så i blixtbelysning vad bristen på metoddiskussion be
tytt för skånsk, och även i ett större perspektiv, svensk 
bebyggelsearkeologi. För Skånes del hade man under 
åtminstone 15 års exploaterings- och s k forsknings- 
undersökningar av boplatser i fullåkersmiljö på grund 
av metodiska brister genomgående inte uppmärksam
mat de stolpbyggda större husen.

1980-talet
Under detta decennium blev exploateringsundersök- 
ningarna helt dominerande inom boplatsarkeologin.
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Även i Danmark och Norge kom ett antal undersök
ningar med exploateringsbakgrund a tt ge viktiga bidrag 
till husforskningen. I Danmark blev det stora gasled- 
ningsproj ektet under decenniets första år något av ett 
genombrott för hus arkeologin även i Östra delen av lan
det, främst på Fyn och Själland. På Själland gav även 
ytmässigt större exploateringsundersökningar nya vikti
ga material som t ex jämåldersboplatsen vid Bellinge- 
gård (Thornbjerg 1985). På Bornholm måste främst 
undersökningarna vid Grødby och Limensgård framhål
las då här togs fram ett mycket stort antal hus från mel
lan- och senneolitikum (Nielsen & Nielsen 1986).

I Norge blev det den stora exploateringsundersök- 
ningen vid Forsandmoen i Rogaland som under bör
jan av 80-talet gav ett stort material av brons- och järn- 
åldershus enligt ”dansk maskinell metod”. Även här 
visade hustyperna klart sin tillhörighet till den allmän
na skandinaviska traditionen med typologiskt släktskap 
främst med jylländskt material (Løken 1988).

I Skåne och Halland kom naturgasprojektet 1983- 
86 att innebära ett flertal boplatsundersökningar med 
stolpbyggda långhus från flera perioder men främst 
järnålder (Wihlborg m fl 1985; Artelius & Lundqvist 
1989). Efter dessa undersökningar blev den maskinel
la husframtagningsmetoden allmänt tillämpad i Skå
ne och Halland. Ett bra exempel på större boplatsun
dersökningar i Halland är den vid Brogård nära Halm
stad. På en markerad kulle/ås undersöktes samman
lagt 39 långhus daterade från äldre bronsålder och ro
mersk järnålder varav många med välbevarade vägg
spår (Carlie 1992).

Även i Östergötland kan man se ett genombrott 
för det "nya” sättet att undersöka boplatser under 80- 
talet. En undersökning i Östergötland som kan få re
presentera den nya typen av stora boplatser är kv Glas
rutan i Linköping som undersöktes 1988. Här under
söktes förutom gravar ett 30-tal hus från yngre brons
ålder fram tom vikingatid (Karlenby 1994). 1988— 
90 utfördes också en av de fåtaliga s k forsknings- 
undersökningarna i landet iVistad i Östergötland. Här 
undersöktes en hittills unik boplats från bronsålder 
vilken tolkades som en befäst bebyggelse med mindre 
hus av Lausitz-typ (Larsson 1993).

I Mälardalen blev 1986 det år som markerar en ny 
era då det gäller boplatsundersökningar i och med att 
det stora E 18- projektet mellan Stockholm och En
köping startades (Söderberg m fl 1989). Undersök

ningarna kom att karakteriseras av stora boplatsunder
sökningar med stolpbyggda hus som en dominerande 
ingrediens. Platser som Annelund, Tibble, Pollista och 
Apalle m fl gav en omfattande provkarta på hus och 
möjligheter att studera bebyggelsens utveckling och 
struktur från senneolitisk tid t o m medeltid. Genom 
tillämpningen av den maskinella avbaningsmetoden 
gav projektet ett kanske lika viktigt bidrag till Mälarda
lens arkeologi genom att den tidigare allmänna före
ställningen om bebyggelsen placering enbart på impe- 
dimentmark, visade sig felaktig. Mälardalen fick nu 
sälla sig till de övriga svenska regionerna med åker- 
marksboplatser.

Från Norrland, där exploateringsundersökningar 
inte varit särskilt frekventa, kan dock en viktig under
sökning 1982-83 i Björka, Hälsingtuna sn i Hälsing
land speciellt nämnas. Undersökningen är ej publice
rad men enligt preliminära redovisningar kan under
sökningen beskriva en bebyggelses utveckling från ro
mersk järnålder tom medeltid, bl a utifrån ett 20-tal 
huslämningar (Summanen (Foghammar) 1982; Sjö
svärd 1984).

1990-talet
Början av 90-talet blev en period då flera stora svens
ka boplatsundersökningar publicerades. År 1992 pu
blicerades undersökningarna av Trogsta m fl platser i 
Hälsingland (Liedgren 1992) samt Brogårdsundersök- 
ningen i Halland (Carlie 1992). Året därpå publicera
des återstående delar av Fosie IV-proj ektet (Björhem 
& Säfvestad 1993) samt en syntes av St Köpinge/Ys- 
tadprojektets husrelaterade resultat (Tesch 1993). 
Samma år framlades även resultaten från bronsålders- 
boplatsen i Vistad, Östergötland (Larsson 1993).

1990-talet ser också ut att fortsatt bli helt domine
rat av boplatsundersökningar i samband med exploa
teringar. Vid Slöinge i Halland har dock under några 
år en forskningsundersökning pågått av en stormans- 
gård från yngre järnålder. Fynd av ett 50-tal s k guld
gubbar, varav merparten påträffades i två långhus, hör 
till de mest exceptionella fynden. Metodiskt har en 
nyhet inom svensk boplats arkeologi (med dansk före
bild) (sie) tillämpats i detta projekt, nämligen metall- 
detektoravsökning som ett sätt att få grepp om fyn
den i matjorden ovan huslämningarna (Callmer & 
Lundqvist 1994; Lundqvist 1995).
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I Mellansverige har flera av UV:s stora projekt av
slutat sina fältfaser under de senaste åren eller kom
mer att göra det under 1995. Av dessa kan exempelvis 
nämnas Vibyundersökningen för E 20 i Närke (Fog
hammar m fl 1994), Arlandabanan (Sander m fl 1995) 
och Vrå i Alsike sn (Karlenby 1994) i Uppland samt 
E 20 och Svealandsbanan genom Södermanland. Inom 
dessa projekt har en mängd boplatser med husläm
ningar från bronsålder till medeltid undersökts. I Öster
götland har precis rapportarbetet med Pryssgårds- 
undersökningen i Norrköping påbörjats. Denna lokal 
innehåller bebyggelse från äldsta bronsålder t o m vi
kingatid. Speciellt anmärkningsvärda är de 20-tal 
bronsåldershus som dokumenterats vilket innebär att 
denna plats i framtiden kommer att inta en position 
som en av de "klassiska” bronsåldersboplatserna inom 
svensk arkeologi.

I Ångermanland pågår ett större exploateringspro- 
jekt i samband med omdragning av E 4:an vid Veda 
vilket berör flera boplatser från äldre järnålder (Ram- 
qvist 1994).

Svensk husarkeologi i backspegeln
Vilka slutsatser kan man då dra av metodutvecklingen 
inom husforskningen under de senaste 40 åren ?

Till att börja med måste man konstatera att det rent 
allmänt är få projekt inom svensk bebyggelseforskning 
som legat i frontlinjen sett i ett nordiskt perspektiv. 
De projekt som i detta internationella perspektiv en
ligt min mening haft större betydelse är Vallhagar, 
Helgö, Eketorp samt Gene. Från metodisk synpunkt 
kan vi dock konstatera att problematiska aspekter kan 
framhållas i flera av dessa undersökningar. I Vallhagar 
gör den snäva undersökningen av endast husens inre 
att en diskussion angående bebyggelsens övergripande 
struktur blir mycket osäker. För Helgö-projektet mås
te de bristande resultaten när det gäller den konstruk- 
tionsmässiga definitionen av husen, trots exceptionellt 
goda bevaringsförhållanden, framhållas. Angående Eke
torp gör den nu avstannade publiceringen att projektets 
”nyhetsvärde” tydligt minskar efter hand. Övriga pro
jekt har naturligtvis sina platser i arkeologihistorien 
men som jag ser det är det främst nationellt de haft 
sin betydelse.

En uppenbar tendens i utvecklingen är också en i 
stora drag eftersläpande metodisk utveckling. Dansk

arkeologi med Gudmund Hatt, C-J Becker samt Steen 
Hvass som drivande personer från 30-talet till 70-ta- 
let, har varit ledande i ett nordiskt perspektiv. Ett spe
ciellt tydligt exempel är den av Becker utformade 
maskinella framtagningsmetoden av hus i åkermark 
som publicerades redan 1965 men som fick en tämli
gen trög spridning från sin jylländska hemort och vi
dare över Norden. Det dröjde hela 14 år innan meto
den tillämpades i större skala utanför Jylland och då 
först i Skåne. Den vidare spridningen av denna syn
nerligen effektiva och fruktbara metod fortsatte att 
även fortsättningsvis vara trög inom Sverige. Detta 
kan inte förklaras med få tillämpningstillfällen då ex- 
ploateringsarkeologin från 80-talet ständigt har ex
panderat volymmässigt och även berört de flesta regi
oner i landet.

Två tydliga undantag från den här hävdade allmän
na metodiska eftersläpningen är dock Gene- ochTrogs- 
taundersökningarna. Detta gäller framförallt de pale- 
obotaniska analyser som framgångsrikt började utfö
ras vid dessa undersökningar för att få in en helt ny 
typ av data vid diskussioner angående husens ekono
miska och funktionella aspekter. En av förklaringarna 
till denna framskjutna norrländska forskningsfront kan 
vara att man ej tyngts eller bromsats av någon stark 
metodisk tradition som uppenbarligen ofta varit fallet 
i de södra delarna av landet.

En generell utveckling kopplad till framtagnings- 
metoder och valda undersökningsobjekt kan också ses 
i storleken på de undersökta ytorna i förhållande till 
de uppskattade totala boplatsytorna. I Vallhagar un
dersöktes endast det inre av husen och i många fall i 
fråga om de skånska grophusen framtogs endast mini
mala ytor runt anläggningarna. En utökad ytmässig 
strategi kan ses i projekten med början under 60-talet 
och fram i 70-talet. Sett till hela boplatsytor med till 
husområdena tillhörande aktivitetszoner är dock dessa 
undersökningar generellt att se som begränsade prov
ytor i en betydligt större verklighet. Det är först med 
genomslaget för maskinella avbanings- och rensnings
metoder fr o m 1979 som undersökningar av större 
ytor börjar förekomma. Även om få av dessa kan an
ses omfatta hela boplatser har man dock i en hel del 
fall kunnat bedöma och analysera boplatserna i ett mer 
holistiskt perspektiv än tidigare.

Denna skillnad i synen på boplatsytan ger förutom 
mer realistiska möjligheter att diskutera bebyggelsens
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storskaliga strukturer även helt andra förutsättningar 
för att kunna analysera både ekonomisk och social va
riation inom och mellan bosättningar. Intressant är 
också att dessa skillnader i perspektiv i mångt och 
mycket även utgör en skiljelinje mellan äldre s k 
forskningsundersökningar och yngre uppdragsbasera- 
de projekt.

Ett mönster som tydliggjorts för flera av de äldre 
materialen, dvs före 1980-talet, gäller förhållandet 
mellan bevaringsgraden hos huslämningarna och hur 
man lyckats med att definiera husen från konstruk- 
tionssynpunkt. Jag menar att man kan se ett i det när
maste omvänt proportionellt förhållande mellan be
varandegrad och konstruktionsmässig tydlighet. Ex
empelvis uppvisade undersökningen i Vä konstruk
tionsdetaljer och lämningar såsom lergolv, st enpack
ningar, ugnar, lerklining och stolphål. Detta måste i 
ett 90-talsperspektiv, med de nu vanliga åkermarks- 
boplatserna, betecknas som mycket välbevarade hus
lämningar. Trots detta kunde inga klara husplaner upp
rättas. Liknande förhållanden och resultat kan vi se i 
flera andra undersökningar som exempelvis Helgö och 
Hallunda samt delvis även i Halleby.

Flera förklaringar till dessa förhållanden är natur
ligtvis tänkbara. En första och enkel förklaring är att 
det rimligtvis är generellt svårare att finna och doku
mentera exempelvis stolphål i en tredimensionell mil
jö där kulturlager och en mängd andra företeelser för
ekommer i varierande stratigrafiska positioner. I den 
mer tvådimensionellt präglade situationen då det gäl
ler åkermarksboplatserna är dessa varseblivningspro- 
blem i regel betydligt mer hanterbara. Ytterligare en 
svårighet med välbevarade lämningar som dessutom 
oftast har relativt sett större fyndmängder än åker- 
markslämningarna kan vara att utgrävaren löper risk 
att överväldigas av för många intressanta detaljer. Den
na informationsmängd bör innebära att större möns
ter eller strukturer kan vara mycket svåra att överblicka 
och definiera.

En möjlighet är givetvis även att husens närmare 
konstruktion ej ingått bland de prioriterade frågeställ
ningarna för en undersökning. Ett vanligt förhållande 
främst bland äldre undersökningar i Mellansverige var 
att bebyggelselämningarna påträffades först efter det 
att överlagrande gravar undersökts. I många fall fanns 
då inte, av ekonomiska skäl, möjligheter att göra mer 
omfattande undersökningar av bebyggelsespåren.

Högomundersökningen kan få exemplifiera ett sådant 
förhållande medan Hallunda är ett fall där man lycka
des öka resurserna till förmån för boplatslämningarna 
som framkom i samband med gravfältsundersök- 
ningen.

Den mest kritiska faktorn när det gäller att nå fram 
till rimliga hustolkningar menar jag dock är de förvänt
ningar, förhandsbilder och modeller för hur hus kan 
och bör ha sett ut som utgrävaren haft.

Av avgörande betydelse för den metodiska eftersläp
ning jag pekat på är också det debattklimat som be
byggelsearkeologin i Sverige arbetar i. Vi har, med få 
undantag, saknat en aktiv debatt och en kritisk me
toddiskussion inom denna gren av arkeologin. Istället 
har metodisk praxis fått en alltför dominerande roll 
vilket tydligt verkat hämmande på utvecklingen. Då 
en överväldigande del av boplatsundersökningarna idag 
utförs inom ramen för uppdragsarkeologin vilar följ- 
daktligen ansvaret för denna brist tungt på denna sek
tor. I detta sammanhang kan man också konstatera att 
i förhållande till den stora volymen undersökningar så 
publiceras en klart otillräcklig del av dessa på ett nor
malt vetenskapligt sätt, dvs efter bearbetning och ana
lys utifrån de aktuella vetenskapliga frågeställningar
na. Med andra ord är den mångåriga praxis som inne
burit att man huvudsakligen förmedlat resultat i den 
traditionella rapportformen otillräcklig.

För att råda bot på detta krävs sålunda i framtiden 
en ny strategi från de undersökande institutionerna 
både då det gäller vetenskaplig bearbetning och pu
blicering. Resultatet av en sådan förändring skulle inne
bära att uppdragsarkeologin i framtiden, förutom sin 
sedan tidigare stora volymmässiga dominans, även kan 
inta en klart ledande ställning när det gäller kunskaps
produktion.

Vad gäller husforskningens generella inriktning kan 
man helt kort konstatera att de huvudsakliga fråge
ställningarna inte har förändrats nämnvärt under hela 
den här behandlade perioden. Husens konstruktion, 
funktion och datering har klart dominerat bland de 
frågor som behandlats.

Ett fåtal av undersökningarna har varit speciellt in
riktade på sociala frågeställningar. Vistadsundersök- 
ningen är ett exempel, medan många andra projekt 
mer indirekt berört sociala frågeställningar. I regel har 
dessa dock ej varit direkt kopplade till husen som spe
cifika företeelser. Ideologiska aspekter på hus och be
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byggelse har också i stort saknats i de äldre under
sökningarna men har belysts i några sammanhang un
der det senaste årtiondet. Detta kan sannolikt ses som 
ett uttryck för senare års ökade intresse för ideologi, 
religion och symboler i kölvattnet av den s k postpro- 
cessuella arkeologin. Ideologiska och kognitiva aspek
ter på huskonstruktion och byggande har analyserats 
bl a när det gäller senneolitiska hus från Skåne (Björ- 
hem & Säfvestad 1989:102ff) samt järnåldershus från 
Öland (Berschend 1987) och södra Norrland (Lied- 
gren 1984). I dessa sammanhang har bl a huskonstruk
törernas proportionsideal samt måttsystem diskute
rats. En mer rituell/religiös tolkning har också fram
förts utifrån bronsåldershusens riktningar i södra Skan
dinavien (Björhem & Säfvestad 1993:112ff).

Dessa exempel på analyser är dock att se som rela
tivt skissartade undantag från det i övrigt pragmatiska 
och handfasta intresset för konstruktion, funktion och 
kronologi som dominerar skandinavisk husarkeologi. 
Intressant att notera i detta sammanhang är att den

pådrivande rollen som dansk arkeologi haft vad gällde 
metodisk utveckling, inte kan skönjas i detta samman
hang.

Efter den stora expansionen av boplatsundersök
ningar fr o m 1980-talet har vi nu ett mycket stort 
material av undersökta huslämningar från en stor del 
av förhistorien. Detta har givit en relativt stabil grund 
för kunskapen om husens kronologi och typologi även 
om mycket av detaljerna återstår att fylla i. Förhopp
ningsvis skall man nu samtidigt med det fortsatta för
finandet av kronologin och typologin även kunna ta 
itu med de potentiellt mycket fruktbara frågorna kring 
bebyggelsens sociala och ideologiska aspekter. I in
ledningen citerades Mårten Stenberger rörande hus
arkeologins position vid det tidiga 50-talet och hans 
ord kan även tillämpas på den socialt och ideologiskt 
inriktade husarkeologiska forskningen idag. Vi är med 
andra ord i ett inledningskede där det mesta ännu är 
ogjort.
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Förhistoriska och
tidigmedeltida hus i södra Sverige
En morfologisk och kronologisk studie

Av Mats Larsson

Abstract
During the last twenty years a large number of prehistoric, 
and medieval, settlement sites have been excavated in Swe
den. Most of the excavations are rescue excavations and 
directed by the local branches of the Central Board of Na
tional Antiquity. The following article concerns itself with 
settlement sites with houseAmt remains in southern and 
western Sweden. The article is a part of the "House and 
Farm" (Hus och Gård) project instigated by the Central 
Board of National Antiquity.

For the major part the house remains come from Sca
nia, Halland and Östergötland. This is mainly due to the 
varying degree of landexploitation in different parts of Swe
den. The article is chronologically written and begins with 
a discussion of the excavated mesolithic hut remains. The 
most striking thing about these sites are the small size of the 
habitation area, and that they are situated on the shore of 
former lakes. Alongside these "bog sites" we also have evi
dence of habitation sites on more open, sandy soil.

During the Early neolithic period we have the first evi- 
dence of long houses in southern Sweden. These houses are 
of the two aisled type, between c 9 and 20 metres long and 
c4 to 5 metres wide. The settlement type during this period 
seems to indicate a system of single types farms based on a 
family structure. Alongside the long house we ako have 
evidence ofpithouses and D-shaped huts. The last mentio
ned are however more ambigous in appearence.

The two aisled longhouse seems to be the dominant hou
se type during the whole of the Neolithic. During the Late 
Neolithic we can see that the houses become longer and 
wider. We know today of houses that are about 30 metres 
long and 5-6 metres wide. Alongside these houses we also 
have different types of pithouses. During the Early Bronze 
Age (Period II) we can see the evolution of the three aisled 
house. The development started in southern Jutland during 
Period I and reaches southern Sweden during Period II. These

houses are very long and sturdy buildings, c 25 metres long 
and 5-6 metres wide.

From this point the three aisled longhouse seems to be 
the dominant house type in southern Sweden. During the 
middle part of the Bronze Age there seems to be a tendency, 
at least in parts of Scania, that the houses slowly becomes 
shorter and narrower. During the Late Bronze Age (Peri
ods IV-VI) we can ako see that there is a marked tenden
cy for a kind of agglomeration of the houses. On some sites 
two or more farms have existed at the same time. We can 
perhaps talk of an early milage. During the Late Bronze 
Age the typical farm consisted of several houses; a longhou
se, pithouse and smaller buildings. This type of farm conti
nues into the Early Iron Age. The longhouse becomes pro
gressively longer and narrower during this period. Typical 
is houses with a length of c 20-25 metres and a width of 3 
metres. In some parts of southern Sweden we can on some 
sites see a clear agglomeration of farms. This clearly indica
tes a different social structure. In Östergötland for example 
different farm size have been taken to indicate social and 
economic differences. For the early part of the Late Iron Age 
(Migration Period and Germanic Iron Age) the house 
material is very weak with very few known houses. The 
houses that have been dated to the Migration Period/Ger
manic Iron Age are rather long (25 metres) and very nar
row. The width of the central aisle seldom exceeds 1,5-2 m. 
During the Viking Age we can see the development of the 
magnate farm in the shape of the "Trelleborg" house combi
ned with both smaller longhouses and pithouses. These lar
ge farms are usually fenced in. This house type is most 
commonly found in Denmark and Scania. In the northern 
parts of southern Sweden (Östergötland) we can see asligh- 
ty different building tradition. The evidence is as yet rat
her slight but we have some smaller houses that together 
form a farm.
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I föreliggande arbete kommer hus och hyddor från 
mesolitikum till medeltid att diskuteras. Större delen 
av diskussionen bygger på det till projektet ”Hus och 
Gård” inkomna materialet. Framför allt kommer hus 
som medtagits i katalogdelen att behandlas men även 
hus från angränsande geografiska områden, framför allt 
Danmark, diskuteras i de fall de är relevanta. I texten 
refereras till hus i katalogen med husens respektive 
nummer i Hus och Gårds databas, t ex HG 510.

Den grundläggande målsättningen med arbetet är 
att kronologiskt och morfologiskt ordna materialet. 
Dessutom är husens struktur och kontext, dvs boplat
sernas inre struktur, av stor vikt. Till sist är en diskus
sion av husen som en spegling av sociala och ekono
miska variationer viktig för att de iakttagna morfolo
giska förändringarna skall vara möjliga att diskutera.

Arbetets geografiska avgränsning är Götaland. 
Gotland och Öland behandlas dock i samband med 
Svealand, se Göthberg i denna publikation.

På grund av den mycket varierande exploaterings
graden dominerar Skåne, Halland och Östergötland 
klart. Inte minst framstår Malmö-området som gan
ska unikt i detta sammanhang med ett stort antal hus 
från olika perioder.

Mesolitikum
Mycket har skrivits och sagts om ekonomi, teknik, ar
tefakter och ekologisk anpassning under mesolitikum i 
Sydskandinavien (se t ex Larsson, L 1990a). Stora delar 
av forskningen under 1960-70-talet var starkt präglat 
av ”New Archaeology” med dess ofta ganska statiska 
systemteoretiska modeller. Det har däremot varit svårt 
att få en tydlig bild av social struktur och boplatsstruk
tur utifrån de undersökningar som utförts. Under sena
re år har dock nya impulser nått den mesolitiska forsk
ningen där det kontextuella och specifika på ett annat 
sätt lyfts fram (t ex Larsson, L 1990b).

I den följande diskussionen kommer inledningsvis 
ett antal äldre undersökningar, framför allt i Danmark 
och norra Tyskland, att kort behandlas. Därefter följer 
en diskussion av de i katalogdelen behandlade hus/ 
hyddlämningarna i Sydsverige. För helhetens skull be
handlas även några i litteraturen, men ej i katalogen, 
publicerade lämningar.

För att undvika en alltför snäv diskussion kring ty
pologi och kronologi kommmer hus och hyddläm-

ningarnas kontextuella vittnesbörd att utvärderas med 
avseende på social organisation, gruppstorlek och eko
nomi.

Tidigare forskning kńng mesolitiska hyddor
Under tidigmesolitikum finner vi i Sydskandinavien och 
angränsande områden en karakteristisk bosättningstyp; 
ett mindre läger med en hyddlämning som är belägen i 
anslutning till en igenväxande sjö. Ett flertal sådana plat
ser har undersökts, t ex Ageröds mosse och Bare mosse 
i Skåne, Ulkestrup och Lundby II på Själland samt Du- 
vensee i Schleswig-Holstein (Larsson, L 1975; Welin- 
der 1971; Andersen m fl 1982; Henriksen 1980; Bokel- 
mann 1981).

Förutom denna typ av boplatser har även öppna bop
latser, som i regel är belägna på sandjordar, undersökts. 
Av denna typ kan nämnas Tobisborg och Hagestad i 
Skåne.

Kännetecknande är små nedgrävda hyddbottnar, som 
ofta inte mer än 3 m i diameter (Strömberg 1986).

Dateringarna ligger från boreal tid upp i tidig atlan
tisk tid. Ageröd 1:HC är daterad till omkring 7500 BP 
vilket utgör gränsen mellan Boreal och Atlantisk tid 
(Larsson, L 1975:18). Hyddan i Ulkestrup är daterad 
till 8140+/—100 BP medan Lundby kan placeras mellan 
ca 8650 och 8350 BP (Andersen m fl 1982:77; Henrik
sen 1980:104). En datering från Hagestad 6:2A har gett 
värdet 8650 BP (Strömberg 1986:61).

De hyddor som kunnat urskiljas på ovan nämnda plat
ser kan indelas i ett flertal undergrupper där bl a platt
formar av bark/trä, nedgrävda konstruktioner, stolphåls- 
konstruktioner, t ex vindfång, sammansatta konstruk
tioner med både stolphål och golv samt stenkonstruk
tioner som t ex stenläggningar, ingår (Newell 1981:243).

Hyddkonstruktionerna är små, mellan 2,5x2,5 och 
4x6 m. Taket och väggarna var sannolikt tillverkade 
av vass eller bark. Att utifrån dessa små, och ofta 
ostrukturerade, konstruktioner dra några slutsatser 
kring den sociala strukturen, befolkningens storlek el
ler bosättningens tidsmässiga varaktighet har visat sig 
vara vanskligt. Omfattningen av det vid undersökning
arna framkomna materialet tyder på stora variatio
ner i dels antalet individer, dels i bosättningens längd. 
Vissa mycket små enheter som t ex Duvensee 13 har 
ett ytterst litet artefaktmaterial vilket kan indikera en 
bosättning av mycket kort varaktighet, 1-2 dagar (Bo-
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kelman 1981). Den vanligaste tolkningen är att dessa 
små bosättningar utgör sommarboplatser av familj e- 
storlek med tre eller fyra hyddor vilka varit placerade 
med kanske 40 m avstånd (Blankholm 1985).

Förutom dessa tydliga hyddlämningar har mer osäk
ra konstruktioner framkommit på flera andra platser i 
Sydskandinavien. För Sydsveriges del kan nämnas San- 
darnaboplatserna i Göteborgsområdet där vad som 
tolkats som stolphål framkommit. Några urskiljbara 
mönster går dock inte att se (Andersson m fl 1988). 
Mycket osäkra lämningar framkom vid Stora Mark i 
Oskarshamn (Svedberg 1988:40f). Dessa ovala mörk- 
färgningar är svåra att närmare analysera och tolka. 
Det kan vara frågan om små hyddbottnar men kan 
likväl vara rotvältor. Dessa, och andra lika svårtolkade 
konstruktioner, kommer inte vidare att diskuteras i 
detta sammanhang.

För att närmare kunna analysera och diskutera den 
sociala strukturen i det tidigmesolitiska samhället har 
artefaktspridning kring härdarna och i hyddorna stu
derats. Även i de fall där hyddor saknas har koncen
trationer av flintartefakter och bränd flinta tagits som 
indikationer på hyddor och härdar. Grøn har i några 
studier (1983, 1987) visat att det i flera fall finns två 
koncentrationer av mikroliter i hyddorna vilket kan 
indikera att två individer, alternativt två hushåll, ut
nyttjat hyddan. Även härdarnas placering i hyddorna 
kan antyda olika hushåll.

Beträffande hyddor från senmesolitikum sviktar käll
materialet. Antalet kända hyddkonstruktioner är få från 
perioden. En tendens finns att de till synes blir större. 
Andersen (1983:176) lade vid sitt omfattande arbete 
i Åmosen på nordvästra Själland märke till att hydd- 
konstruktionerna blev större; från 4-5x5-7 m under 
Maglemosetid till 5-10x7-15 m under Kongemosetid 
till Ertebøllekulturens upp till 10x20 m stora konstruk
tioner. Utvecklingen tolkades av Andersen som indi
kationer på en ökande befolkning och på att boplat
serna blev större.

I Skåne har hyddlämningar från perioden under
sökts på Skateholm och Bredasten (Larsson, L 1985; 
Larsson, M 1986), se även nedan.

Under senare år har omfattande arkeologiska un
dersökningar på flera stora danska Ertebölleboplat- 
ser som Ertebølle, Björnsholm och Norsminde genom
förts (Andersen S H 1986, 1989 och 1991). På dessa 
har även ytor utanför själva ”kökkenmöddingen” un

dersökts med intentionen att om möjligt belägga hyd
dor eller hus. Inte i något fall kunde några tydliga kon
struktioner beläggas. Härdar framkom både vid Erte
bølle och Björnsholm samt på förstnämnda plats även 
en flinthuggningsplats (Andersen 1986:38; 1989:78). 
Sammanfattningsvis är vår kunskap om senmesolitis- 
ka hus/hydd-konstruktioner i Sydskandinavien brist
fällig. I en diskussion kring neolitiseringen i Europa 
för Hodder (1990:179ff) fram uppfattningen att do- 
mus, dvs huset, inte synliggörs i Ertebøllekulturen. Inga 
belägg finns för en symbolisk indelning inom huset, 
eller för att kvinnan skulle haft en speciell status. I 
Centraleuropa sker en transformering av samhället 
omkring 3300 BC (okal); husen blir mindre, kerami
ken mindre dekorerad och gravarnas betydelse som 
symboler för domus ökar. Under denna tidsperiod ut
vecklas trattbägarkulturen och snart därefter se vi en 
utvecklad neolitisk kultur även i Sydskandinavien.

Mesolitiska hus och hyddor i Sydsverige
I följande avsnitt kommer de i katalogen upptagna 
mesolitiska konstruktionerna att närmare analyseras 
och diskuteras. Genomgången är för översiktens skull 
kronologiskt baserad.

Hyddkonstruktionen från Ageröd I (HG 516) är 
under tidigneolitisk tid representativ för en typ av bo
sättningar som var belägna invid de igenväxande sjö
arna. Hyddan var byggd på ett konstgjort lager av kalk- 
stenshällar (Larsson, L 1975). Detta lager benämnes 
”vita lagret” och sträcker sig 30 m längs stranden och 
ca 4 m ut från stranden. Hyddans botten bestod av ett 
lager av sten som täckte en yta på 24 m2 (8x3 m). På 
ett avstånd av mellan 0,5 och 1 m från kanten av sten
läggningen påträffades ett antal stolphål. Dessa stolp
hål bildade en bred U-formad öppning mot söder, dvs 
mot den forna sjön. Inga spår av härdar påträffades 
inuti hyddan men två framkom strax utanför denna. 
Dessa innehöll betydande mängder brända ben. Ett 
betydligt större antal flint- och benartefakter framkom 
kring hyddan än inom övriga delar av det ”vita lagret”. 
Fyndmaterialet utgöres av bl a triangelmikroliter, bre
da trapetser och handtagskärnor. Några l4C-datering- 
ar finns inte från själva hyddan men det "vita lagret”, 
som konstruktionen vilar på, har daterats till omkring 
7950 BP. Hyddan kan därför indirekt dateras till ca 
8000 BP (Larsson, L 1975:18).
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Fig 1. Redskapens fördelning pä Bredastens boplatsen, Skåne. (Larsson, M 1985)

En annan typ av bosättning, men ungefärligen från 
samma period, representeras av en av hyddlämningar- 
na från Hagestad 8 (HG 536). Området är idag belä
get ca 2 km från kusten. Bosättningarna är koncentre
rade till en höjdsträckning invid ett mindre vatten
drag som stått i förbindelse med Hagestads mosse 
(Strömberg 1986:57ff). Inom ett begränsat område 
framkom fyra hyddkonstruktioner av ungefärligen 
samma typ. Den här behandlade hyddkonstruktionen 
(1) var 3,4x2,9 m stor. Nedgravningen var 0,08- 
0,1 m djup med en fyllning av sotig sand blandad med 
flintavslag och artefakter. Dessutom påträffades trä- 
kolsfragment och brända hasselnötsskal. Av fyndma
terialet kan nämnas ett antal triangelmikroliter. En l4C- 
datering från hyddan har gett värdet 8650+/-105 BP.

Från den mellersta delen av mesolitikum, tidig atlan
tisk tid, har vi en hyddlämning från Saxtorp no 11 i 
västra Skåne (HG 518). En inledande undersökning 
1961 visade på en större mörkfärgning som vid denna 
tidpunkt inte var möjlig att undersöka (Larsson, L 
1975:5ff). Vid en följande undersökning 1972 blev det

möjligt att fullständigt undersöka mörkfärgningen. Vid 
undersökningen framkom en grop med en yta på 20 m2 
(5x4 m). Djupet varierade mellan 0,1 och 0,4 m. I mit
ten av nedgravningen fanns fyra stolphål med ett djup 
på mellan 0,2 och 0,4 m. En koncentration av skörbänd 
sten i hyddans västra del har tolkats som en härd. En 
l4C- datering indikerar en datering till Kongemosekul- 
tur, ca 7450-6950 BP (Larsson, L 1975:8).

Från senmesolitisk tid finns två lämningar från Skå
ne att diskutera. Den ena hyddlamningen härrör från 
Bredasten (HG 438) öster om Ystad, i sydligaste delen 
av landskapet, och den andra från Skateholm (HG 515) 
(Larsson, M 1986 , Larsson, L 1985).

Bredasten undersöktes 1984. Sammanlagt undersök
tes 86 m2-. Under det fyndrika matjordslagret fram
kom ett mellan 0,05 och 0,3 m tjockt kulturlager av 
grå till gråsvart sand. När kulturlagret undersökts fram
kom 23 anläggningar varav en kan anses som recent 
(Larsson, M. 1986:28ff). Intressantast var en rund- 
oval anläggning på ca 6x6 m som utgjordes av en rän
na med en diameter på mellan 0,5 och 1 m. Rännans
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djup var som mest 0,4 m och som minst 0,1 m. Inn- 
an-för ringen påträffades ett antal anläggningar varav 
en, belägen i östra delen, tolkats som en härd. I den 
framkom svart/sotig sand och träkol. Tre kraftiga stolp- 
hål framkom i anläggningens centrala del. Uppskatt
ningsvis har hyddan haft en yta på ca 20 m2-. Nordöst 
om hyddan framkom en större härd med koncentra
tioner av flintavslag/avfall, ben och redskap (fig 1). I 
det osteologiska materialet dominerar vildsvin (Jons
son 1986:50). Dateringen av boplatsen bygger på två 
saker; strandförskjutningskurvan och det arkeologiska 
materialet. Under tidig Ertebøllekultur (Trylleskovfa- 
sen) ligger havsytan kring 3-3,5 m (Christensen 
1982:177). Bredastensboplaten ligger på en höjd över 
havet på omkring 3,3 m. Det arkeologiska materialet 
indikerar bosättning motsvarande Trylleskovfasen 
(6450-5950 BP) (Vang Petersen 1984). En datering 
av Bredasten till intervallet 6450-5950 BP är trolig. 
Det bakre gränsen sätts dessutom av en stigande havs
nivå till ca 3,5 m omkring 6000 BP.

Till ungefärligen samma tidsperiod som Bredasten 
kan en konstruktion från Skateholm i Sydskåne föras 
(Larsson, L 1985:197ff). Konstruktionen (A10, HG 
515) framkom i början av 1980-talet i samband med 
de omfattande undersökningarna av de mesolitiska 
gravfälten vid Skateholm. Den framkom direkt under 
matjorden i samband med avbaningen. Konstruktio
nen framträdde som en extrem mörkfärgning gente
mot den ljusa sanden. Formen var närmast rektangu
lär med måtten 10,7x6,5 m. Nedgravningens djup 
varierade mellan 0,2 och 0,3 m. Fyllningen utgjordes 
av sotig svart sand. Konstruktionen var alltså av grop
hustyp. Sammanlagt 23 anläggningar har klassifierats 
som stolphål varav tre är kraftigare och djupare än de 
övriga. Dessa tre framkom i konstruktionens centrala 
del. De hade en diameter på ca 0,5 m och ett djup på 
mellan 0,2 och 0,4 m. Dessa stolpar har sannolikt in
gått i en takbärande konstruktion (Larsson, L 
1985:200). En härd dokumenterades i den centrala 
delen av nedgravningen. Den var rund med en diame
ter på ca 1,1 m. Fyllningen utgjordes av sot och skör
bränd sten. Dessutom har ytterligare två anläggningar 
bedömts att vara härdar. Dateringen av konstruktio
nen bygger på det arkeologiska materialet. Inte minst 
tvärpilarna utgör grunden för dateringen. Hälften av 
dessa tillhör den sena Ertebøllefasen Maglemosegård. 
Dessutom finns tvärpilar som tillhör Trylleskovfasen

(Larsson, L 1985:203f). Av detta följer att hyddan på 
Skateholm kan dateras till tiden mellan 6200 och 5600 
BP (Larsson, L 1985:205).

Ett av de mest diskuterade fynden från senare år är 
hyddan/huset från Tingby (HG 398) norr om Kalmar 
(Rajala & Westergren 1990). Huset undersöktes 1987 
och var beläget ca 25 m ö h på vad som under mesoliti- 
kum varit en udde mellan två grunda havsvikar. Sedan 
matjordslagret borttagits framträdde ett stenfritt områ
de med ett grått kulturlager. Stolphålen är fördelade på 
tre parallella rader. Ett antal pinnhål fanns i anslutning 
till de nordöstra och sydöstra stolphålsradema. Ett grå
aktigt kulturlager framträdde mellan de yttre stolphåls- 
raderna. Huset var 8,8 m långt och mellan 3,3 och 
3,5 m brett med en central rad med takbärande stolpar. 
Fynden var klart koncentrerade till huset och begränsa
des av husets vägglinje (Rajala &Westergren 1990:1911). 
En härd var belägen i norra delen. Utanför själva kon
struktionen undersöktes totalt sju härdar och en härd
grop. Fyndmaterialet med bl a lancett- och triangelmik- 
roliter tyder på en placering av Tingbyhuset till över
gången mellan boreal och atlantisk tid dvs ungefär mel
lan 8450 och 7150 BP. Det relativt stora antalet 14C- 
dateringar som utförts uppvisar däremot en stor sprid
ning och endast en kan anses ha samma ålder som fynd- 
materialet. Övriga är yngre, i vissa fall avsevärt yngre. 
Utgrävarna anser dock att huset vid Tingby entydigt är 
mesolitiskt. Detta baseras huvudsakligen på fyndsprid
ningen.

Mot dateringen av huset, framför allt mot antagan
det att fyndspridningen är ett belägg för husets antag
na ålder, har Johansson vänt sig (1993:121ff). Ett fler
tal källkritiska aspekter diskuteras, t ex 14C-analyser, 
stolphålsdateringar och fyndspridning.

När det gäller Tingbyhuset kan man fastslå att ett 
flertal osäkerheter kvarstår beträffande husets date
ring. Faran med att alltför snabbt presentera vad som 
inledningsvis kan anses som ett sensationellt resultat 
är stor. Dessutom kan man invända, precis som Jo
hansson, att anläggningar och fyndspridning utanför 
själva det antagna huset inte diskuteras.

Hyddornas kontext
Som framgått av ovan diskuterade hus och hyddläm- 
ningar varierar konstruktionernas utseende mycket. 
Det förekommer nedgrävda anläggningar som t ex i
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Saxtorp, Hagestad och Skateholm. Ibland med vad som 
tolkats som en takbärande konstruktion, t ex i Skate- 
holm. En kombination av stenläggning och stolphål 
finns belagt från Ageröd I:H. En ränna som omsluter 
ett närmast kvadratiskt område undersöktes vid Bre
dasten. Slutligen har vi den helt avvikande konstruk
tionen från Tingby med sina tre parallella stolphålsra- 
der. Med undantag av sistnämnda anläggning påträf
fas samtliga typer även i danskt material. Variationen i 
hyddornas storlek är däremot stor; från ca 10 m2 till 
60 mz.

Blankholm (1985), som studerat Maglemosekultu- 
rens hyddlämningar i Danmark, ser ingen utveckling i 
storlek eller konstruktion under den relativt långa tids
rymd som rymmer Maglesmosekulturen utan dessa ger 
ett mycket homogent intryck. Hyddorna har varit be
bodda av en liten social enhet på uppskattningsvis 6- 
9 personer. På större boplatser kan det finnas flera hyd
dor som möjligen kan ha varit samtidiga. Det är osan
nolikt att det funnits ett socialt samband mellan de 
olika enheterna (Blankholm 1985:70). Grøn (1983, 
1987) har en avvikande syn på det sociala systemet i 
Maglemosekulturen och menar att enskilda koncen
trationer, t ex av mikroliter inom de iakttagbara hyd
dorna, kan indikera skilda sociala grupper.

Sett i ett längre tidsperspektiv kan vi dock se en 
förändring i hyddornas storlek och konstruktion. An
dersen (1983) har genom studier av material från 
Amosen på Själland iakttagit att hyddorna under sen- 
mesolitikum kan vara upp till ca 100 mz. Detta anta
gande bygger på flintavfallets/redskapens fördelning 
på boplatserna. Andersen (1983:173ff) antar i sin ana
lys att flintbearbetningen ägt rum inomhus.

Larsson (1983) har dock påpekat att även under 
senare delen av mesolitikum finns belägg för att min
dre hyddor använts (Ageröd V). Av ovan diskuterade 
resultat kan vi dra slutsatsen att en klar tendens finns 
till att hyddorna blir större mot slutet av mesolitikum 
men att även andra, mindre konstruktioner användes. 
I en tolkning av detta förhållande måste både sociala, 
ideologiska och ekonomiska aspekter vägas in. Under 
senmesolitisk tid i Sydskandinavien sker en utveck
ling mot större boplatser, ibland kombinerade med 
gravfält som i Vedbaek och Skateholm. Denna utveck
ling ger intryck av att kulminera omkring 5500 BP. 
Samtidigt kan vi också iakttaga ett allt mer intensifie
rat utnyttjande av inlandet. Detta kan studeras i så

skilda områden som Jylland, Skåne och Bohuslän. 
(Madsen 1986:233; Jennbert 1984; Nordquist 
1988:22f). Det kan vara frågan om säsongmässiga för
flyttningar till områden med speciella resurser eller 
som länkar i ett kommunikations/utbytessystem. Dessa 
platser kan i vissa fall ha utvecklats till att bli mer per
manenta inlandsboplatser. Denna diskussion kan ha 
en viss betydelse när det gäller den viktiga och svåra 
frågan kring neolitiseringen.

Neolitikum

Tidigneolitikum
Sett i förhållande till det mycket stora antalet tidig- 
neolitiska trattbägarboplatser som undersökts i Syd
skandinavien under de senaste decennierna är antalet 
huslämningar förvånansvärt litet. Hodder (1990) har, 
som nämnts ovan, diskuterat den förändring som äger 
rum i centrala Europa omkring 5250 BP. Fokus skiftar 
från långhuset ”domus" till gravarna "agrios”. Denna 
förändring skall enligt Hodder (1990:182f) ses som 
en förändring i det sociala och ekonomiska systemet i 
vilket spridd bosättning, krig och handel utgjorde ba
sen i ett nytt system. De hus/hyddor som Hodder ut
nyttjar i sin diskussion av tidigneolitikum i Sydskan
dinavien är av den typ som Madsen och Eriksen (1984) 
ser som karakteristisk: små oregelbundna hyddor av 
en typ som t ex framkommit vid Mosegården på Jyl
land (Madsen & Jensen 1982:67f). Det står dock idag 
klart att det inom den tidiga trattbägarkulturen även 
byggts hus av betydligt kraftigare dimensioner. I det 
följande kommer den tidigare husdiskussionen att kort 
sammanfattas för att leda över till en diskussion av de 
i katalogen medtagna konstruktionerna.

Histońsk bakgrund
Klassiska är undersökningarna vid Barkaer på Jylland 
(Glob 1949). Här undersöktes under 1930-talet två 
konstruktioner som var ca 85 m långa och mellan 6 
och 7 m breda. Parallellerna till dessa båda antagna 
långhus skulle enligt utgrävaren sökas i den bandke- 
ramiska kulturen i Centraleuropa. Liknande konstruk
tioner undersöktes långt senare vid Stengade på den 
danska ön Langeland (Skaarup 1975). ”Hus I” var ca
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36 m långt och uppskattningsvis 5 m brett medan ”Hus 
II” var 33 m långt och 2-3 m brett.

Förutom dessa båda undersökningar finns från 
danskt område ett par mer eller mindre säkra huskon
struktioner. Utan att i detalj diskutera dessa kan an
läggningar från Knardrup Galgebakke och Ørnekul på 
Själland nämnas (Becker 1952; Larsen 1957)). Det är 
här frågan om små fyrkantiga eller hästskoformade an
läggningar. Även från den klassiska lokalen Muldbjerg 
i Åmosen på Nordvästsjälland finns uppgifter om en 
mindre hyddlämning (Troels-Smith 1953).

Under senare år har undersökningar vid Mosegår
den på Jylland avslöjat spår efter kanske tre mindre 
hyddor på vardera ca 20 m2 (Madsen & Jensen 1982). 
Konstruktionen är svår att utvärdera då endast ett 
mindre antal stolphål föreligger, men utgrävaren är av 
den åsikten att hyddorna varit av en relativt klen kon
struktion. Från Hanstedgård på Jylland föreligger en 
närmast D-formad konstruktion som daterats till över
gången mellan tidig- och mellanneolitikum (Eriksen 
& Madsen 1984).

En likartad anläggning har även undersökts i Köp
inge i sydligaste Skåne (Tesch 1992:207). Långsidan 
var 7,4 m lång och bredden 4,4 m. Den är daterad till 
senare delen av tidigneolitikum (Larsson, M 1992:46).

En konstruktion, som i detta fall tolkats som en form 
av grophus, härrör från Bellevuegården (Al 6) i Mal
mö (Larsson, M 1984:20). På grund av dåliga under- 
sökningsförhållanden var anläggningen svår att begrän
sa i plan men av den redovisade profilen framgår att 
diametern kan uppskattas till ca 6,5 m. I den centrala 
delen framkom ett 0,75 m djupt, stenskott stolphål. 
Keramikmaterialet möjliggör en datering till den sena 
delen av tidigneolitikum, Bellevuegårdsgruppen (Lars
son, M 1984:24).

I en starkt källkritisk diskussion av de tidigneoliti- 
ska huskonstruktionerna avfärdas majoriteten av de i 
litteraturen diskuterade hustyperna (Eriksen & Mad
sen 1984:77ff). Redan tidigare hade Barkær- och Sten- 
gadeanläggningarna diskuterats och på ett övertygan
de sätt bedömts som rester av tidigneolitiska långhö
gar (Glob 1975; Madsen 1979). I ett nyligen publice
rat arbete diskuteras Barkær ingående och slutsatsen 
blir att dessa anläggningar måste ses som rester av ska
dade långhögar (Liversage 1992). Som möjliga hus
konstruktioner kvarstår endast Mosegården, Hansted
gård och möjligen också Lindebjerg (Eriksen & Mad

sen 1984:81). De tidigneolitiska och, implicit, också 
husen från början av mellanneolitikum har utgjorts 
av små, ofta D-formade konstruktioner. Följaktligen 
bör då boplatserna haft en kort användningstid.

Lämnar vi det Sydskandinaviska området är antalet 
hus från den tidiga trattbägarkulturen mycket litet. 
Hus är kända från Sarnowo (Polen, Kujawien), Flö
geln (Westfalen), Wittenwater (Niedersachsen) och 
Niedźwiedź i södra Polen (Midgley 1992; Schirnig 
1979; Zimmerman 1979). Huset från Sarnowo till
hör den äldsta delen av trattbägarkulturen och är 6x10 
m stort. Det hade rektangulär form med väggstolpar i 
ett lager med bränd lerklining (Midgley 1992:329). 
De båda tyska husen var 13x5 m respektive 16x6 m 
stora och var uppförda av kraftiga stolpar (Zimmer
man 1979:247ff; Schirnig 1979:244ff)(fig 2). Huset 
från Niedźwiedź var 23 m långt och 7,5 m brett med 
tre centrala takbärande stolpar (Midgley 1992:338).

Som så många gånger förr i den arkeologiska forsk
ningens historia har det dock visat sig att synen på 
förhistoriska fenomen snabbt kan förändras.

Under de senaste årens arkeologiska undersökning
ar har flera hus som kunnat dateras till tidigneoliti
kum framkommit i Skåne, Halland och Östergötland. 
Materialet är ännu litet men en tidigneolitisk hustyp 
börjar att utkristalliseras. Detta stöds av nya under
sökningar i Danmark där ett flertal tidigneolitiska hus 
av en typ som klart avviker från de av Eriksen och 
Madsen (1984) diskuterade (Buus Eriksen 1992:13ff) 
har påträffats.

Tidigneolitiska hus i Sydsverige
Från Valdemarsro (HG 512) i Malmö finns en konstruk
tion som på dels typologiska grunder, dels på grundval 
av ett mindre keramikmaterial daterats till tidigneolti- 
kum (Lindahl-Jensen 1992:58f). Den arkeologiska un
dersökningen genomfördes 1983 och omfattade sam
manlagt ca 40 000 m2. Huset var beläget på en höj drygg 
med en mycket svag sluttning åt väster. Höjden över 
havet uppgick till 10 m. Huset var orienterat i öst-väst
lig riktning och hade en svagt trapetsoid form. Längden 
på huset uppgick till 12,25 m och bredden varierade 
mellan 5,75 m och 6,5 m. Uppgiften rörande husets 
längd är osäker då exploateringsområdets gräns skär 
husets östdel. Huset största bredd fanns i öster. Stolp
il ålens diameter varierade mellan 0,3 och 0,75 m och
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Fig 2. Tidigneolitiskt hus frän Flögeln, NV Tyskland (Zimmerman 1979).

deras djup uppgick till mellan 0,10 och 0,47 m. De 
centrala takbärande stolparna var de djupaste (0,17- 
0,47 m).

I ett av de takbärande stolphålen framkom det enda 
daterande fyndet, en snörornerad mynningsbit. Några 
14C-dateringar finns inte och fyndmaterialet är myck
et litet men huset är till typ neolitiskt och med en viss

osäkerhet kan mynningsskärvan datera huset mer pre
cist till tidigneolitisk tid.

I samband med det tvärvetenskapliga Ystadprojek- 
tet undersöktes vid Mossby (HG 452) i sydligaste Skå
ne en tidigneolitisk boplats (Larsson, M 1992:66ff). I 
samband härmed framkom ett omfattande material 
från tidigneolitisk tid. Av särskilt intresse var att en
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tydlig huskonstruktion framkom i ett av schakten. Kon
struktionen täcktes delvis av ett upp till 0,14 m tjockt 
kulturlager. Ett av de centrala takbärande stolphålen 
syntes i samband med rensningen av ytan medan de 
två övriga framkom när kulturlagret undersöktes. I 
samband härmed påträffades dessutom ett flertal min
dre stolphål som ingått i väggkonstruktionen. Kultur
lagret var till del begränsat av vägglinjerna. Husets to
tala längd uppgick till 12m och bredden till maximalt 
6 m.

De takbärande stolparna hade en diameter på mel
lan 0,4 och 0,5 m. Deras djup varierade mellan 0,4 
och 0,5 m. Samtliga tre takbärande stolparna var sten- 
skodda. Avståndet mellan dem var 3,75 m.

De stolpar som ingått i väggkonstruktionen var be
tydligt grundare. Deras djup låg mellan 0,1 och 0,22 
m. Inga av dessa stolpar var stenskodda. Ingen härd 
framkom i huset men en lerplatta med måtten 0,5x0,7 
m var belägen i husets sydöstra del. På lerplattan på
träffades en slipsten av sandsten.

I stolphålen (A26, A65) påträffades fynd i form av 
flintavslag och oornerad keramik. I det delvis överlag
rande kulturlagret framkom ett betydande antal skär
vor varav tre var ornerade med snöre: en mynnings- 
skärva och två halsskärvor. Dessutom fanns ett min
dre antal flintavslag (Larsson, M 1992:701).

Keramikmaterialet kan dateras till en tidig del av 
tidigneolitikum, Mossbygruppen (Larsson, M 
1992:73ff). Några l4C-dateringar finns inte från huset 
men sammanlagt fem dateringar finns från en djup 
grop (A8) belägen inom ett boplatsområde med sam
ma fyndmaterial ca 80 m norr om huset.

Dessa dateringar ligger mellan 5238 och 4915 BP. 
De äldsta dateringarna härrör från matskorpor medan 
de något yngre kommer från förkolnade sädeskorn. 
Sammantaget är dessa dateringar de äldsta i dag kän
da från Skåne (Larsson, M 1992:74f).

Vid Valleberga (Tygapil) i Sydskåne undersökte Mär
ta Strömberg mellan 1968 och 1972 tre konstruktio
ner som daterats till tidigneolitikum. Konstruktione
rna var belägna inom ett 20x30 m stort område 
(Strömberg 1978:68ff). I detta sammanhang kommer 
endast konstruktion 2 (HG 517) att närmare diskute
ras. Formen var rektangulär och mätte 6,9x4 m med 
en nord-sydlig orientering. Längs med den västra ned- 
grävningskanten framkom fyra stolphål med stensko- 
ning. Diametern på dessa uppgick till mellan 0,2 och

0,3 m och deras djup till mellan 0,4 och 0,56 m. Ned
gravningens djup uppgick till 0,1 m och kulturlagret 
var kraftigt sotigt. Utanför själva konstruktionen fort
satte kulturlagret men innehöll enligt uppgift betyd
ligt mindre sot (Strömberg 1978:73f). Två nedgräv- 
ningar framkom i konstruktionen. Den ena var belä
gen i anläggningens norra del och var grund, ca 0,1 
m. Den andra nedgravningen har tolkats som en härd
grop och var 0,77 m djup med en diameter på ca 1 m. 
Dateringen av huset baseras på framför allt det ke- 
ramiska materialet som är mycket omfattande. Ström
berg (1978:80) daterar huskonstruktionen till den 
yngsta delen av tidigneolitikum.

Från Halland finns ett par hus vilka daterats till 
tidigneolitikum eller en tidig del av mellanneolitikum. 
Vid Snöstorp (Hästhagen) strax öster om Halmstad 
undersöktes 1991 ett 6000 m2 stort område. Boplats
området utgörs av en svagt kuperad sandig höjdplatå 
ca 20-25 m ö h med bl a ett antal gropar med ett 
relativt omfattande keramikmaterial. Baserat på or
neringen, dragna vertikala linjer på buken, dateras ke
ramiken till övergången mellan tidig- och mellanneo
litikum (Westergaard 1995). Av störst intresse i detta 
sammanhang är en huskonstruktion (hus II, HG 92) 
som framkom i undersökningsområdets västra del. 
Huset var orienterat i VNV-ÖSÖ riktning. Längden 
uppgick till ca 17 m och bredden mellan väggarna till 
ca 5,5 m. Huset var en tvåskeppig mesulakonstruk- 
tion med tre kraftiga takbärande stolpar. Avståndet 
mellan stolparna var ca 6 m. Väggstolparna var av 
klenare dimensioner och placerade med ett inbördes 
avstånd av ca 2 m. Gavlarna var rundade. Intressanta 
konstruktionsdetaljer finns i huset. De takbärande stol
parna är dubblerade, och det finns en tendens till en 
extra stödjande rad med stolpar i anslutning till väg
gen. Två relativt tydliga ingångar kunde identifieras i 
vardera långsidan.

Dateringen av huset bygger på tre kriterier: typolo
gi, fynddatering och l4C-dateringar. Rent typologiskt 
är huset tveklöst neolitiskt. Det är med sin längd på 
17m klart längre än det ovan diskuterade tidigneoliti- 
ska mesulahuset från Mossby. Husets bredd uppvisar 
dock en god överensstämmelse. Närmast kan Snö- 
storpshuset jämföras med de sena trattbägarhusen från 
Bornholm (Limensgård och Grödbygaard). Här har 
ett betydande antal hus undersökts under 1980- talet 
(Nielsen & Nielsen 1985; 1990). Längden på de bäst
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bevarade husen varierar mellan 16,5 och 21,5 m medan 
bredden ligger mellan 6 och 7 m (Nielsen & Nielsen 
1990:69). En klar skillnad jämfört med huset från 
Snöstorp är dock att den väggränna som är karakteris
tisk för de bornholmska husen saknas. Proportioner
na, och det faktum att samma tendens till en indragen 
extra förstärkning av den bärande konstruktionen finns 
i både huset från Snöstorp och i de bornholmska, 
möjliggör ändå en viss typologisk jämförelse.

Det halländska husets datering är dock inte jäm
förbart med de bornholmska. Enligt det keramiska ma
terialet kan huset, som nämnts ovan, placeras i över
gången mellan sen tidigneolitisk och äldre mellanneo- 
litisktid (Westergaard 1994). Kvar att diskutera är l4C- 
dateringarna. En datering av en härd som överlagrar 
ett av stolphålen i den norra vägglinjen ligger i sen 
bronsålder (2870+/-150 BP). Detta värde ger en viss 
hänvisning om att huset bör ha en neolitisk datering. 
Från husets närmaste omgivning föreligger tre date
ringar gjorda på matskorpor på keramik. Dateringa
rna ligger mellan 4680+/-75 BP och 4400+/-80 BP, 
dvs mellan sen tidigneolitisk tid och början av mellan - 
neolitikum. Då anläggningarna från vilka keramiken 
härrör låg ett tjugotal meter nordöst om huset kan 
deras samtidighet anses som relativt säkert.

Östergötland finns ett hus som daterats till tidig- 
neolitikum. Huset framkom i samband med arkeolo
giska undersökningar för en ny sträckning av RV 36 
vid Brunneby (HG 26) (Larsson, M 1994a). Det aktu
ella undersökningsområdet var beläget på en höjd
sträckning som i norr sluttade mot Motala ström. 
Höjden över havet varierade mellan 76 och 80 m. Sam
manlagt undersöktes ca 6000 m2. Förutom det tidig- 
neolitiska huset framkom även två långhus från den 
äldre järnåldern. Det tidigneolitiska huset var beläget 
på sandig lera. Vid avbaningen framträdde konstruk
tionen tydligt mot den ljusa, stenfria ytan. Huset var 
ca 9 m långt och 4 m brett, och orienteringen var nord
väst-sydöstlig. Konstruktionen bestod av en rad cen
tralt placerade takbärande stolpar med ett inbördes 
avstånd på 2-4 m. Tre stolpar har tolkats som bärande 
för takkonstruktionen. Huset var alltså tvåskeppigt. 
På grund av odlingens inverkan var stolphålens djup 
ringa: mellan 0,1 och 0,2 m. I väster avslutades huset 
med en svagt svängd ränna som var 0,6 m bred och ca 
0,2 m djup. I bottnen av rännan iakttogs svaga spår av 
nedgrävningar, sannolikt efter stolphål eller pinnhål.

Vägglinjen utgjordes av sammanlagt 12 stolphål med 
ett djup som varierade mellan 0,1 och 0,2 m. Stolphå
len i den norra väggen var stenskodda. Någon härd 
påträffades inte i huset men en mindre grop var belä
gen i husets nordöstra del.

Dateringen av huset baseras på två faktorer: typo
logi och fynd. Rent typmässigt kan Brunnebyhuset 
jämföras med huset från Mossby och danska hus, men 
även med huset från Snöstorp som behandlats ovan. 
Fynden är få och inskränker sig till en ornerad kruks- 
skärva från ett av stolphålen i vägglinjen samt en tvär
pil och ett mindre antal kvarts- och flintavslag från 
rännan. Skärvan, som sannolikt är en bukskärva, är 
ornerad med tvärsnodd och kan jämföras med sent 
tidigneolitiskt material från Skåne (Bellevuegårdsgrup- 
pen). Dateringen bör alltså med största sannolikhet 
vara den senare delen av tidigneolitikum (Larsson, M 
1994:30).

Tidigneolitiska hus - en sammanfattning
Under senare år har tidigneolitiska hus undersökts på 
ett antal platser i Sydsverige. Det totala antalet är inte 
stort men en särskild hustyp går att urskilja, vi kan kalla 
den för Mossbytyp. Karakteristiskt är en tvåskeppig kon
struktion (mesula) med en rundoval till närmast trapet- 
soid grundform. Längden varierar från 9 m till 17 m. 
Husens bredd ligger mellan 4 och 6 m (fig 3).

Några inre konstruktionsdetaljer i form av härdar 
eller rumsliga avdelningar har inte konstaterats i dessa 
hus. I huset från Mossby påträffades en lerplatta med 
en slipsten liggande ovanpå och mindre nedgrävning
ar som sannolikt är samtidiga med husen har fram
kommit i t ex huset från Brunneby. Möjliga ingångar 
har belagts i huset från Snöstorp i Halland. Husen kan 
placeras inom hela tidigneolitikum; från den äldsta 
fasen (Mossby) omkring 6000 BP till övergången mot 
mellanneolitikum (Brunneby, Valdemarsro och Snös
torp).

Liknande hus har också påträffats på ett flertal plat
ser i Danmark (Buus Eriksen 1992:7ff). De bäst beva
rade husen från Bygholm, Skræppekærgård och Or
nehus uppvisar drag som gör dem klart jämförbara med 
ovan diskuterade hus. Karakteristiskt är 3 till 4 takbä
rande stolpar i en mesulakonstruktion och en rund- 
oval väggform. Husens längd varierar mellan 10 och 
16m medan deras bredd ligger mellan 4 och 6 m, dvs
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O O Q

Fig 3. Tidigneolitiska hus från Danmark och Skåne. A Bygholm B Mossby C Skræppekærgård 
D Omehus E Limensgård (Hus FH) (Buus Eńksen 1992).

klart inom ovan definierade gränser. Ett hus (FH) från 
Limensgård (Bornholm) avviker något från dennna ut
formning. Huset har en mesulakonstruktion men med 
8 takbärande stolpar. Längden är också större, 18,5 m 
med en bredd på 5,5 m. Huset är alltså av en kraftiga
re typ än övriga.

Till denna urskiljbara hustyp, som närmast kan de
finieras som långhus, skall också läggas en grupp med 
vad som kan kallas för grophus. Till denna grupp kan 
föras konstruktionerna från Valleberga (Tygapil) och 
Bellevuegården (Malmö).

En tredje grupp är de närmast D-formiga eller min
dre rundade konstruktioner som framkommit vid un
dersökningar i både Skåne och Danmark (St Köpinge, 
Hanstedgård och Mosegården). Dessa anläggningar 
skiljer sig markant från den långhustyp som idag kan

urskiljas. Vi har med andra ord under tidigneolitikum 
en situation där vi kan urskilja åtminstone tre husty
per; långhus av mesulatyp, grophus eller grophuslik- 
nande konstruktioner samt närmast D-formade an
läggningar. Huruvida dessa typer avspeglar ett diffe
rentierat bosättningsmönster eller skilda sociala enhe
ter är idag svårt att uttala sig om.

Husens ekonomiska och sociala kontext
Gemensamt för de tidigneolitiska husen är att de ger 
intryck av att vara ensamliggande. Endast ett hus har 
påträffats på ovan diskuterade lokaler, fastän i vissa 
fall stora ytor har undersökts. Under senare år har det 
tidigneolitiska samhällets struktur och bosättnings
mönster diskuterats av ett flertal forskare. Gemensamt
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A=ca 1900 m'

B=ca 790 m'

C=ca 600 m'

Fig 4. Brześć Kujawski, boplats 4, hus 56. Schematisk bild av hushållets aktivitetsyta.
A Under hela bosättningstiden B Aktivitetsyta under fas 1 C Aktivitetsyta under fas B (Grygiel 1986).

för dessa är synen på det tidigneolitiska samhället som 
uppbyggt av små grupper av familj estorlek i ett cy
kliskt bosättningsmönster. Boplatser med olika funk
tion har urskiljts som basboplatser, jakt/fiskeplatser, 
ceremoniella platser (Sarupsanläggningar) och platser 
för t ex flintutvinning (t ex Madsen m fl 1982; Mad
sen 1982; Larsson, M 1984,1988,1992). Ett flertal 
exempel kan anföras men en intressant studie från 
Kujawien (Polen) är belysande för utvecklingen. Gry
giel (1986) diskuterar hushållsstorlek och boplatsstruk
tur utifrån nyare undersökningar vid Brześć Kujawski 
(fig 4). Det enskilda hushållets aktivitetsområde över
stiger inte omkring 600-800 m2 (Grygiel 1986:21 Off). 
Detta mönster är möjligt att urskilja även i Sydskan- 
dinavien. Mossbyboplatsen hade t ex uppskattnings
vis en yta på ca 450 m2 (Larsson, M 1992:80). Mad
sen (1982:67) anser att Mosegården inte haft en yta 
på mer än ca 500-600 m2. På den danska lokalenTop- 
perøgel (Själland) undersöktes ett relativt fragmenta
riskt hus av mesulatyp (Buus Eriksen 1992). Konstruk

tionen täcktes av ett ca 600 m2 stort kulturlager. Även 
den halländska lokalen Snöstorp faller inom dessa ra
mar. Huset med tillhörande gropar och kulturlager- 
rester omfattade uppskattningsvis en yta på ca 400- 
500 m2.

Ett tydligt mönster börjar att framträda. Under ti- 
digneolitikum är boplatserna små (uppskattningsvis ca 
600 m2) med ett hus. Med boplatsstorlek menas i det
ta sammanhang hushållets aktivitetsområde. Husen är 
av långhustyp med en karakteristisk mesulakonstruk- 
tion.

Mellanneolitikum

För översiktens skull delas mellanneolitikum in i de 
två faserna MN A och MN B. Fas A omfattar trattbä- 
garkulturen medan fas B omfattar stridsyxekulturen 
och i detta sammanhang även den gropkeramiska kul
turen (Nielsen 1979:57f; Larsson, L 1992:93).
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Mellanneolitiska hus/hyddor 
- en introduktion
Antalet huskonstruktioner från MN A är ytterst litet i 
Sydskandinavien. Under en lång följd av år ansågs de 
små, närmast hästskoformade hyddorna på den klas
siska Troldebj ergboplatsen som typiska för perioden 
(Winther 1935). Under senare år har dessa på nytt 
diskuterats i ljuset av nya likartade konstruktioner från 
t ex Hanstedgård (Eriksen & Madsen 1984). Några 
tydliga långhus av den tvåskeppiga typ som diskute
rats i det föregående är inte kända från den tidiga de
len av MN A. Vad som närmast kan betecknas som 
grophus har däremot undersökts på några platser i 
Skåne. Dessa kan dateras till senare delen av MN A 
(MN III—V). Vid Piledal i sydligaste Skåne undersök
tes i samband med Ystadprojektet bl a vad som tol
kats som en delvis nedgrävd huskonstruktion (Lars
son, M 1992:57 f). Dateringen är något osäker, sen- 
neolitiska fynd framkom i ytan, men själva nedgrav
ningen som hade en yta på ca 50 m2 kan delvis baserat 
på keramikfynd dateras till MN III. Ett grophus har 
undersökts vid Fosie boställe i Malmö. Anläggningen 
hade en diameter på drygt 8 m och var ca 0,5 m djup 
(Roth 1967:4ff). Konstruktionen dateras på grundval 
av den framkomna keramiken till MN IV (Salomons- 
son 1971:74). Vid Stävie, sydväst om Kävlinge i Skå
ne, undersöktes ett mindre stolpburet hus (Wallin 
1990:31 f). Huset var närmast 6,5 m i fyrkant. Dater
ingen ligger i MN I.

Från danskt område föreligger framför allt de idag 
välkända huskonstruktionerna från Bornholm (Niel
sen & Nielsen 1984, 1990). Längden på dessa hus va
rierar mellan 16,5 och 21,5 m, med en bredd på mel
lan 6 till 7 m. De takbärande stolparna var placerade 
enligt ett standardschema, för det mesta fem stycken 
i en mesulakonstruktion och med mindre stödjande 
stolpar placerade ca 1 m från väggen. Väggstolparna 
var placerade i en ränna som gav huset en rektangulär, 
eller ibland närmast trapetsoid, form (Nielsen & Niel
sen 1990:69f) Husen dateras till MNV eller övergång
en till stridsyxekulturen (MN B) (Nielsen & Nielsen 
1984:107).

Antalet huskonstruktioner ökar inte under MN B. 
Det rör sig fortfararande om ett relativt litet antal hus 
av varierande konstruktion. Från skånskt område finns 
en närmast grophusliknande konstruktion i Kabusa vid

Ystad (se nedan). Vid Hagestads mosse i sydligaste 
Skåne har Märta Strömberg (1988) undersökt ett an
tal mindre, delvis nedgrävda, hyddkonstruktioner. Bo
platserna 8-11 tillhör stridsyxekulturen och från en 
av dessa (9) finns en l4C-datering till 4070+/-60 BP 
(Lu-2262, Strömberg 1988:72). Av mycket stort in
tresse är de hus som under senare år undersökts vid 
Vellinge mellan Malmö och Trelleborg. Det är här frå
gan om verkliga långhus av den tvåskeppiga typen (se 
nedan).

I Östergötland har ett, tyvärr inkomplett, hus som 
daterats till stridsyxekultur undersökts. Huset låg i Lin
köping (Kv Glasrutan) och undersöktes 1988 (Hed
vall & Larsson 1992)(se nedan).

I samband med en undersökning 1994 vid Krokek i 
Östergötland undersöktes en rundoval hyddkonstruk- 
tion som kunde dateras till gropkeramisk kultur, Fa
gervik Ill-stadiet (Larsson, M 1995a).

Från danskt område känner vi idag till ytterst få hus 
från MN B. Ett väldokumenterat hus har undersökts i 
Hemmed på Jylland (Boas 1993:126f). Konstruktio
nen är av den tvåskeppiga typen med en längd på 16 
m och en bredd på 6 m. Den takbärande konstruktio
nen utgjordes av tre centralt placerade stolpar med 
ett inbördes avstånd på 5-6 m. Huset dateras till sen 
enkelgravskultur (Boas 1993:127).

Mellanneolitiska hus i Sydsverige
Inga hus från MN A behandlas här. De grophuslik
nande lämningar som finns har diskuterats i det före
gående.

Från MN B, som här motsvarar stridsyxekultur och 
gropkeramisk kultur, finns ett hus från Kabusa (HG 
448) i sydligaste Skåne (Larsson, L 1992:104f). Kon
struktionen var ca 13,5 m lång och upp till 7 m bred. 
Nedgravningens djup uppgick till ca 0,2 m. I nedgrav
ningens botten, och i anslutning till denna, framkom 
ett betydande antal stolpfärgningar. Djupet på dessa 
varierar kraftigt, mellan 0,08-0,3 m. Någon tydlig kon
struktion går inte att utläsa ur grävningsplanerna men 
av allt att döma är det frågan om en delvis nedgrävd 
konstruktion med en stolpburen del ovan mark. An
läggningen dateras med keramikmaterial till den sena
re delen av stridsyxekulturen. Den klart övervägande 
delen av materialet härrör från tre anläggningar (A21, 
23 och 41). Från anläggningarna A21-22 föreligger
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sammanlagt fyra 14C-dateringar. Med undantag av en 
datering utförd på matskorpa som gav ett alltför högt 
värde faller de övriga dateringarna inom en snäv tids
rymd; 4010-3920 BP (Larsson, L 1992:113).

Två hus som är helt avvikande från det ovan nämn
da har undersökts vid Herrestorp (HG 520-521) vid 
Vellinge mellan Malmö och Trelleborg. Husen under
söktes 1992 och var belägna på en svagt markerad öst
västlig höjdsträckning. Höjden över havet uppgick till 
ca 22 m. Jordmånen utgjordes av lera.

Hus I var 35 m långt och 8 m brett och var tyvärr 
skadat genom att två diken hade grävts genom husen. 
Dessa hade dock inte förstört några mer vitala kon
struktionsdetaljer. Huset var tvåskeppigt med en rad 
med sju centralt placerade takbärande stolpar. Avstån
det mellan de takbärande stolparna varierade mellan 
3,5 och 6 m. Stolphålens djup varierade mellan 0,35 
m och 0,81 m medan väggstolparnas djup låg mellan 
0,05 och 0,39 m. Formen på huset var närmast rek
tangulär med raka väggar. Gavlarna var raka med två 
stolpar placerade i mittaxeln. Spår efter en ingångskon- 
struktion identifierades i den södra långsidans västra del. 
Två härdar framkom i den centrala delen av huset. Det 
är dock osäkert om dessa hör ihop med huset.

Några daterande fynd framkom inte i huset, eller dess 
närhet. En datering av huset får till stor del bygga på två 
element, 14C-dateringar och typologi. Från fyra av de tak
bärande stolparna föreligger dateringar, 3545+A75 BP, 
3645+A75 BP, 3755+A75 BP och 3815+A75 BP. De två 
äldsta dateringarna placerar huset, med viss tvekan, i den 
sena stridsyxekulturen medan de två yngsta förlägger 
huset till senneolitisk tid (Larsson, L 1992:134 f).

Huset är alltså inte helt klart daterat utan bör place
ras omkring övergången mellan MN B och senneolitisk 
tid.

Hus II låg i nära anslutning till ovan diskuterade hus. 
Detta hus var 21m långt och 7,5 m brett, med en mes- 
ulakonstruktion. Den takbärande konstruktionen utgjor
des av fyra centralt placerade stolphål. Avståndet mel
lan dessa varierade mellan 3,5 m och 6 m. Dvs samma 
förhållande som i hus I. Husets väggar var raka och ut
gjordes av glest ställda stolpar med ett inbördes avstånd 
på mellan 2 och 5 m. De takbärande stolparnas djup 
skiftade mellan 0,49 och 0,59 m medan stolphålen i 
vägglinjerna var mellan 0,04 och 0,42 m djupa. De dju
paste väggstolparna var belägna i gavlarna. En intressant 
detalj är att, precis som i hus I, två kraftiga stolphål var

belägna i husets gavel i den takbärande konstruktionens 
längdaxel. Vad som tolkats som en ingångskonstruktion 
kunde beläggas i den södra långväggen.

Dateringen av huset bygger dels på typologiska ele
ment, dels på de radiometriska dateringarna. Från två 
av de takbärande stolparna finns dateringar till 3515+/ 
-60 BP och 3545+A80 BP. Dateringarna ligger klart i 
senneolitisk tid.

Av dateringarna att döma finns det en klar konti
nuitet på boplatsen; Hus I är det äldsta med en date
ring till övergången mellan MN B och SN (senneoliti- 
kum) medan hus II kan dateras till SN.

Sammanfattningsvis kan sägas att framför allt hus I 
från Vellinge inte är helt klart daterat. Hus I ligger på 
gränsen mellan MN B och SN medan hus II klart kan 
dateras till SN. Intressant är att jämföra med husen 
från Fosie. Tre av husen på Fosie IV är daterade med 
14C-metoden: hus 11, 12 och 13. Dateringarna är 
3680+A130 BP, 3510+A280 BP och 3610+A115 BP 
(Björhem & Säfvestad 1989:70 ff). Både skillnader och 
likheter finns mellan dessa tre hus och de båda från 
Vellinge. Den största skillnaden ligger i förhållandet 
mellan längd/bredd; Vellingehusen är betydligt längre 
och bredare. Det längsta av de tre Fosiehusen är 17,4 
m långt, hus 12 (Björhem & Säfvestad 1989:33). En 
annan markant skillnad är att Vellingehusen saknar de 
systematiskt placerade indragningar som finns i de tre 
husen från Fosie. Däremot saknar Fosiehusen de två 
axialt placerade stolparna i gavlarna.

Som framgår ovan går det inte att direkt jämföra 
Vellingehusen med husen från Fosie. Det är också svårt 
att i det befintliga materialet finna hustyper som di
rekt kan jämföras med de från Vellinge (Björhem & 
Säfvestad 1989:87 tabell XV). Slutsatsen blir att vi 
med viss försiktighet kan placera husen från Vellinge i 
övergången MN B/SN (hus I) och SN (hus II). Husen 
borde med andra ord diskuteras i samband med av
snittet kring de senneolitiska husen men då de ur
sprungligen daterats till MN B ansågs det adekvat att 
behandla dem här.

Från Östergötland föreligger idag ett fåtal lämning
ar från MN B men inga från MN A. Inledningsvis skall 
den av Bagge (1938:153) undersökta hyddbottnen, 
som dateras till gropkeramisk kultur, vid Fagervik (HG 
301) behandlas. Boplatsen undersöktes första gången 
av Bagge 1935 och det var i samband med denna un
dersökning som hyddbottnen framkom. Hyddbottnen
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var oval, ca 4x7 m stor, och utgjordes av en oval, sten
fri yta vars golv av sjösand klart framträdde gentemot 
den omgivande klapperytan (Bagge 1938:153f). I oval
ens södra vägg fanns ett smalt avbrott. Inom ovalen, 
som täcktes av ett tjockt svart kulturlager, framkom 
stora mängder fynd. På en något högre nivå i ovalens 
nordöstra kant påträffades en mindre härd. Bagge 
(1938:154) anser dock att härden tillhör ett något se
nare byggnadsstadium. Enligt uppgift påträffades ing
en lerklining utan hyddan ansågs av Bagge ha varit upp
byggd av grova grenar och med ett vasstak. Konstruk
tionen dateras till Säter Il-stadiet.

I Linköping undersöktes 1988 i Kvarteret Glasru
tan 2 1988 en betydande mängd fornlämningar från 
framför allt yngre bronsålder och äldre järnålder. Av 
intresse i detta sammanhang är en konstruktion som 
var belägen på en grusig del av ett större impediment 
(Hedvall & Larsson 1992). Huset (HG 36) var tyvärr 
skadat i sin södra del men av den bevarade delen fram
går att huset haft en längd på 9 m och en bevarad 
bredd på 3 m. Uppskattningsvis har huset ursprungli
gen varit ca 6 m brett. Huset var av den tvåskeppiga 
typen med en rad med fyra takbärande stolpar. Even
tuellt kan ett femte stolphål ha ingått i konstruktio
nen, men då detta låg asymmetriskt i förhållande till 
de övriga är det osäkert. Väggen utgjordes av tre min
dre stolpar. Av planen att döma var huset närmast rek
tangulärt till formen med den takbärande konstruk
tionen utdragen i gavlarna. En härd påträffades cen
tralt i huset.

Dateringen bygger på en l4C-datering samt fynd i 
ett överlagrande kulturlager. Detta kulturlager påträf
fades även strax norr om huset. Fynden var få och ut
gjordes av enstaka flintor och keramik. En skärva var 
ornerad och kan dateras till stridsyxekultur. Den ra
diometriska dateringen ligger på 3895+Z-75 BP. Da
teringen ligger i linje med dateringar från den sena 
stridsyxekulturen i Sverige (Larsson, L 1992:133f).

Husens ekonomiska och sociala kontext

Någon markant skillnad i förhållande till tidigneoliti- 
kum verkar inte finnas i husmaterialet. Ytterst få läm
ningar föreligger från MN A. De som finns har date
rats till antingen övergången TN/MN, MN I eller den 
sena trattbägarkulturen. Samma typer som under ti- 
digneolitikum kan ses: tvåskeppiga hus och grophus.

Stäviekonstruktionen avviker från detta mönster med 
sin kvadratiska grundplan. På grund av det ringa ma
terialet är det svårt att se en klar utveckling av boplat
sernas sociala och ekonomiska struktur. De framkom
na husen ger intryck av att vara solitärer på respektive 
boplats. Av ovan diskuterade material att döma sker 
det ingen, eller ringa, utveckling av trattbägarsamhäl- 
lets sociala och ekonomiska struktur från tidig- till mel- 
lanneolitikum. Detta står i kontrast till den diskussion 
av boplatsstorlek och social struktur som pekar på att 
boplatserna blir större och att därmed också en för
ändring i den sociala strukturen sker (t ex Larsson, M 
1988, 1992; Skaarup 1985:377ff). Diskussionen har i 
hög grad baserats på danskt material där mycket tyder 
på att MN A kännetecknas av större sociala och eko
nomiska enheter. Framför allt i slutet av perioden (MN 
V) kan detta mönster ses (t ex Davidsen 1978:156f). 
Till viss del bygger Davidsens hypoteser på felaktiga 
förutsättningar då han ser anläggningarna från Siger- 
sted och As Vig som belägg för extrema långhus (Da
vidsen 1978:157). Oavsett detta finns det en klar ten
dens till att de sociala enheterna blir större mot slutet 
av MN A.

Under MN B ser vi däremot en tendens till att dessa 
större sociala enheter löses upp och ett mönster med 
mindre enheter växer fram. Få boplatser från strids
yxekulturen är undersökta men med hänsyn till de 
boplatser från den danska enkelgravskulturen som un
dersökts kan vi urskilja ett mönster där små sociala 
enheter dominerar. På boplatserna där hus framkom
mit har endast ett sådant belagts. Detta gäller boplat
ser som Hemmed på Jylland, Kabusa och Herrestorp 
i Skåne samt Kv Glasrutan i Östergötland. Den socia
la basenheten ger intryck av att vara av familjestorlek.

Beträffande den gropkeramiska kulturen är läget 
ännu sämre när det gäller hus eller hyddor.

Ovan diskuterades t ex hyddan från Fagervik som 
tillsammans med den nyligen undersökta hyddkon- 
struktionen från Krokek är bland de få som finns idag. 
Den sociala strukturen och boplatsernas inre uppbygg
nad är idag mycket ofullständigt kända. Intressant är 
dock att hyddan vid Krokek uppenbarligen var en so
litär på en mindre boplats med en yta på ca 400 m2 
Mycket forskning kvarstår inom detta område men 
andra undersökningar vid t ex Åby utanför Norrkö
ping skulle kunna styrka en hypotes om att basenhe
ten även när det gäller den gropkeramiska kulturen är
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familj ebosättningen med en hydda/hus och tillhöran
de aktivitetsområde (Larsson, M 1995b).

Senneolitikum
Till skillnad från föregående perioder där antalet hus 
är relativt litet ser vi under senneolitikum en markant 
ökning i antalet huskonstruktioner. Inledningsvis kom
mer husmaterialet att kort diskuteras för att därefter 
följas av en genomgång av de i katalogen behandlade 
husen.

Senneolitiska hus - en introduktion
De senneolitiska husen har senast utförligt behand
lats av Björhem & Säfvestad (1989). Utifrån de om
fattande undersökningarna i Fosie IV utanför Malmö 
diskuteras de senneolitiska husens morfologi, funktion 
och ideologi. I en genomgång av husen i Sydskandina- 
vien sorteras dessa i flera grupper som kort samman
fattas i det följande (Björhem & Säfvestad 1989:78ff). 
Den första större gruppen omfattar grophus med el
ler utan stolpkonstruktion, den andra gruppen omfat
tar långhus med mesulor och delvis nedsänkta golv. 
Långhus med mesulor utgör den tredje gruppen med
an långhus med mesulor och indragningar formar en 
fjärde grupp. En femte grupp består av C- och O- 
formade hus med väggrännor. Som framgår finns det 
en stor variation i materialet.

Tesch (I993:148f) ser de senneolitiska mesulahu- 
sen som en form av ”modulhus”. Detta är baserat på 
de uppenbara likheterna mellan hus B29:VII från Tings
hög (HG 578) i St Köpinge öster om Ystad och husen 
från Fosie. Tingshöghuset dateras till senneolitikum 
med stöd av en 14C-datering (3660+/-155 BP).

Den första uppmärksammade senneolitiska husty
pen var annars de grophusliknande konstruktionerna. 
(Se t ex Callmer 1973:122ff; Strömberg 1971:237ff; 
Tillander 1963:123ff). Då få exempel finns i katalo
gen kan det därför anses befogat att kort diskutera 
typen här. En kontinuitet från de tidigare neolitiska 
perioderna kan klart ses. Grophusliknande konstruk
tioner har belagts från både tidigneolitikum och mel- 
lanneolitikum A och B. De senneolitiska grophusen 
kan grovt indelas i tre grupper där den ena ingår som 
en del av långhusen, den andra gruppen utgöres av

konstruktioner utan bärande stolpar medan den tred
je gruppen har mesulor. Förstnämnda grupp har en 
storlek på mellan 3-9x3-7 m (9-98 m2 (Björhem & 
Säfvestad 1989, tabell XIV) medan den andra grup
pen ligger mellan 2,8-15x1,9-6m (6-75 m2 ). Grup
pen med mesulor har en storlek som varierar mellan
6-14x3,5-7 m (19-98 m2).

Vissa av husen, som de från t ex Myrhöj på Jyl
land, har haft en nedgrävd del med mesulakonstruk- 
tion och en stolpkonstruktion ovan mark. Samman
fattningsvis kan sägas att ovan diskuterade grupp är 
mycket heterogen med stora fluktuationer både när 
det gäller storlek och konstruktion. Det är svårt att 
med någon klarhet definiera husens funktion; ingår 
de som en del av en större bebyggelsenhet tillsammans 
med långhus eller utgör de en särskild bebyggelsetyp?

Senneolitiska hus i Sydsverige
Majoriteten av husen har publicerats under senare år 
och därför är inte en detaljerad analys i detta sam
manhang befogad. I de fall husen är opublicerade, el
ler ofullständigt publicerade, kommer de dock att ana
lyseras mer i detalj. Husen kommer att grupperas 
typologiskt och om möjligt även kronologiskt.

De första undersökta långhusen från senneolitikum i 
Skåne, och för den delen också i Sverige, framkom i sam
band med de omfattande undersökningarna i Fosie ut
anför Malmö (Björhem & Säfvestad 1989). Inom un
dersökningsområdet har totalt 12 tvåskeppiga mesula- 
hus dokumenterats. Dessa fördelas på fem boplatsytor 
(Björhem & Säfvestad 1989:32). I katalogen ingår tre 
hus från Fosie; husen 12, 92 och 95 (HG 482, 484, 
485). Det första huset tillhör gruppen med tre mittsu
lor och systematiskt placerade indragningar medan hus 
92 ingår i gruppen hus med mesulor och systematiskt 
placerade indragningar. Husens längd varierar mellan 13 
och 26 m och deras bredd ligger mellan 6 och 7 m. Hus 
92 har även ett delvis nedsänkt golv. Det tredje huset 
ingår i gruppen med mesulor och indragningar. Denna 
hustyp är helt klart dominerande på Fosie-boplatsema. 
Dateringarna av husen bygger på fynd och i ett fåtal fall 
föreligger även 14C-dateringar.

Hus 12 har daterats till 3510+/-280 BP. Fyndma
terialet med vulstornerad keramik, hjärtformad pil
spets och en fragmentarisk spjutspets indikerar klart 
senneolitikum. Hus 92 dateras till senneolitikum ge-
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nom fynd av dolkblad och ett fragmentariskt skaft. En 
,4C-datering har gett värdet 3400+/-285 BP. Huset 
hade ett delvis nedsänkt golv med fynd av bl a slipste
nar och mortelstenar. Det tredje huset (95) dateras 
med fynd av dolk (typ III) samt en bronsyxa (kantlist
yxa) till senneolitikum eller möjligen bronsålder, pe
riod I (Björhem & Säfvestad 1989:60).

Från Malmö härrör även ett långhus från Kvarteret 
Anten (Bellevuegården, HG 513). Området undersök
tes mellan 1988 och 1989 genom Malmö Museum 
(Thörn, A 1995). Undersökningsområdet utgjordes av 
en svagt markerad åssträckning med en höjd över ha
vet på omkring 11m. Förrutom det här aktuella hu
set (V) framkom ytterligare fyra huskonstruktioner av 
mittsuletyp. Dessa dateras av utgrävaren till senneoli
tikum samt med viss tvekan till tidigneolitikum/mel- 
lanneolitikum. I detta sammanhang kommer intresset 
att fokuseras på det bäst bevarade huset (hus V). Det
ta var 28,65 m långt och 6,3 m brett. Den takbärande 
konstruktionen bestod av total 11 stolphål. Huset är 
enligt utgrävaren sannolikt tillbyggt.

De takbärande stolphålens genomsnittliga djup upp
gick till 0,34 m och den genomsnittliga diametern till 
0,63 m. Avståndet mellan de takbärande stolphålen 
varierade mellan 1,45 och 2,3 m med ett snittvärde 
på 1,83 m. De indraga stophålen var systematiskt pla
cerade; de östra och mellersta stolparna var placerade 
strax öster om respektive takbärande stolphål, medan 
de västra var placerade väster om sitt takbärande stolp
hål. Huset kan därmed sägas tillhöra Björhems och 
Säfvestads grupp 3.

Huset dateras med hjälp av en kombination av stra
tigrafi och fynd. I husets södra del, invid långväggen, 
framkom en grund nedgravning (A300) som hade en 
diameter på ca 2 m. Djupet var endast ca 0,3 m. En 
stenpackning låg i anläggningens västra och mittersta 
del. I anläggningen påträffades en stridsyxa av Malm
ers (1962:596ff) sena typ E2. Formen, stenpackning- 
en och stridsyxan medförde att anläggningen behand
lades som en grav som skadats vid byggandet av hus V.

Av stort intresse är fyndet av sex förarbeten till yxor 
med utsvängd egg. Dessa påträffades i A2 som är det 
sydvästligaste gavelstolphålet. Väster om och i anslut
ning till A340 som var ett takbärande stolphål, påträf
fades en betydande mängd keramik av senneolitisk 
karaktär.

Sammanfattningsvis kan sägas att huset på rent

morfologiska grunder klart kan j ämföras med Fosie IV- 
husen. Det här aktuella huset är dock längre men som 
framgått ovan kan huset ha flera faser. På grundval av 
fynden kan huset entydigt dateras till sennneolitikum.

I samband med det tvärvetenskapliga Ystadprojek
tet undersöktes vid Piledal (HG 439) strax öster om 
Ystad ett långhus från senneolitisk tid (Larsson, L & 
Larsson, M 1984, 1985; Larsson, L 1992:1181). Dess
utom undersöktes ytterligare ett fragmentariskt lång
hus av samma typ på platsen. Det fullständigt bevara
de huset var ca 33 m långt och ca 5,5 m brett. På 
grund av senare tids aktiviteter var husets södra lång
sida skadad.

Huset hade en mesulakonstruktion i vilken fem tak
bärande stolpar ingick. Deras djup varierade mellan 
0,3 och 0,7 m. Huset var orienterat i VNV-ÖSÖ. 
Gaveln var rundad i den sydöstra delen medan någon 
gavelkonstruktion inte kunde beläggas i väst. Detta är 
ett fenomen som även iakttagits på de bornholmska 
långhusen från perioden (Nielsen & Nielsen 1985). 
Två ingångskonstruktioner kunde beläggas: en i var
dera långsidan (Larsson, L 1992:119).

Piledalshuset dateras med stöd av fynd, 14C-date- 
ringar och typologi. Fynden från huskonstruktionen 
var ytterst få; en liten mynningsskärva med vulst på
träffades i ett av stolphålen till de takbärande stol
parna. Två radiometriska dateringar, utförda på för
kolnade sädeskorn, finns från ett av de centrala stolp
hålen. De har gett följande värden 3453+Z-48 BP och 
3524+/-50 BP. Piledalshuset ligger kronologiskt pla
cerat i övergången mellan senneolitikum och period I 
av bronsåldern.

Ytterligare ett skånskt senneolitiskt hus kvarstår att 
diskutera. I samband med Hagestadprojektet, som 
under en lång följd av år letts av Märta Strömberg, 
undersöktes mellan 1972 och 1974 på Hagestad 44 
totalt 12 huskonstruktioner av olika utseende och 
karaktär. I denna kontext diskuteras framför allt hus 
7:72 (Strömberg 1992:69 ff, HG 519). Huset hade en 
rektangulär form och var orienterat i N-S riktning. 
Längden uppgick till 9,4 m och bredden var, mätt 
mellan vägglinjerna, till 4,5 m. I själva huset påträffa
des två centralt placerade stolphål samt nio längs lång
sidorna. I anslutning till vardera gavel framkom tre 
stolphål. Ytterligare ett antal stolphål fanns längs lång
sidorna. En rund härd med en diameter på 1 m på
träffades i husets södra del. Denna del av huset var
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dessutom nedgrävd och innehöll ett ca 0,4 m tjockt 
kulturlager. Ett omfångsrikt fyndmaterial påträffades 
i framför allt södra delen av huset.

Några radiometriska dateringar finns inte men fynd
materialet, både flintmaterialet och det keramiska 
materialet, tyder klart på en datering till senneoliti- 
kum.

I Östergötland har under senare år undersökts ett 
antal hus som kan dateras till senneolitikum/äldsta 
bronsålder. Vid undersökningar i Kvarteret Paragrafen 
(HG 18) i Linköpings norra utkant och öster om Stån
gån framkom i ett kulturlager ett välbevarat hus från 
senneolitikum. Undersökningsområdet var beläget på 
krönet av en i norr-söder löpande åsrygg av morän
grus och berg i dagen. Höjden över havet är mellan 38 
och 40 m (Larsson & Hedvall 1992:32). När kultur
lagret undersökts framträdde de tydliga stolpfärgning- 
arna efter ett 17m långt och 7 m brett hus som var 
orienterat i öst-väst. Husets form var närmast rek
tangulär med en mesulakonstruktion. Denna bestod 
av fem stolphål som burit upp den takbärande kon
struktionen. Samtliga stolphål var kraftigt stenskod- 
da. Avståndet mellan de takbärande stolparna varie
rade mellan 2 och 6 m. Det största avståndet fanns i 
husets centrala del. Inga tydliga vägglinjer kunde ses i 
gavlarna men klart är att huset avslutats med ett kraf
tigt stolphål i vardera gavel. De takbärande stolphå- 
lens djup varierade mellan 0,28 och 0,55 m. Färgninga- 
rna efter väggarna var betydligt grundare med de dju
paste i norr (0,08-0,3 m) och de grundaste i söder 
(0,02-0,22 m).

Inga härdar som kunde kopplas till huset framkom. 
Huset dateras med hjälp av fynd och l4C-dateringar. 
De sistnämnda härrör från fem väggstolpar i den nor
ra väggens centrala del. Dateringarna fördelas på två 
tidshorisonter. Den första gruppen faller mellan 4250 
och 3920 BP medan den andra gruppen har värdena 
3655, 3655 och 3640 BP. Den äldsta gruppen indike- 
rar mellanneolitikum. Av speciellt intresse är dater
ingen 3920+/-100 BP som pekar på sen stridsyxekul- 
tur. Denna datering är av särskilt intresse då stridsyx- 
ekeramik som närmast kan jämföras med Malmers 
grupp J (1962:89) påträffades inom ett begränsat om
råde nordväst om husets norra långvägg. Dateringen, 
och keramiken, kan sannolikt kopplas samman med 
en under det senneolitiska huset belägen äldre kon
struktion. Ett antal mindre stolpfärgningar fanns i an

slutning till husets långväggar. Avståndet mellan de 
båda linjerna, som kan antas vara vägglinjer, uppmät
tes till ca 5 m. Några säkra spår efter takbärande stol
par iakttogs inte men ett par stolphål kan möjligen ha 
ingått i en bärande mesulakonstruktion. Stolphålens 
riktning var svagt nordöst-sydvästlig. Sannolikt rör 
det sig om en äldre huskonstruktion som skadats vid 
uppförandet av det senare huset. De naturligtvis osäkra 
måttuppgifterna kan jämföras med det ovan diskute
rade stridsyxehuset från Kvarteret Glasrutan i Linkö
ping som också daterats till sen stridsyxekultur (3895 
BP).

Den yngre gruppens dateringar uppvisar mycket 
små differenser (3640-3655 BP) och ligger entydigt i 
senneolitikum. Det keramiska materialet, som fram
för allt framkom i husets västra del, styrker denna da
tering. Orneringen utgörs av taggtrådsliknande dekor 
samt vulstdekor under mynningen.

Från den ovan nämnda undersökningen i Kvarte
ret Glasrutan i Linköping finns också ett antal hus
konstruktioner som daterats till senneolitikum. Date
ringarna av dessa bygger på rent typologiska element 
och komparativa studier. I detta sammanhang kom
mer två hus (HG 49-50) att närmare diskuteras. Båda 
husen framkom under ett 0,2-0,4 m tjockt svart lager 
som i stort var fyndtomt. Det minsta av de båda hu
sen var rektangulärt till formen och orienterat i öst
västlig riktning. Längden uppgick till 9,5 m och bred
den till 4,5 m. Den takbärande konstruktionen utgörs 
av en femstolpsmesula. De sista stolphålen ingår i ga
velkonstruktionen .

Det andra huset var längre och bredare, 19x6 m. 
Precis som i föregående hus utgjordes takkonstruktio
nen av en femstolpsmesula. En härd påträffades i hu
set.

De senneolitiska husens typologi, 
kronologi och kontext

I detta avsnitt skall de senneolitiska husens morfologi, 
kronologi och sociala kontext diskuteras med målsätt
ningen att förklara de olika hustyper som är urskiljba
ra i materialet. I och med att de kronologiska och mor
fologiska frågorna kan anses som prioriterade inom pro
jektet kommer diskussionen inledningsvis att ta upp 
dessa frågeställningar.
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Fem huvudtyper kan urskiljas bland husen:

1. Grophus
2. Långhus med nedsänkt golv
3. Långhus med systematiskt placerade indragningar
4. Långa, smala hus av ”Piledalstyp”
5. Långhus utan systematiska indragningar.

Denna indelning ger en fingervisning om de olika 
typer som kan identifieras.

Huruvida de olika hustyperna representerar olika 
kronologiska horisonter är idag svårt att avgöra. Det 
senneolitiska fyndmaterialet, bortsett från dolkarna, 
har inte varit föremål för någon mer detaljerad studie. 
Klart är dock att det inte på någon plats i Sydskandi- 
navien dokumenterats en samtidighet mellan grophus 
och långhus (Björhem & Säfvestad 1989:125). Som 
framgått av den tidigare diskussionen har grophus och 
grophusliknande konstruktioner belagts från tidigneo- 
litikum upp i stridsyxekultur. Konstruktioner som 
t ex den från Kabusa i Skåne som dateras till den sena 
stridsyxekulturen pekar också framåt mot liknande 
konstruktioner från senneolitikum som t ex i St Köp
inge och Hagestad. Sannolikt kan grophusliknande 
konstruktioner anses som den äldsta hustypen under 
senneolitikum. Materialet är dock ganska litet och viss 
försiktighet i slutsatserna måste iakttagas. Det finns 
t ex från St Köpinge i Skåne grophus som med l4C- 
metoden daterats till 3660+/-155 BP, dvs yngre delen 
av perioden (Tesch 1993:158ff).

Det finns belägg för att långhus faktiskt byggs un
der MN B/övergången till senneolitikum som i Vel
lin ge (hus I) i Skåne och Kvarteret Glasrutan i Linkö
ping. Framför allt förstnämnda hus är av ansenliga di
mensioner, 35x8 m, och daterat till mellan 3545 och 
3815 BP. Det finns en viss spridning på dateringarna 
men i sin äldsta fas kan huset dateras till övergången 
MN B/senneolitikum. Huset ger intryck av att vara 
tillbyggt vilket kan förklara den yngre dateringen som 
faller i slutet av senneolitikum.

När det gäller långhusen är det svårt att urskilja kro
nologiska särdrag och se någon klar utvecklingslinje. 
En särskild skånsk typ kan dock urskiljas: långhus med 
systematiskt placerade indragningar. Björhem och Säf
vestad (1989:70f) menar att denna hustyp, baserat på 
det stora materialet från Fosie IV, konstruerats uti

från givna regler som bestämde hur husen skulle se ut 
och byggas.

Förutom denna typ av långhus kan, som framgått 
ovan, även andra typer urskiljas. Långhus utan indrag
ningar har t ex undersökts både i Skåne och Östergöt
land. Från skånskt område kan hus II från Vellinge 
nämnas. Detta hus var 21x7,5 m långt och har date
rats till 3545+/-80 BP och 3515+/-60 BP. Det finns 
alltså en viss överlappning mellan detta hus och det 
ovan nämnda hus I från samma plats. En speciell kon- 
struktionsdetalj är de två gavelstolphålen vilka place
rats på vardera sidan av den sista takbärande stolpen. I 
Östergötland kan huset från Kv Paragrafen daterings- 
mässigt klart jämföras med husen från Fosie ochYstad 
men saknar den speciella detaljen med systematiskt 
placerade indragningar.

Av den grupp hus som kan betecknas "Piledalstyp” 
föreligger exempel från ett fåtal platser: Piledal i Skå
ne och Pryssgården i Östergötland. Sistnämnda hus 
behandlas i samband med den äldre bronsåldern. För
utom dessa hus finns det dock ytterligare några som 
rent morfologiskt bör tillhöra denna grupp. Ett hus 
från Istaby i Blekinge som undersöktes i mitten av 
1970-talet skall sannolikt föras till denna grupp. Hu
set var ca 25x6 m stort med rundade gavlar (Björk- 
quist & Persson 1979). Två hus från Hov i Halland 
bör på rent typologiska grunder också föras hit. Hu
sen är av mesulakonstruktion, har en rundad gavel 
och är 38x6 respektive 40x6 m (HG 79) stora. Det 
kortaste av de båda husen har med en l4C-analys da
terats till 1910+/-70 BP, dvs romersk järnålder (Wes- 
tergaard 1988). Dateringen härrör från en härd. Av 
schaktplanen framgår att det fanns ett betydande an
tal härdar och andra anläggningar inom huset. Troli
gen härrör flera av dessa anläggningar från en senare 
bosättningsfas än själva huset. Sannolikheten för att 
hus av den här aktuella typen skulle höra till romersk 
järnålder får anses som ytterst liten. Skulle så vara 
fallet är det troligen frågan om de enda mesulahusen 
från romersk järnålder i Skandinavien.

Det finns ett fåtal radiometriska dateringar från Pi
ledal och Pryssgården. Dessa har gett värdena 3453 
BP, 3524 BP och 3320 BP. Husen ligger i övergången 
mellan senneolitikum och period I. Dateringarna pla
cerar husen i den klart yngsta gruppen av de här be
handlade husen. En hypotes kan vara att dessa långa, 
och relativt smala hus, faktiskt utgör en grupp som
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skall placeras sent i perioden och av allt att döma in i 
period I av bronsåldern.

Hur ser då husens kontext ut, dvs boplatsernas inre 
struktur, och är det möjligt att urskilja ett specifikt 
bosättningsmönster? Det är lite i materialet som skul
le antyda en ”bybebyggelse” i strikt mening. På flera 
håll har dock samlingar av hus undersökts vilka legat 
inom samma boplatsområde. Så är fallet med både 
Fosie IV och Hagestad 44. Beträffande Fosie tolkas 
detta förhållande som att bebyggelsen utgjorts av en, 
eller möjligen två samtida gårdar, vilka omlokaliserats 
inom boplatsytan (Björhem & Säfvestad 1989:125f). 
En likartad tolkning diskuteras av Strömberg (1992:88) 
beträffande boplatsen Hagestad 44.

Det stora antalet långhus på boplatsen Limensgård 
(Bornholm) har också tolkats som spår efter en eller 
kanske två gårdar som flyttat runt inom ett givet bo
platsområde (Nielsen & Nielsen 1986).

Vi kan alltså sammanfattningsvis säga att det sen- 
neolitiska bosättningsmönstret ger intryck av att vara 
en förlängning av det som var förhärskande under de 
äldre neolitiska perioderna; ensamgårdar vilka flyttat 
runt inom ett givet område. Däremot kan en förtät
ning av bebyggelsen ses under senneolitikum med både 
större boplatsområden och större, mer stabila huskon
struktioner. Detta avspeglar sannolikt skillnader i den 
sociala strukturen där en ökad konkurrens mellan oli
ka sociala grupper kan antas vara en drivande kraft. 
Prestigevarucirkulation och utbildade maktstrukturer 
kan ha medfört större sociala spänningar vilket t ex 
skulle avspeglas i byggandet av den stora mängden 
hällkistor i delar av Syd- och Mellansverige.

Bronsålder
Det är först under de senaste ca 15 åren som bronsål
derns hus har framkommit. När Stjernquist (1969) 
gjorde en genomgång av det då kända materialet fanns 
inga långhus från perioden. Widholm (1980) diskute
rade de omfattande gropsystemen under bronsålder 
som en indikation på boplatser och ser dessa som ma
terialgropar för husbyggnation. I uppsatsen nämns 
också de pågående undersökningarna i St Köpinge och 
Fosie där de första långhusen från bronsålder just un
dersökts. Sedan dess har materialet vuxit kraftigt och 
har under senare år till stora delar också publicerats 
(Björhem & Säfvestad 1993;Tesch 1993). I detta sam

manhang finns det därför inte någon anledning att i 
detalj diskutera enskilda hus utan huvudintresset kom
mer att fokuseras på de stora utvecklingslinjerna för 
att om möjligt kunna urskilja regionala och kronolo
giska differenser. Husen kan indelas i fem grupper: 
långhus, ”kulthus”, ”Lausitzhus”, fyrstolpshus och grop
hus. Då husen totalt sett är relativt få kommer ingen 
regional indelning att göras utan samtliga hus diskute
ras under adekvata rubriker.

Äldre bronsålderns hus - introduktion
Att undersöka huslämningar från bronsåldern har ing
en särskild lång tradition i Skandinavien. Den förhärs
kande uppfattningen var under en lång följd av år att 
bronsålderns hus utgjordes av runda hyddor av rela
tivt små och klena dimensioner. Till detta bidrog t ex 
uppfattningen att husurnorna som den från Hammar 
i Skåne avbildade verkliga hustyper. Det skulle dröja 
ända tills 1955 innan de första långhusen från brons
åldern undersöktes vid Fragtrup på Jylland (Draiby 
1985). I Sverige dröjde det ända till 1979 innan brons- 
åldershus dokumenterades i Fosie och St Köpinge i 
Skåne (se t ex Björhem & Säfvestad 1989,1992; Tesch 
1992,1993).

Av stor betydelse för husens utveckling är övergång
en från det två- till det treskeppiga huset. Genom nya 
undersökningar i Danmark kan denna utveckling föl
jas i detalj. De äldsta dateringarna av det treskeppiga 
huset som i dag är kända finns från boplatsen Højgård 
på södra Jylland (Ethelberg 1993:152f). På platsen har 
totalt 29 hus påträffats som kronologiskt spänner från 
senneolitikum till slutet av bronsåldern. Av särskilt in
tresse här är de tidiga dateringar av treskeppiga hus 
som framkommit. Hus II var ca 20 m långt och ca 5,5 
m brett och hade ett stort avstånd mellan de enskilda 
väggbärande stolparna samt ett litet antal stolpar i de 
rundade gavlarna. Huset har ,4C-daterats till bronsål
derns period I (3450+/-100 BP, 3475+A95 BP). Huset 
är alltså något yngre än det till övergången SN/period 
I daterade huset från Piledal i Skåne. Vi kan i materia
let från Højbjerg följa husens utveckling och hur allt
mer av takens tyngd som lägges över på vägarna. Be
träffande hus II är det anmärkningsvärt att de väggbä
rande stolparnas djup var större än de takbärandes 
(Ethelberg 1993:152). Ethelberg (1993:154) ser hy
potetiskt en möjlighet för att det treskeppiga huset
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utvecklas inom den i Sydjylland och nordvästra Tysk
land urskilj da Sögel-Wohlde kretsen.

I andra delar av Danmark kan vi dock se en annan 
utveckling och att det tvåskeppiga huset kvarlever in i 
period I. Från Egehøj på Djursland i östra Jylland finns 
tre hus av en annan karaktär (Boas 1983:90 ff). Hus I, 
som var bäst bevarat, hade en längd av 21 m och en 
bredd av 6 m. I den västra delen påträffades en ned
gravning på 9x6 m. Den takbärande konstruktionen 
utgjordes av en fyrstolpsmesula med ett inbördes av
stånd på 5 m. Huset har med fynd daterats till period
l. En 14C-datering finns från det närbelägna hus III som 
gett värdet 3160+/-100 BP.

Till tidig bronsålder dateras också ett mycket långt 
hus (III), 43x7 m stort, från Hemmed i Östjylland 
(Boas 1993:125). Takkonstruktionen utgjordes av en 
åttastolpars mesula. Huset har med fynd daterats till 
period I. Ett stort antal l4C-dateringar placerar huset 
mellan 3400+/-100 (K-5781) och 3150+/-80 (K- 
5783, Ethelberg 1993:161).

I Danmark kan vi idag se en lokal utveckling under 
period I med tidiga treskeppiga hus i Sydjylland och 
mer traditionella mittsulehus i Nordjylland (fig 5). Inte 
förrän under period II blir de treskeppiga husen för
härskande i sistnämnda område. Från den tidigare 
nämnda boplatsen Hemmed finns hus (II, V och VI) 
som säkert daterats till period II (Boas 1993:134). Hus 
V var t ex 19 m långt och 6,5 m brett.

Den takbärande konstruktionen bestod av fem par 
stolpar med ett inbördes avstånd mellan 2,5 och 4,5
m. Avståndet var minst mellan de centrala paren. Gav
larna var rundade och två motställda ingångskonstruk- 
tioner har belagts i husets centrala del.

Kan vi då se en liknande utveckling i Sydsverige 
under denna tid? Ovan föreslogs som en modell att de 
långa, smala husen av "Piledalstyp” skulle placeras i 
övergången senneolitikum/period I och in i period I. 
Det är svårt att klart följa utvecklingen under den äld
re bronsåldern och urskilja en övergångsfas till treskep
piga hus. Diskussionen beträffande Skåne har under 
senare år sammanfattats avTesch (1993) och Björhem 
& Säfvestad (1993). När det gäller t ex Östergötland 
är dock materialet betydligt mindre känt och en hö
gre detaljeringsgrad i diskussionen av enskilda hus får 
därför anses som nödvändig.

Husmaterialet från den äldre bronsåldern är ännu 
så länge mycket litet. Från Skåne finns några exempel

på hus som daterats till den äldre bronsålderns period 
1.1 det omfattande husmaterialet från St Köpinge har 
Tesch (1993:94f) urskiljt ett mindre antal långhus som 
med stöd av typologi och i ett fall av en l4C-datering 
kan placeras i den äldre bronsåldern. I några fall är 
husen ganska inkompletta. Till period II kan två långa, 
tyvärr inte fullständiga, hus föras. Husen var upp till 
26 m långa och omkring 8 m breda. Karakteristiskt är 
att avståndet mellan varje bockpar är lika stort (Tesch 
1993:162).

I samband med de omfattande undersökningarna 
1993/94 vid Pryssgården i Norrköpings västra utkant 
framkom ett långhus av Piledalstyp. Undersökningsom
rådet omfattade ca 90 000 m2 med lämningar från 
neolitikum till yngre järnålder/tidig medeltid med 
tyngdpunkten i bronsålder/äldre järnålder. Området 
består av sand och sluttar i söder mot Motala ström. 
Höjden över havet är ca 26-40 m. Huset (HG 508) 
var orienterat i nordväst-sydost och hade en närmast 
rektangulär form med en längd av ca 31 m och en 
bredd på ca 6 m. Långsidorna var raka och avslutades 
i sydost med en rundad gavel. Den takbärande kon
struktionen utgjordes av en femstolpsmesula. Samtli
ga dessa stolphål var stenskodda. Avståndet mellan stol
parna uppgick till mellan 6 och 7 m och var störst i 
husets östra del. Variationen i avståndsförhållandet i 
vägglinjerna var betydligt större och varierade mellan 
ca 1 och 4 m. En möjlig ingång kan ha funnits i norra 
långväggens mitt. En härd var belägen i husets nord
västra del, invid väggen. Denna kan inte anses höra till 
huset.

Inga fynd framkom i husets stolphål. Ett par pil
spetsar med urnupen bas påträffades dock i nära an
slutning till huset. En l4C-datering finns från ett av de 
takbärande stolphålen. Dateringen har gett värdet 
3320+/-60 BP vilket klart indikerar bronsålderns pe
riod I.

Till period III hör ett mindre antal hus som tydligt 
skiljer sig från ovan nämnda typ genom att vara kor
tare, 13-15 m. I Ystadsområdet har ett mindre antal 
hus från perioden undersökts. Bredden varierar mel
lan 7 och 8 m (Tesch 1993:136). Majoriteten av hu
sen har fem takbärande bockpar. En tydlig uppdel
ning i två funktionella enheter kan ses. I den antagna 
bostadsdelen är bockparen placerade med ett större 
avstånd (3,8-5,5 m) medan avståndet mellan paren i 
stalldelen är betydligt mindre, ca 2 m (HG 579).
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I Fosie IV finns också ett betydande antal bronsål- 
dershus. Ett problem av betydelse för dateringen är 
att oftast endast den takbärande konstruktionen är be
varad. Mycket få spår finns av vägglinjer (Björhem & 
Säfvestad 1993). Det äldsta bronsåldershuset, som på 
typologiska grunder kan jämföras med de danska och 
sydöstskånska från period II, är sannolikt hus V (HG 
408, Björhem & Säfvestad 1993:88f). Huset var 
18,6x4,6 m stort och den takbärande konstruktionen 
utgjordes av 8 bockpar. Avståndet mellan paren varie
rade mellan 1,55 och 3,9 m. Huset är inte riktigt lika 
symmetriskt som de danska eller sydöstskånska husen 
från period II, men de typologiska elementen stödjer 
ändå en så tidig datering.

Vid de omfattande undersökningarna vid Brogård 
utanför Halmstad i Halland undersöktes 1989-1990 
ett betydande antal huslämningar från bronsålder och 
järnålder (Carlie 1992). Det äldsta huset (XIV) var 
22,6 m långt och 9,2 m brett (HG 61). Långsidorna 
var raka och huset hade rundade gavlar. Ingången var 
placerad i husets södra långsida. Orienteringen var öst
västlig. I norra delen var huset stört av ett grophus 
som daterats till bronsålderns period III/IV. Från ett 
stolphål finns en l4C-datering som gett värdet 3340+/ 
-120 BP vilket indikerar bronsålder, period II (Carlie 
1992:21). Precis som i de äldre bronsåldershusen i 
Skåne kan vi inte se någon klar funktionsindelning i 
huset; de takbärande stolparna var placerade med j äm
na avstånd.

Ytterligare tre långhus från bronsålder undersöktes 
vid Brogård (Carlie 1992:18 ff). I katalogen represen
teras dessa av Hus XII (HG 60). Detta hus var 44,2 m 
långt och 9,2 m brett. Långväggarna var raka och 
gavlarna rundade. Huset var orienterat i öst-väst. En 
ingång var lokaliserad till den södra långväggen men i 
och med att norra långväggen var skadad är det omöj
ligt att säga huruvida ytterligare en ingång funnits i 
denna vägg. I anslutning till husets norra långsida på
träffades en grav som tillhört en bortschaktad hög. 
Huset är alltså äldre än graven och dateras av Carlie 
(1992:57) till per III/IV.

Husen som kunnat dateras till den äldre bronsål
dern (period I—III) är sammanfattningsvis få. Det rör 
sig om en handfull hus från Skåne, Halland och Öster
götland. De äldsta treskeppiga husen kan dateras till 
period II i Sydsverige medan tecken tyder på att ut
vecklingen mot det treskeppiga huset i södra Jylland

redan börjat under periodi. Karakteristiskt för de syd
svenska långhusen från period II är att de är långa 
och breda; upp till 26 m och med en bredd på ca 8 m. 
Någon funktionsindelning i husen är svår att se då av
ståndet mellan de takbärande bockparen är relativt 
jämnt.

Markant är att Brogårdshusen från period III/IV är 
av avsevärt kraftigare dimensioner än de från t ex Syd- 
skåne och mer ger associationer till jylländska hus från 
samma period.

Yngre bronsålderns hus i Sydsverige
I det följande kommer den yngre bronsålderns hus
konstruktioner att behandlas efter typ.

Långhus
I Fosie IV finns ett antal långhus från yngre bronsålder 
(Björhem & Säfvestad 1993:82ff). I detta samman
hang har tre representativa hus har valts ut.

Hus 1 (HG 486) var minst 14,5 m långt och 6 m 
brett. Bredden mellan de takbärande stolparna var i 
genomsnitt 3,56 m. Formen var rektangulär. Väggen 
var inkomplett men indragna stolpar visar på en in
gång. Den takbärande konstruktionen utgjordes av fem 
bockpar med ett inbördes avstånd som varierade mel
lan 2,5 och 5 m. I husets östra del undersöktes en rek
tangulär grop som var 2,2x5,2 m stor. I gropen fram
kom en stor mängd lerklining med spår av intryck av 
pinnar. På några bitar fanns rester av kritslamning. 
Gropen tolkas som en källare i vilken en bränd vägg 
rasat ned. Huset dateras med fynd, bl a lövknivar, ty
pologi samt en 14C-datering till yngre bronsålder. Da
teringen gav värdet 2550+/-65 BP vilket placerar hu
set i den senare delen av yngre bronsålder (period V, 
Björhem & Säfvestad 1993:84ff).

Hus 7 (HG 489) var rektangulärt till formen och 
minst 9,4x7 m stort. Väggen markerades av spridda 
stolphål. Bredden mellan de takbärande stolparna 
uppgick i genomsnitt till 3,54 m. Den takbärande kon
struktionen bestod av fyra bockpar med ett avstånd 
på mellan 1,9 och 3,1 m (Björhem & Säfvestad 
1993:90f).

Hus 81 (HG 491) var rektangulärt till formen och
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Hg 6. Bronsdldershus (per I1I-V). a Köpinge B 26:1, b Köpinge B 14:1, c Fosie hus 1, d Fragtrup (Tesch 1993)

minst 22x8,25 m stort. Raka långväggar med rundad 
gavel i SV. Den takbärande konstruktionen utgjordes 
av sju bockpar med en bredd på mellan 3,25 och 3,75 
m med en tendens till avsmalnande i öster. Bockav
ståndet varierade mellan 2,25 och 3,9 m. I husets öst
ra del påträffades vad som tolkats som en källargrop. 
Huset dateras med hjälp av bl a lövknivar, keramik 
och en l4C-datering som gett värdet 2470+/-70 BP, vil
ket placerar huset i senare delen av yngre bronsålder

(period V, Björhem & Säfvestad 1993:99 f).
Vid undersökningar kring St Köpinge öster om Ystad 

har ett stort antal hus från olika delar av bronsålder fram
kommit (Tesch 1993). Ett välbevarat hus från St Köp
inge 19:1 (HG 580) var 12,3x6,9-6,4 m stort och rek
tangulärt till formen. Den takbärande konstruktionen 
utgjordes av 4x2 parställda stolpar. Bockbredden var 
mellan 3-3,9 m. Avståndet mellan bockarna var som 
störst i den västra delen. En härd framkom väster om
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husets mitt. Två motställda, indragna ingångar finns ös
ter om mitten. Huset dateras med 14C till period III/IV.

Från VKaraby i Skåne finns ett långhus med en längd 
av 16 m och en bredd på 8 m. Husets form var rek
tangulär med svagt rundade gavlar. Den takbärande 
konstruktionen bestod av fem bockpar med ett inbör
des avstånd på mellan 2 och 3 m. Det minsta avstån
det fanns i västdelen. Bredden på bockparen uppgick 
till 4 m. En indragen ingång fanns i husets nordvästra 
del. Väggen utgjordes av tätt ställda stolpar. Huset kan 
på rent typologiska grunder dateras till senare delen 
av yngre bronsålder men detta motsäges av '^-date
ringarna som ligger mellan 3925+/-105 BP och 3210+/ 
-55 BP. Den äldsta dateringen indikerar stridsyxekul- 
tur och måste anses som alltför gammal. Den yngsta 
dateringen ligger i äldre bronsålder (period II). Även 
denna datering ger en sannolikt för tidig datering av 
huset. På rent typologiska grunder kan huset från V 
Karaby jämföras med t ex hus VIII från L Köpinge 
19:1 i Skåne (Tesch 1993:84ff). Detta hus dateras till 
bronsålderns period III—IV. Det här aktuella huset från 
V Karaby skall sannolikt också dateras till denna del 
av bronsåldern (fig 6).

Från Östergötland finns idag ett relativt omfattan
de boplatsmaterial med hus från bronsålder, t ex från 
Thomas Larssons (1993) undersökningar vid Vistad 
och från Pryssgården i Norrköpings västra utkant.

Pryssgården nämndes ovan i samband med ett hus 
från senneolitikum/period I. Från samma boplatsom
råde finns ett femtontal hus varav två diskuteras i det
ta sammanhang.

Det första huset var rektangulärt till formen och ca 
20 m långt och 7 m brett (HG 507). Vägglinjen sak
nades i norr på grund av senare aktiviteter på platsen. 
Den södra väggen markerades av en oregelbunden linje 
med glest placerade stolpar. En ingångskonstruktion 
kunde beläggas i den centrala delen av väggen. Den 
takbärande konstruktionen bestod av sju bockpar med 
ett inbördes avstånd på mellan 1,5 och ca 3 m. Den 
takbärande konstruktionens bredd uppgick till ca 4 
m. Bockparen var skevt ställda. I husets västra del på
träffades en kokgrop och en mindre härd. Dessa hör 
sannolikt inte till huset.

Det andra huset från Pryssgården var minst 18 m 
långt och ca 7 m brett. Bredden får anses som osäker 
då få stolphål från väggarna bevarats. Den takbärande 
konstruktionen utgjordes av nio bockpar med ett in

bördes avstånd av 1 till 3 m. Den takbärande kon
struktionens bredd varierade mellan 3,75 och ca 5 m. 
Huset var avsmalnande mot öster. En stenpackning 
med skärvig sten framkom i husets centrala del (HG 
509).

Dateringen av husen får anses som preliminär då 
fyndmaterialet och anläggningarna ännu inte är fär- 
diganalyserade. En 14C-datering finns från sistnämnda 
hus. Denna har gett värdet 2710+/-65 BP. Huset bor
de, enligt morfologiska kriterier, närmast placeras i 
period III.

Ett av husen från Fosie IV (hus 88) som var häst- 
skoformat har tokats som kulthus (Björhem & Säf- 
vestad 1993:100ff). Huset utgjordes av 14 stolphål i 
en hästskoform med den öppna delen mot VNV, där 
endast ett stolphål förekom (HG 492). Längd och 
bredd uppgick till ca 5,9 m. Centralt i huset påträffa
des en grop som var ca 2 m i diameter. En sten fram
kom centralt i gropen som vilade på en lerklack. Hu
set har tolkats som ett kulthus bl a med anledning av 
att husets öppning var riktad mot den närmast beläg
na gravhögen från bronsålder.

Grophus eller grophusliknande anläggningar från 
yngre bronsålder är belagda på flera håll i Sydskandi
na vien. Här kan t ex nämnas en grophusliknande kon
struktion från Kvarnby i Malmö (Widholm 1974:47). 
Bottnen var flat med ett sotigt lager som tolkats som 
ett golvlager. Dateringen är period IV/V.

Vid undersökningarna vid Pryssgården, Östergöt
land, undersöktes ett grophus som 14C-daterats till 
2760+/-75 BP (Ua-7191).

I det här aktuella sammanhanget ingår två grophus 
från Fosie IV. Det första (A 3491) hade en storlek på 
ca 5,3x4,3 m med en utdragen ingång i sydöstra hör
net (Björhem & Säfvestad 1993:146). Konstruktion
ens djup var som mest 0,5 m. Vad som tolkats som ett 
golvlager med sot påträffades i konstruktionens bot
ten. På golvet fanns en härd. Inga stolphål framkom. 
Konstruktionen, som är tveksam, eftersom den saknar 
varje form av bärande konstruktion och på grund av 
sitt ringa och skiftande djup, dateras till senare delen 
av yngre bronsåldern (HG 494).

Det andra grophuset (Anl 1603) var betydligt min
dre, 2,9x2,4 m och hade ett djup på 0,4 m. I anlägg
ningens botten fanns flera tunna sandlager varav ett 
var mer heltäckande och därför tolkades som ett golv
lager (Björhem & Säfvestad 1993:148). I nordvästra
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kanten påträffades två mindre stolphål eller pinnhål. 
Anläggningen dateras till senare delen av yngre brons
åldern (HG 495).

Gruppen fyrstolpshus är liten och omfattar endast 
ett exempel från boplats I i Fosie IV.

Huset (hus 102) var rektangulärt till formen och ca 
3,6x1,9 m stort. Tre av stolphålen var stenskodda. 
Huset dateras med stöd av både fynd och ,4C-date- 
ring till yngre bronsålder. Det har tolkats som en bygg
nad med golvet högre än markytan (Björhem & Säf- 
vestad 1993:267, HG 501).

Den sista gruppen med bronsåldershus utgörs av 
de av Thomas Larsson (1992) publicerade husen av 
Lausitztyp från Vistad i Östergötland. Här behandlas 
två av husen (HG 14-15). Karakteristiskt är en rek
tangulär form och avsaknandet av inre takbärande kon
struktion. Husens storlek uppgick till 6,5x3,8 m res
pektive 5,7x2,9 m.

Taket har burits upp av stolpar i väggarna, kanske 
skiftesverk. Det ena huset (I) hade en utdragen in
gång i västra långväggen. I detta hus påträffades två 
härdar vilka begränsades av kalkstenar. Ytterligare 
stolphål framkom i den inre delen av huset. Huset 
dateras till yngre bronsålder bl a på grundval av fynd

av Lausitzkeramik. Från det andra huset (II) finns, för
utom daterande fynd, en radiometrisk datering som 
gett värdet 2460+/-110 BP, vilket indikerar sen yngre 
bronsålder.

Husens kronologi och boplatskontext
Ovan har hus från äldre och yngre bronsålder diskute
rats. Det totala materialet är som framgått relativt li
tet med kraftiga tyngdpunkter i materialen från Fosie 
och Ystadsområdet. Till bronsålder daterade hus finns 
dessutom från Halland, Östergötland och Bohuslän. 
Huset från Bohuslän är medtaget i katalogen, men dis
kuteras inte här.

Till den äldre bronsålderns period I kan sannolikt 
de långa och smala husen av ”Piledalstyp” föras. Den
na datering stöds bl a av ett antal l4C-dateringar.

Husen från den äldre bronsåldern (period I—III) är 
få men de som finns indikerar dock tydligt att det tre- 
skeppiga huset inte kan dateras tidigare än till period 
II. Husen från denna period är relativt långa och bre
da. I några fall över 25 m långa och 8 m breda. Karak
teristiskt är avsaknandet av en klar funktionsindelning 
i husen; avståndet mellan bockparen är relativt jämnt.
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Intressant är att husen från äldre bronsålder på Bro- 
gårdsboplatsen i södra Halland uppvisar drag som an
tyder en kontakt västerut, mot Jylland. I vissa fall är 
husens datering diskutabel, men i husmaterialet från 
Köpinge i Sydskåne finns antydan om att husen från 
period III är kortare. Materialet är dock alltför litet för 
att tillåta några säkra slutsatser.

Husen från yngre bronsålder är betydligt fler till 
antalet men tyngdpunkten ligger fortfarande på syd
svenskt material. Jämfört med husen från äldre brons
ålder blir de kortare och bockparens bredd blir min
dre under loppet av den yngre bronsåldern. Det finns 
dock hus som är över 20 m långa både från Skåne och 
Östergötland. I genomsnitt uppgår bockparens bredd 
till omkring 4 m. En tydlig funktionsindelning i husen 
börjar framträda under perioden. Detta antyds av det 
varierande avståndet mellan bockparen. Bostadsdelen 
skulle i så fall ha varit belägen i husets västdel.

Vår kunskap kring bronsåldersboplatsernas inre or
ganisation och omfattning var länge mycket ofullstän
dig. Kan man t ex tala om en begynnande bybildning 
under yngre bronsålder? I detta sammanhang är det 
inte möjligt att föra en diskussion kring alla dessa frå
geställningar utan diskussionen får inriktas på en mer 
sammanfattande utvärdering.

Från danskt område föreligger få totalundersökta 
bronsåldersboplatser (Jensen 1987:160ff). Den vanli
ga slutsatsen är att bebyggelsen varit uppbyggd kring 
små grupper av byggnader eller produktionsenheter 
utan några tydliga gränser. Antalet gårdar ger intryck 
av att ha varit begränsat. I några fall som t ex i Frag- 
trup kan vi troligen se en begynnande bybildning med 
flera samtidiga gårdar (Draiby 1984).

När det gäller södra Sverige ger bebyggelsen intryck 
av att ha varit baserad på ensamgårdar med familje
gruppen som produktionsenhet. I det stora materialet 
från Fosie IV antar Björhem och Säfvestad (1993:350, 
356f) att en förtätning av bebyggelsen äger rum un
der sen bronsålder. I Fosieområdet framträder åtta 
boplatser med lika många gårdar under senare delen 
av bronsåldern. En funktionsindelning av husen samt 
förekomsten av två typer av grophus och mindre ut
hus som fataburar eller stacklador indikerar en ökad 
specialisering och ett intentifierat jordbruk. I nya pol
lendiagram från Ystadsområdet framgår det tydligt att 
en markant öppning av landskapet med en vidhäng
ande ökning av indikatorerna för åkerbruk kan ses vid

övergången mellan äldre och yngre bronsålder (Berg
lund m fl 1991:405ff).

I materialet från Köpinge i Skåne har Tesch 
(1993:135ff) kunnat visa hur husen blir mindre mot 
slutet av bronsåldern. I Köpingeområdet ger den sena 
bronsåldern inte intryck av att ha varit en ekonomisk 
eller kulturell expansionsperiod.

Sannolikt finns en markant skillnad mellan Köpinge
området med dess lätta sandjordar och t ex Fosieom
rådet med relativt styva lerjordar. De lätta jordarna 
har uppenbarligen varit mer känsliga för erosion och 
urlakning än lerjordarna i Malmö-området. Liknan
de slutsatser har även dragits av Jensen (1987:161) i 
en syntetisk behandling av bronsåldersforskningen i 
Danmark. Jensen menar att de lätta sandjordarna i 
centrala Jylland inte kan ha utgjort en stabil grund 
för en mer omfattande bebyggelse.

Hur ser det då ut i övriga delar av Sydsverige? Ty
värr är materialet ganska bristfälligt, framför allt för 
att möjliggöra en mer ingående analys och diskussion 
av förändringar i bebyggelsestruktur. Från Halland finns 
undersökningarna vid Brogård som en utgångspunkt 
för diskussion och i Östergötland undersökningarna 
vid Pryssgården i Norrköping. Sistnämnda undersök
ning är inte färdigbearbetad vilket medför att den knap
past kan behandlas i detta sammanhang mer än mycket 
preliminärt.

Resultaten från Brogård pekar på enkelgårdsbebyg
gelse under tidig bronsålder. Carlie (1992) ser ett re
lativt stationärt bosättningsmönster då en äldre gård 
direkt ersätts av en ny.

Bronsåldersboplatsernas inre struktur har inte på 
något mer analyserande sätt diskuterats. Till stor del 
beror detta på att intresset har fokuserats på husen 
och på att för små ytor undersökts. På senare år har 
naturligtvis detta delvis ändrats och stora ytavbaning
ar har möjliggjort betydligt mer penetrerande analy
ser. Ett sådant exempel är det i detta sammanhang 
ofta citerade Fosie-pr oj ektet, men även Pryssgården 
kan nämnas i detta sammanhang.

De stora gropsystemen på flera av bronsåldersbo- 
platserna i Fosieområde har tolkats som lertäktsgro- 
par för husen (t ex Widholm 1980). Inom Foise IV 
ligger de stora gropsystemen i genomsnitt mindre än 
100 m från husen (Björhem & Säfvestad 1993:166). 
Andra anläggningsgrupper som ugnar och kokgropar 
uppvisar en annan fördelning. Ugnarna hade en peri-
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fer belägenhet inom boplatsytan (boplats I) medan 
kokgroparna på samma boplats inte uppvisade några 
tendenser till speciella koncentrationer.

På Brogård visade Carlie (1992) tydligt att kok
groparna var belägna på ganska stort avstånd från hu
sen; mellan 120 och 350 m. Detta resultat kan jämfö
ras med uppgifter från den själlän dska lokalen Skam- 
lebæk där intressanta iakttagelser gjorts kring boplats
struktur under yngre bronsålder (Lomborg 
1977:127ff). I husets omedelbara närhet fanns enbart 
mindre härdar, därefter följde en zon ca 20 m från 
huset med en rad anläggningar som uppvisade ringa 
eldpåverkan. I denna zon påträffades en brunn och en 
ugn. I en tredje zon, 20-40 m från huset, framkom 
stora och djupa gropar med kraftig eldpåverkan. 
Groparna var fyllda med skörbränd sten och köksav
fall. De får här tolkas som stora kokgropar. I under
sökningens nordligaste del påträffades en rad med 
mycket stora, djupa gropar. Dessa gropar var nästan 
helt fyllda med skörbränd sten.

Sammanfattningsvis framgår att bronsålderns bop
latser uppvisar en varierande inre struktur. När det gäl
ler t ex de stora lertäktsgroparna i Fosie påpekar Björ- 
hem och Säfvestad (1993) att inte enbart lerans ka
raktär påverkat placeringen av dessa utan att andra fak
torer inverkat. Karakteristiskt verkar dock en tendens 
till funktionsindelning av boplatsområdet att vara. Vi 
kan se att byggnader med olika funktion placerats inom 
olika delar av boplatsytan, och att härdar, kokgropar 
och stora avfallsgropar placerats på ett visst avstånd 
från den direkta bebyggelsen.

Äldre järnålder

De flesta husen i Sydsverige kan dateras till den äldre 
järnåldern. Att diskutera varje enskilt hus i katalogde
len är på grund av detta inte realistiskt utan husen 
kommer att grupperas kronologiskt från förromersk 
järnålder till yngre romersk järnålder. Endast i undan
tagsfall kommer enskilda hus att kunna behandlas, och 
i så fall rör det sig om vad man skulle kunna beteckna 
som ”typhus”. Husen kommer att grupperas och stu
deras regionalt för att man skall kunna urskilja de sto
ra utvecklingslinjerna men även för att kunna se regi
onala skillnader.

Sten Tesch har visat att det finns större regionala 
skillnader under förromersk järnålder och att det är 
svårare att gruppera husen kronologiskt (Tesch 
1993:173)

Förromersk järnålder
Materialet från perioden är ganska litet med ett antal 
hus, eller komplex, från Skåne, Halland och Östergöt
land. Särskilt från Malmö-området finns ett antal väl- 
bevarade huskonstruktioner.

Vid Toftanäs i Malmös västra utkant undersöktes 
1989 ett komplex som utgjordes av ett flertal hus inom 
en inhägnad. Sannolikt rör det sig om minst två be
byggelsefaser. I materialet ingår två kortare och tre läng
re hus (HG 317-322).

De två mindre husen var 6,5 respektive 13,5 m långa 
och 5 respektive 4,8-5,8 m breda. Det kortaste av de 
båda husen hade en takkonstruktion bestående av två 
bockpar. Bockbredden varierade mellan 1,3 och 1,7 
m. Avståndet mellan paren var 2,9 m. Husets form 
var närmast rektangulärt. Det längre av de båda husen 
hade tre bockpar med en bredd som varierade mellan 
2 och 2,2 m och ett avstånd mellan dessa på mellan
3.2 och 5 m.

De tre långhusen var mycket långa, mellan 38 och 
47 m. Väggarna var raka och husen hade rundade gavlar
1 öster medan västgavlarna var raka. Det kortaste huset 
(hus IV) hade åtta bockpar vars bredd varierade mellan
2 och 2,7 m. Avståndet mellan paren låg mellan 3,5 och
5.3 m. Bockparen med de största avstånden var placera
de i husets båda ändar. Husets bredd uppgick till ca 5 
m.

Hus I var 38 m långt och 5,8 m brett. Totalt ingick 
åtta bockpar i konstruktionen. Bockbredden variera
de mellan 2,4 och 2,8 m och bockavståndet låg mel
lan 3,9 och 4,9 m. Spår efter ingångar fanns i södra 
långväggen.

Det längsta huset (hus II) var 47 m långt och ca 5 
m brett. Sammanlagt ingick 11 bockpar i konstruk
tionen. Bockbredden varierade mellan 1,7 och 2,7 m 
medan avståndet mellan dem var 1 till 5,2 m.Takkon
struktionen var något divergerande och smalast i den 
östra delen. Vissa av stolphålen var dubblerade, vilket 
tyder på att huset byggts om.

Hus II ger intryck av att ha varit sammankopplat 
med Hus IV genom en hägnad. Dessa båda hus har
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Fig 8. Översiktsplan RAA 252 vid Mjärdevi, Linköping (Östergötland). Huset med anslutande aktivitetsområde bestående 
av härdar, gropar m m framgår tydligt. (Larsson, M 1993)

sannolikt varit samtida medan hus I samt ytterligare 
ett, mer fragmentariskt hus (III), kan anses ha varit 
samtida. Dateringen av komplexet är i sin helhet oklar 
och baseras på fynd av keramik samt typologi.

I Kvarteret Bronsdolken i Fosie (Malmö) undersök
tes 1983 två långhus från förromersk järnålder (HG 
323-324). Husen var belägna ett hundratal meter från 
varandra. Det första huset (HG 323) var rektangulärt

till formen och 24x5 m stort. Den takbärande kon
struktionen utgjordes av sex bockpar med en bredd 
av mellan 1,6 och 2,2 m. Avståndet mellan bockparen 
varierade mellan 3,6 och 4,5 m. Ett antal härdar och 
gropar i husets vägglinjer tillhör inte huset. Takkon
struktionen var, precis som i husen från Toft anäs, lätt 
divergerande. Två motställda ingångar fanns i husets 
östra del. Huset dateras med l4C och fynd (bl a ler-
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Fig 9. RAÄ 252 vid Mjärdevi (Linköping). Husets takbärande konstruktion markerad (foto M. Larsson).

block) till förromersk järnålder. Dateringen har gett 
värdet 2090+/-80 BP.

Ett lika extremt långt hus som de ff ånToftanäs fram
kom vid undersökningar 1987 vid Önsvala strax ut
anför Staffanstorp i Sydvästskåne (HG 96). Två faser 
kunde urskiljas, där fas I bestod av 11 bockpar medan 
fas 2 utgjordes av 13 bockpar. I fas 2 var huset ca 50 m 
långt och 5,5 m brett. Bockparens bredd varierade 
mellan 2 och 2,4 m. Minst fyra mellanväggar var mar
kerade med stolphål. Takkonstruktionen var lätt di
vergerande och smalast i den östra delen. Huset date
ras med 14C till mellan 2045+/-75 och 2000+/-75 BP, 
dvs till senare delen av förromersk järnålder (period 
III).

Från Halland har två hus från en undersökning vid 
Mostorp i Getinge socken medtagits (HG 86-87). En
ligt utgrävaren bildar de båda byggnaderna ett mindre 
gårdskomplex. Det större av de båda husen (hus II) 
var 22,5x3,5-5 m stort och hade fem bockpar. Bock
arnas bredd uppgick till mellan 1,7 och 2 m. Kon

struktionen var smalast i östra delen. Avståndet mel
lan bockparen varierade mellan 2,5 och 4 m. Få vägg
stolpar var bevarade men de som fanns in dikerar en 
svagt konvex vägglinje. Spår efter två, nästan motställ
da, öppningar fanns i vardera långsidan.

Huset dateras med l4C från en härd i huset till 
2300+/-50 BP, dvs till en tidig del av förromersk järn
ålder (period I/II).

Det mindre huset (hus I) var beläget i nära anslut
ning till föregående hus och har tolkats som ett even
tuellt uthus. Av huset var endast den takbärande kon
struktionen bevarad. Denna bestod av tre bockpar med 
en längd av 8,5 m och en bredd på 2 m. Huset dateras 
till förromersk järnålder (period II) med stöd av en 
14C-datering (2130+/-70 BP).

På grund av den omfattande undersökningsverksam
heten i Östergötland har under senare år ett betydan
de antal hus från förromersk järnålder framkommit. 
Under 1990 undersöktes t ex vid Lambohov (Mjär
devi) i Linköpings södra utkant boplatser som i hu-
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vudsak kan dateras till just förromersk järnålder (Lars
son, M 1993). Husen var fördelade på två boplats
ytor vilka var belägna knappt 500 m från varandra.

På den första boplatsen (RAA 252) undersöktes ett 
ca 21 m långt hus (HG 31). Mycket få spår av väggar
na var bevarade. Den takbärande konstruktionen var 
uppbyggd av sammanlagt 10 bockpar med en bredd 
av ca 3 m. Avståndet mellan paren varierade mellan 1 
och 3 m. Tar vi hänsyn till de få spår av väggarna som 
kunde identifieras kan husets totala bredd beräknas 
till ca 5 m. En intressant detalj var att de flesta takbä
rande stolparna var dubblerade, dvs varje enskilt bock
par har bestått av fyra relativt klena stolpar. De krafti
gaste, och samtidigt djupaste stolphålen, var belägna i 
husets västligaste och centrala del. Huset fosfatkarte- 
rades vilket resulterade i en tredelning av huset i vad 
som kan tolkas som en bostadsdel, en ingångsdel och 
en stalldel. Inga radiometriska dateringar finns från själ
va huset men från närområdet har fem härdar date
rats till mellan 2330+/-90 och 1920+/-110 BP, dvs till 
period II—III av förromersk järnålder.

På den andra boplatsen (RAA 251) undersöktes två 
betydligt mindre hus. Hus I (HG 29) var ca 9 m långt 
och utgjordes av fyra bockpar med en bredd av 4 m. 
Avståndet mellan paren varierade mellan 2 och 3 m. 
Inga spår av väggar påträffades. Ca 20 m söder om 
detta hus undersöktes ytterligare ett hus (hus III). 
Detta hus var 12 m långt och bestod av fyra bockpar 
med en bredd av 3 m. Avståndet mellan paren varie
rade mellan 2 och 4 m (HG 30).

En härd framkom i husets östdel. Hus II fosfatkar- 
terades och en tredelning, om inte lika klar som för 
det ovan diskuterade huset, kunde iakttagas.

Några 14C-dateringar föreligger inte från själva hu
sen utan dateringarna bygger på resultatet av ,4C-da- 
teringar av härdar i husens närhet. Hus I har daterats 
till 2170+/-80 BP medan hus II kan placeras i inter
vallet 2270+/-120 till 2050+/-80 BP.

Från Linköpingsområdet finns ytterligare några hus 
vilka daterats till förromersk järnålder, bl a frånTorn- 
by-området. Här kommer endast ett hus från Kvarte
ret Paragrafen (HG 308) i Linköpings nordvästra ut
kant att diskuteras. Huset, som framkom vid exploa
tering och under ett kulturlager från förromersk/ro
mersk järnålder, var ca 24 m långt i den takbärande 
konstruktionen. Väggen var mycket osäker men upp
skattningsvis kan längden ha varit minst 28 m och

bredden 8 m. Huset bestod av 14 bockpar med en 
bredd av 3,5-4 m. Avståndet mellan bockparen upp
gick till mellan I och 4,5 m. Huset fosfatkarterades 
och värdena indikerade en stalldel i öster och bostads
del i väster.

Huset dateras med sex 14C-dateringar till mellan 
2310+/-55 och 1740+/-90 BP. En härd i husets västra 
del har daterats till 2080+/-90 BP. Dateringarna sträck
er sig från förromersk järnålder (period II) till yngre 
romersk järnålder men tyngdpunkten ligger dock i sen 
förromersk järnålder.

Utanför Linköping har hus från förromersk järnål
der undersökts bl a vid Brunneby i den nordvästra 
delen av landskapet och vid Pryssgården (Norrköping).

Vid Brunneby undersöktes, i samband med omlägg
ning av riksväg 36, boplatslämningar från tidigneoliti- 
kum till senare delen av j ärnåldem (Larsson, M 1994b). 
Ett tidigneolitiskt mesulahus har diskuterats ovan. I 
detta sammanhang är de båda långhusen från äldre 
järnålder av större intresse. Det första huset (hus I) 
var 18 m långt i den takbärande konstruktionen (HG 
27). Mycket få spår av väggar kunde beläggas. Den 
totala längden kan uppskattas till ca 22,5 m och bred
den till ca 6 m. Huset var skadat i senare tid men an
talet takbärande bockpar kan uppskattas till åtta. Bred
den på dessa ligger på ca 3,5 m medan avståndet mel
lan dem varierar mellan 1 och 2 m. En fragmentarisk 
stenläggning framkom i husets västra del. Denna har 
tolkats som en del av ett stallgolv. Inga härdar var be
varade i huset.

Det andra huset (hus III) var ca 20 m långt i den 
takbärande konstruktionen (HG 28). Få spår av väg
garna kunde dokumenteras men den totala längden 
kan dock uppskattas till ca 23 m. Huset var ca 7 m 
brett mellan väggarna. Takkonstruktionen utgjordes av 
totalt 10 bockpar med en bredd på mellan 2 och 3 m. 
Avståndet mellan bockarna var 0,5-2 m. Konstruktio
nen avsmalnade mot öster. Formen är klart diverge
rande.

Från hus I föreligger inga radiometriska dateringar 
utan dateringen till förromersk jämålder/äldre romersk 
järnålder bygger på typologiska kriterier (Larsson, M 
1994b:29). När det gäller dateringen av hus III är för
utsättningarna bättre. Huset har med tre l4C-dateringar 
placerats i intervallet 2230+/-100 till 1990+/-70 BP. 
Dateringen av huset ligger alltså i sen förromersk järn
ålder till tidig romersk järnålder.
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Innan vi går vidare i diskussionen finns ytterligare 
huskonstruktioner att analysera. Huset/husen under
söktes 1993-1994 vid Pryssgården i Norrköping (HG 
511). Från samma plats kommer de ovan behandlade 
husen från bronsålder. Den här aktuella konstruktio
nen (hus 8) utgöres av två faser där fas 2 brunnit. Då 
arbetet med rapportering ännu inte är klart får tolk
ningen ses som preliminär. I fas 1 var huset ca 19 m 
långt och 7 m brett. Den takbärande konstruktionen 
utgjordes av åtta bockpar med en bredd av ca 3 m. 
Avståndet mellan paren varierade mellan 1 och 3 m. 
En härd fanns i husets östra del. Under fas 2 var huset 
ca 19x6,5 m stort och den takbärande konstruktionen 
utgjordes av sju bockpar. Bredden på den takbärande 
konstruktionen uppmättes till ca 3 m. Rester av vad 
som tolkats som ett förkolnat brädgolv påträffades i 
husets västra del. Tre härdar kan eventuellt knytas till 
huset. De var placerade i husets centrala del.

Dateringen är preliminär. Vissa utgångspunkter finns 
dock. Detta gäller framför allt den takbärande kon
struktionens bredd samt det relativt stora antalet bock
par. Båda dessa detaljer kan klart jämföras med t ex 
det längre huset från Lambohov samt hus III från B run
neby (se ovan). Konstruktionen möjliggör en datering 
av hus 8 från Pryssgården till senare delen av förro
mersk järnålder eller tidig romersk järnålder. Någon 
större tidsskillnad mellan de båda faserna finns inte. 
En l4C-datering från fas 2 föreligger. Denna gav dater
ingen 1855+/-55 BP vilket indikerar tidig romersk järn
ålder.

Den förromerska järnåldern - en brytningstid
Ovan har ett betydande antal hus, och huskomplex, 
från den äldsta järnåldern diskuterats. Materialet är 
fortfarande dominerat av hus från Skåne men kom
pletterat av ett växande antal hus från Östergötland 
och Halland. Tesch (1993:173) framför uppfattning
en att de regionala differenserna i huskonstruktione
rna blir större vid övergången mellan brons- och järn
ålder. På Jylland kan vi t ex se hur korta hus domine
rar i landsbyn Hodde (Hvass 1985:101). I det skånska 
materialet finns en utveckling mot hus med flera bock
par samt en relativt stor bredd på den takbärande kon
struktionen (t ex Björhem & Säfvestad 1993:310). Hus 
med en divergerande takkonstruktion kan också föras 
till förromersk järnålder. Detta står i tydlig kontrast

till t ex utvecklingen på Jylland. Materialet är dock 
ännu för litet för att möjliggöra en mer detaljerad kro
nologi men en klar tendens kan dock ses; under peri
od III av förromersk järnålder blir husen långa, i vissa 
fall mycket långa (se t ex husen från Toft anäs och Öns- 
vala). Från Ystadsområdet finns ett antal långa hus 
(20,5-23x6 m) som också kan dateras till period III 
(Tesch 1993:175). En utveckling mot ett stabilare bo
sättningsmönster där stora gårdsanläggningar, som 
t ex Toftanäs där flera hus ingått, kan ses. I exemplet 
Toftanäs förekommer även hägnader och fägator. En 
kombination av ett längre och ett mindre hus verkar 
vara karakteristiskt. I vissa fall ingår även grophus i gårds
strukturen.

En liknande utveckling kan även studeras i Östergöt
land där några större långhus av allt att döma skall pla
ceras i period III av förromersk järnålder (t ex Lambo- 
hov, Brunneby, Pryssgården). När det gäller t ex Lam- 
bohov kan ett mindre hus ha ingått i ett gårdskomplex 
tillsammans med det långa huset (Larsson, M 1993). På 
den närbelägna boplatsen RAA 251 kunde två mindre 
hus med fyra bockpar beläggas. De båda komplexen har 
daterats till period III. En modell där skillnaden i husens 
storlek kan föras tillbaka till en ekonomisk och social 
differens har föreslagits (Larsson, M 1993b).

En markant förändring i det sociala systemet kan på 
flera håll iakttagas mot slutet av förromersk järnålder. 
Thomas Larsson (1989:344; 1993) ser i en analys av den 
yngre bronsålderns och den äldre järnålderns gravar och 
bosättning en markant förändring omkring 100 f Kr. Från 
ett samhälle baserat på större sociala enheter med ritu
ella centra som t ex hällristningsområdet vid Himmel- 
stalund växer ett system med bosättningar av ensam- 
gårdskaraktär fram. Ett samhälle med ökande sociala och 
ekonomiska differenser kan inte minst ses i gravmateri
alet. Undersökningar på Bornholm pekar på att under 
perioderna I och II, dvs mellan 500 och 150 f Kr, är 
gravgåvorna dikterade av kön och ålder medan det un
der senare delen av förromersk järnålder (period III) sker 
en förskjutning mot ett fåtal rika gravar t ex vapengravar 
(Jörgensen 1990:84ff). En likartad utveckling kan ses i 
den jylländska landsbyn Hodde i vilken Hvass (1988:58) 
urskiljer fyra sociala skikt.

Genom analyser av pollendiagram och makrofossil 
från Ystadsområdet kan vi, åtminstone i Sydskåne, se 
en tillväxt av skog under tidig järnålder. Boken (Fa- 
gus) expanderar på övergivna utmarker. Sannolikt över-
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ges ett system med vandrande åkrar under tidigare 
delen av förromersk järnålder (Göransson 1991:34). 
Samtidigt sker en omläggning av odlingen; framför allt 
odlas nu skalkorn vilket kräver gödsling (Engelmark & 
Hjelmquist 1991). Ett system med mer permanenta 
åkrar kan förutsättas etablerat i Sydskåne omkring 800- 
500 BC (Olsson 1991:299).

I östra Mellansverige etableras ett komplext system 
med inägor och utmarker från och med de första år
hundradena före Kristus och framåt (Widgren 
1983:71). Framför allt har systemet sin tyngdpunkt 
mellan 100 och 500 e Kr (Widgren 1983:123). Fyra 
till fem gårdar samarbetade i ett system med gemen
samma hägnader och fägator. Avståndet mellan de 
enskilda gårdarna har uppgått till ca 500 m (Widgren 
1983:71). Bortsett från de rent ekonomiska ochjord- 
bruksteknologiska aspekterna kan man också se sten
strängarna som tecken på en förändring i samhället i 
stort. I kontextuell arkeologi ser man t ex omläggning
en mot hägnader och permanenta åkrar som en verk
lig förändring i hur människor uppfattade landskapet 
(Thomas 1991:53). Utifrån en studie baserad på eng
elska förhållanden ser Thomas (1991:55) en likhet 
mellan t ex megalitgravarna och hägnadssystemen med 
permanenta åkrar, i det förhållandet att de båda be
gränsar människors rörlighet. En skillnad ligger i att 
sistnämnda gör så i ett mer alldagligt sammanhang. 
Tyngdpunkten ligger under äldre järnåldern i de om
råden inom vilket arbete utfördes, t ex åkrarna.

Sammantaget finns det mycket som talar för att vi 
under förromersk järnålder får en utveckling mot ett 
mer socialt stratifierat samhälle baserat på ett system 
av ensamgårdar. Skillnaderna går att se även i husen 
där storleken på gården sannolikt avspeglar den eko
nomiska och sociala ställningen hos gårdsägaren. De 
regionala skillnaderna ger också intryck av att öka. 
Detta är framför allt markant i ett väst-östligt per
spektiv dvs mellan Jylland och Själland/Skåne (t ex 
Fonesbech-Sandberg 1992:26).

Romersk järnålder
Utvecklingen av husen under romersk järnålder följer 
de linjer som drogs upp under den föregående perio
den. Tesch (1993:183) har påpekat att det typiska 
huset från äldre romersk järnålder iYstadsområdet har 
en längd på i genomsnitt 22 m och en bredd av ca

5,5-6 m. En skillnad mot tidigare var att husen nu 
oftast har fem istället för sex bockpar. En tendens finns 
också till att husen får ett större avstånd mellan bock
paren samt att väggarna får en svagare konstruktion 
då få spår av vägglinjer dokumenterats i Ystadsområ- 
det (Tesch 1993:183f).

Husmaterialet är relativt litet och består av hus från 
Skåne, Halland och Östergötland. Hus av olika typer 
har belagts under romersk järnålder: långhus av olika 
format, grophus samt mindre lador.

Ett av de bäst bevarade husen härrör från Kvarteret 
Bronsdolken (Fosie) i Malmö (HG 323). Till skillnad 
från majoriteten av de skånska husen finns vägglinjer
na bevarade. Huset var rektangulärt och 19x5-5,6 m 
stort. Vägglinjerna sammanfaller inte helt utan huset 
var bredast i västdelen vilket innebär att det kan röra 
sig om två faser. Den takbärande konstruktionen be
stod av fem bockpar med en bredd på 1,4-1,9 m. Av
ståndet mellan bockparen låg mellan 2 och 4 m. Den 
takbärande konstruktionen var inte helt rak utan svagt 
böjd. Detta styrker också antagandet att huset har haft 
två faser. Huset dateras, med fynd av bl a fotbägare, 
till romersk järnålder.

Från Fosie IV finns både långhus och grophus vilka 
daterats till romersk järnålder. Huset från boplats I (hus 
2) var 9x4,9 m stort. Den takbärande konstruktionen 
bestod av tre bockpar med en bredd av 1,65-1,95 m 
(HG 496). Avståndet mellan bockparen varierade 
mellan 2,7 och 3,95 m. Den största bredden låg i hu
sets centrala del (Björhem & Säfvestad 1993:188). 
Pinnhålen efter väggarna antyder att gavlarna varit 
svagt rundade. En större härd var belägen i husets cen
trala del. Huset har daterats både med fynd och 14C 
till romersk järnålder. Dateringen 1640+/-50 BP indi- 
kerar den yngre delen av perioden.

Ett grophus från Fosie IV får representera husty
pen. Grophuset (A 2000) framkom på boplats IV 
(Björhem & Säfvestad 1993:3311). Anläggningen var 
rund med en diameter på ca 3 m och ett djup av 0,4 
m (HG 504). Gropen hade ett försänkt parti i mitten 
där ett kraftigt stolphål påträffades. Dessutom kunde 
ytterligare två stolphål beläggas utanför gropen. Fyll
ningen bestod av flera lager som framför allt karakte
riserades av sot och eldskadade stenar. En lagd sten- 
packning framkom i husets mitt. I denna fanns en be
tydande mängd fiskben, vilket antyder en funktion som 
rök- eller torkanläggning. Huset dateras med hjälp av
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ornerad keramik till övergången mellan äldre och yngre 
romersk järnålder (Björhem & Säfvestad 1993:332). 
Liknande grophus har också undersökts i Köpinge- 
området (Tesch 1993:187).

Från Halland finns ett stort antal välbevarade hus 
från Brogård (Carlie 1992).! katalogen har tre av lång
husen, samt ett mindre hus som dateras till romersk 
järnålder medtagits (HG 59, 62, 63, 66). Långhusen 
kan indelas i två grupper: rännhus och stolphus. Ett 
rännhus (hus XXII) var 27,4 m långt och 6,2 m brett. 
Långsidorna var svagt divergerande. Den takbärande 
konstruktionen bestod av åtta bockpar med en bredd 
på mellan 2 och 3 m och var smalast i ändarna på 
huset. Avståndet mellan bockparen varierade mellan 
2 och 4 m. Två ingångar har identifierats i husets nor
ra respektive södra långsida. Huset har daterats till 
yngre romersk järnålder med en 14C-datering 1730+V 
80 BP (Carlie 1992: 29).

Hus IX skiljer sig från ovan nämnda hus då det hade 
en kombination av väggränna och stolphål (Carlie 
1992:20). Huset var 44 m långt och 6,4 m brett. Lång
sidorna var svagt divergerande. Den takbärande kon
struktionen bestod av sammanlagt 16 bockpar med 
en bredd som varierade mellan 1 och 2 m. Avståndet 
mellan bockparen var ca 1,5-4 m. Spår efter fyra in
dragna ingångar framkom; två i den östra och två i 
den västra delen av huset. En 14C-datering har gett 
värdet 17 50+/-60 BP dvs övergången mellan äldre och 
yngre romersk järnålder.

Något äldre är sannolikt långhus XXXII som date
rats till 1880+/-90 BP vilket innebär äldre romersk 
järnålder (Carlie 1992:18). Den mest markanta skill
naden är att detta hus saknar väggränna. Proportio
nerna kan för övrigt klart jämföras med de båda ovan 
behandlade husen. Det fjärde huset har tolkats som 
ett uthus (Hus XXXVIII). Huset var 14x4 m stort 
och markerades av tre par takbärande stolpar (Carlie 
1992:30).

Från Östergötland finns, som diskuterats ovan, ett 
betydande antal hus från förromersk järnålder men få 
från romersk järnålder. Fas 2 i hus 8 från Pryssgården 
har med en radiometrisk datering preliminärt place
rats i en tidig del av romersk järnålder (se ovan). Ett 
hus från Biåsvädret i Vreta klosters socken har date
rats till romersk järnålder men då värdena har en rela
tivt stor spridning (1595+/-80 BP - 1750+/-80 BP) är 
det svårt att närmare precisera husets datering (Fern-

holm 1982:19). Huset var minst 20 m långt och 7,5 
m brett. Den takbärande konstruktionen bestod av 11 
bockpar med en bredd av mellan 2,5 och 2,75 m (HG 
140). Avståndet mellan bockparen var anmärknings
värt litet; ca 0,8-lm. Parallellt med och ca 1 m utan
för den norra stolphålsraden fanns ytterligare en stolp- 
hålsrad med sex stolphål.

Sannolikt rör det sig här om ett ombyggt långhus, 
eller eventuellt två hus, vilket indikeras av det bety
dande antalet takbärande stolpar och det ringa avstån
det mellan dem. Som också påpekats av utgrävaren 
fanns det spår efter ytterligare hus på platsen (Fern- 
holm 1982:23).

Yngre järnålder
Antalet hus från yngre järnålder är litet jämfört med 
antalet från äldre järnålder. De framkomna husen är 
huvudsakligen koncentrerade till Skåne. Det är först 
under senare tid som hus från perioden även har un
dersökts i t ex Östergötland. Då antalet hus är så litet 
får det anses som befogat att mer i detalj analysera 
varje hus.

Folkvandringstid/vendeltid
Anda fram till för ca 10 år sedan var inga andra typer 
av hus än grophus kända från perioden i Skandinavien 
(Hvass 1979:38).Tesch (1993:188) menar att det finns 
flera orsaker till att husen från denna period är svåra 
att identifiera; grävningsteknik, svårdaterad keramik 
samt att en förändrad byggnadsteknik lämnade få spår 
i marken. I Köpingeområdet består det typiska huset 
från perioden av endast tre par takbärande stolpar.

Majoriteten av nedan behandlade hus är inte allde
les klart fixerade i tid utan flera av dem har en vidare 
datering till senare delen av yngre romersk järnålder 
och upp i folkvandringstid. Detta gäller t ex ett hus 
från Fosie IV (HG 497) som var minst 29 m långt och 
uppskattningsvis ca 5 m brett. Väggarna saknades till 
större delen. Bockbredden uppgick till mellan 1,4 och 
2,4 m. Ingångsstolparna var belägna i mitten av husets 
södra långvägg.

Från Ystadsområdet (L Köpinge 21:2) finns bl a ett 
långhus (HG 585) som med 14C-daterats till 1370+/- 
90 BP (Tesch 1993). Huset var 35 m långt och upp
skattningsvis mellan 5 och 6,5 m brett. Den takbäran-
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de konstruktionen utgjordes av 8x2 parställda stolpar. 
Stolphål efter en skiljevägg fanns i husets östra del. 
Karakteristiskt för de folkvandringstida/vendeltida 
husen i Ystadsområdet är husens ringa bredd. Detta 
gäller både bredden på den takbärande konstruktio
nen och den totala bredden (Tesch 1993:200).

Folkvandringstida hus är som nämnts mycket ovan
liga och samma sak gäller de vendeltida husen. Här 
kan nämnas en intressant undersökning från Bjärred i 
Flädie socken där totalt nio långhus och åtta grophus 
framkom vid en exploateringsundersökning. Boplat
sen kan indelas i tre faser under vendel-Zvikingatid. 
Från ett hus (HG 533) finns en l4C-datering som gett 
värdet 1220+/-65 BP, med andra ord vendeltid. Detta 
hus var ca 19 m långt och mellan 5 och 5,5 m brett. 
Den takbärande konstruktionen bestod av 5x2 par
ställda stolpar med en bockbredd på mellan 1,5 och 
1,7 m. Långväggarna var svagt konvexa. Ingen härd 
påträffades i huset.

Vikingatid
Från vikingatid finns, förutom grophusen, ett litet an
tal karakteristiska hus från Skåne. Det rör sig framför 
allt om hus av s kTrelleborgstyp. En undersökning med 
en intressant kontext genomfördes 1984 vid Skaber- 
sjö med anledning av dragningen av gasledning. Sam
manlagt fyra långhus av Trelleborgstyp framkom till
sammans med grophus. Husen utgör resterna av två 
faser som med ett kort tidsavstånd avlöst varandra på 
platsen. Hus III (HG 529) var ett rektangulärt ca 18x6- 
7,5 m stort hus med antydan till gavelrum i den östra 
delen. Långväggarna var konvexa och gavlarna var raka. 
Inga väggrännor förekom i anslutning till huset. Den 
takbärande konstruktionen utgjordes av tre stolppar. I 
samband med undersökningen iakttogs att några av 
väggstolparna lutade inåt. Huset har daterats till 1000- 
talets första del genom fynd av vendisk keramik (All). 
En 14C-datering stöder en datering till denna period. 
Huset har ingått i ett gårdskomplex med ett grophus.

Ett hus som kan sägas vara ett mer karakteristiskt 
Trelleborgshus påträffades också (HG 530). Detta hus 
var minst 30x5,5-8 m stort. Då huset sträckte sig ut
anför exploateringsområdet undersöktes tyvärr inte 
hela. Vägglinjen utgjordes av två typiska element: en 
yttre rad av svagt lutande stolpar och en inre väggrän
na för stående plank.

Komplexet vid Skabersjö kan genom fynd av ven
disk keramik och ,4C-dateringar placeras i början av 
1000-talet.

Ett likartat hus av Trelleborgstyp är belagt vid Ty
gelsjö (HG 325) söder om Malmö (Kling 1992:63ff). 
Husets uppskattade längd, den östligaste delen var ska
dad, uppgår till ca 32 m och bredden till ca 10 m. 
Vägglinjerna är raka, ej eliptiska som annars var van
ligt under vikingatid. Den västra intakta gaveln hade 
en rak avslutning med tre kraftiga plankor eller stol
par. Den takbärande konstruktionen utgjordes av 4 
parställda stolpar. Spår efter en ränna (mellanvägg) 
påträffades i husets västra del.

Utanför de inre stolparna fanns den egentliga väg
gen som hade bestått av raka stolpar. Utanför vägglin
jen fanns en ställvis dåligt bevarad väggränna med 
stolphål som lutade 60° emot huset. Huset dateras med 
stöd av vendisk keramik och en l4C-datering till peri
oden sen vikingatid/tidig medeltid. Kling (1992:65) 
är av den uppfattningen att husets väggar utgjorts av 
en form av träkonstruktion med plankor, antingen skif
tesverk eller stående plankor. Taket bör ha varit kon
struerat av spån.

Hus av Trelleborgstyp som diskuterats ovan brukar 
vanligen sägas utgöra stormannagårdar som består av 
flera hus där bl a grophus ingår. Ett hus av sistnämnda 
typ som säkerligen ingått i ett större gårdskomplex 
härrör från Gårdstänganon om Lund (HG 525). Un
dersökningen inom Gårdstånga bytomt utfördes av 
UV-Syd 1989 och gav ett mycket intressant resultat 
(Söderberg 1994:67ff).

Inga till vikingatid daterade långhus framkom. De
sto fler vikingatida grophus påträffades däremot. Sam
manlagt 13 grophus kunde beläggas inom undersök
ningsområdet. Av speciellt intresse i detta samman
hang är ett grophus av "slavisk typ”. Grophuset var 
närmast kvadratiskt, med utlöpare i norr. Taket hade 
burits upp av två stolpar. Väggen har bestått av en 
ränna med väggplank. I det inre av huset påträffades 
jordbänkar längs sidorna samt i nordöstra hörnet en 
rökugn och bredvid denna en hörneldstad. Grophu
set dateras med stöd av vendisk keramik och 14C till 
senare delen av 900-talet.

Grophus av s k ”slavisk typ” har påträffats på flera 
platser i Skåne som t ex Löddeköpinge (Ohlsson 
1990). Under senare tid har det ifrågasatts om det 
verkligen är korrekt att använda termen ”slavisk” i detta
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sammanhang (Tesch 1992:238). Karakteristiskt för 
”slaviska” grophus är en rektangulär grundform med 
svagt rundade hörn samt en rökugn i ena hörnet. Den
na typ av grophus ger klart intryck av att vara knuten 
till orter med namnet ”köpinge” eller till s k ”kunga- 
lev” (Tesch 1992:238). Samtliga dessa lokaler har da
terats till perioden 900-1000.

Vikingatidens bebyggelse
Under en lång följd av år utgjordes den vikingatida 
bebyggelsen i Skåne av grophus medan några långhus 
inte var kända (t ex Ohlsson 1976:151, 1980:95). Un
der loppet av 1980-talet framkom dock andra typer 
av hus (se ovan) som klart indikerar att även långhus 
förekommit under perioden (Björhem m fl 1982). Idag 
kan vi se framväxten av stormannagårdar med gårds- 
komplex bestående av Trelleborgshus, mindre uthus 
samt grophus. Dessa ligger i flera fall på de senare eta
blerade bytomterna. Detta är en tendens som också 
går att se i Danmark där t ex Vorbasse och Lejre utgör 
goda exempel på magnatgårdar som etableras under 
600/700-talet och sträcker sig upp i 1000-talet (t ex 
Christensen, T 1991). En undersökning vid Lisbjerg 
norr om Aarhus har också gett viktig information om 
bebyggelsens struktur under övergången vikingatid/ 
medeltid (Jeppesen, J & Madsen H J 1991:269ff). På 
platsen undersöktes delar av en gårdsanläggning med 
rötter i 1000-talet. Anläggningen omgärdades av ett 
hägnadssystem. En patronatskyrka byggdes under se
nare delen av 1000-talet i anläggningens centrala del.

En likartad bild framträder på flera håll i Skåne, bl a 
vid Bjäresjö i Sydskåne (Callmer 1992:434 f). I Bjäre- 
sjö anlades under en tidig del av 1000-talet en stor- 
mannagård bestående av flera byggnader med ett lång
hus av Trelleborgstyp i centrum. Precis som vid Lis
bjerg finns belägg för att en tidig kyrkobyggnad an
läggs i området (Callmer 1992:435).

Det finns alltså en tydlig koppling mellan storman
nagårdar och tidiga kyrkor i det danska och skånska 
området under sen vikingatid/tidig medeltid. Utanför 
stormännens värld måste det också ha funnits vanliga 
bönder, och hur ser deras gårdar ut? Som framgick av 
husgenomgången ovan finns det tyvärr relativt få hus 
som kan dateras till perioden folkvandringstid-viking- 
atid. Undersökningarna vid Flädie (se ovan) har dock 
gett viktig information kring hur gårdskomplexet ut

vecklades under yngre järnålder. Flera byggnader, både 
större och mindre långhus samt grophus, bildar ett 
gårdskomplex som omgivits av hägnader och ibland 
diken.

Callmer (1986:167ff) diskuterar bosättningens ut
veckling i Skåne från tidig vikingatid till medeltid och 
ser i denna en utveckling mot större boplatser av by
karaktär. Viktigt att poängtera är att etableringen av 
de byar som framträder under medeltiden redan bör
jar under den senare delen av vikingatiden. En liknan
de hypotes diskuteras av Tesch (1992:247) som dock 
med viss tvekan ser en tendens till bybildning redan 
under folkvandringstid/vendeltid. Den medeltida byn 
har dock sina rötter i den sena vikingatiden.

Ovan har mycket sagts om utvecklingen i Skåne 
men hur ser utvecklingen ut på andra håll i Sydsveri
ge. Tyvärr tillåter inte källäget några mer detaljerade 
slutsatser, men när det gäller t ex Östergötland har 
under senare år nytt material framkommit som kan 
kasta ljus över den sena järnålderns bebyggelseutveck
ling. Genom kombinerade arkeologiska och kulturge
ografiska undersökningar i t ex Fläretområdet har en 
förändring i platskontinuitet kunnat iakttagas under 
perioden 400-700 (Widgren 1983:119). Under den
na period bryts det ålderdomliga stensträngskomplex- 
et sönder och gradvis formas de senare byterritoriema. 
En ny ägostruktur läggs över det äldre systemet och nya 
gravfält anläggs i anslutning till den nya bosättningen 
(Widgren 1983:116).

Undersökningar av jämåldersbosättningar vid Mjär- 
devi söder om Linköping visar att den bild som Wid
gren gett av utvecklingen fram till 400-talet även kan 
studeras här. Bosättningen i området går att följa upp i 
300-talet men inte längre (Larsson, M 1993:119 ff). Flera 
undersökningar visar att en markant förändring i bebyg
gelsemönster, och säkerligen också i social struktur, äger 
rum omkring 600 e Kr. Handels/hantverksplatser som 
Herrebro söder om Norrköping etableras och till denna 
hör möjligen en magnatgård vid Borg någon kilometer 
bort (Lindeblad, K & Nielsen, A L 1993). Här under
söktes 1992-1993 en gård som uppenbarligen funnits 
från sen vikingatid fram i sen medeltid (Lindeblad, K & 
Nielsen, A L 1994). De hus som kunde dateras till vi
kingatid var små och byggda på syli.

Undersökningen vid Borg kompletteras på ett intres
sant sätt av en nyligen genomförd undersökning vidTåby 
påVikbolandet (Hörfors 1995). Här framkom både lång
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hus på syll och grophus. Dateringen är sen vikingatid.
Sammanfattningsvis kan sägas att vi även i Östergöt

land kan se en utveckling liknande den i Skåne. Stor- 
mannagårdar med flera olika typer av hus börjar upp
föras under vikingatid, och sannolikt även tidigare, på 
vad som senare blir de medeltida bytomterna.

Medeltid

Ett htet antal hus från landsbygden i Skåne har daterats 
till medeltid. Husen har oftast framkommit i samband 
med arkeologiska undersökningar inom de medeltida 
byama.

Vid undersökningar 1989 på den medeltida bytom
ten Tuna på ön Ven framkom ett betydande antal hus 
från olika perioder, bl a ett relativt välbevarat hus från 
1100/1200-tal (HG 113). Huset var 11 m långt och 4 
m brett och orienterat i öst-västlig riktning (Löfgren 
1994:99ff). Huset har ursprungligen bestått av två rum 
men byggts till med ytterligare ett rum. I väster låg bo
stadsdelen med ett 4x4,5 m stort rum med resterna av 
en ugn. I husets mittparti har ett 3x4 m stort rum fung
erat som förstuga med ingång i söder. Huset kan sägas 
vara en form av parstuga med kraftiga stenskodda hörn
stolpar. Huset har byggts till i öster med ett 3x4 m stort 
rum vars väggar vilat på träsyll (Löfgren 1994:108).

Huset från Tuna dateras med stöd av ett mynt och 
vendiskt svartgods till perioden 1100-1200 (Löfgren 
1994:109).

Från 1300-talet härrör två skånska hus.Vid under
sökningar på Hyllie bytomt sydväst om Malmö fram
kom ett välbevarat hus (HG 514). Huset var rektangu
lärt till formen och ca 24 m långt och med en bredd på 
mellan 4,8 och 6,1 m. Långväggarna var raka. Den tak
bärande konstruktionen var närmast av mesulakonstruk- 
tion med tre centralt placerade stolpar. Centralt i huset 
påträffades två härdar och tre ugnar. Rester av ett ler- 
golv fanns i husets östra del. Antydan till skiljeväggar 
fanns i husets centrala och östra del. Huset dateras med 
stöd av fynd och stratigrafi till 1300-tal.

Ett liknande hus har undersökts inom Väla bytomt 
vid Helsingborg (HG 524). Huset var rektangulärt ca 
29 m långt och mellan 5 och 6 m brett. Husets väggar 
var raka och den takbärande konstruktionen bestod av 
närmast parställda stolpar. Huset är, liksom huset från 
Tuna, av mesulatyp. Spår efter två mellanväggar och en 
härd i mittaxeln framkom vid undersökningen.

Dateringen av huset bygger framför allt på 14C-pro- 
ver som placerar det i 1300-talet.

Slutord

I det föregående har ett stort antal hus- och hyddkon- 
struktioner från tidigmesolitikum till medeltid i Syd
sverige diskuterats både ur kronologisk, morfologisk och 
kontextuell synvinkel.

Det framgår att källäget när det gäller hus är ytterst 
varierande och ojämnt fördelat. Den helt övervägande 
delen av husen härrör från Skåne, Halland och Öster
götland. Övriga landskap är inte representerade i mate
rialet. Detta speglar naturligtvis inte en förhistorisk verk
lighet utan avspeglar samhällets exploateringstryck. Flera 
av de stora undersökningarna beror på exploatering av 
åkermark för bebyggelse och vägar.

De första långhusen i Sydsverige kan idag dateras till 
tidigneolitikum med ett fåtal exempel från Skåne, Hal
land och Östergötland. Denna hustyp som karakterise
ras av relativt korta hus med en mesulakonstruktion har 
även påträffats i Danmark vilket gör att vi kan tala om 
en tidigneolitisk ”typ” som kan betecknas "Mossbyhus”. 
Under tidigneolitikum kan vi också urskilja andra hus
typer som grophus och D-formade hyddor. Under MN 
A är det svårt att följa utvecklingen, ett fåtal konstruk
tioner finns men av en avvikande konstruktion. Det rör 
sig om delvis nedgrävda konstruktioner.

I och med MN B (stridsyxekultur och här också grop- 
keramisk kultur) förekommer både nedgrävda kon
struktioner som i Kabusa och mesulahus som t ex i Her
restorp (Vellinge). Sistnämnda hus pekar framåt mot 
senneolitikum där det egentliga genombrottet för lång
huset ligger. Till perioden hör ett flertal hustyper men 
karakteristiskt är långhuset av "Fosietyp” som är känt i 
hela Sydsverige. Förutom denna hustyp finns även grop
hus och delvis nedgrävda konstruktioner.

Under den äldre bronsåldern finns en kontinuitet för 
det tvåskeppiga huset men en särskild typ kan anses som 
speciell för period I. Det rör sig om långa, smala hus av 
"Piledalstyp” som har påträffats i Skåne, Halland och 
Östergötland. Av stor betydelse för husforskningen är 
övergången till det treskeppiga huset. Denna föränd
ring kan anses börja på södra Jylland under period I men 
når Sydsverige först under period II/III. Från Halland 
och Skåne har vi ett mindre antal långa och breda kon
struktioner. Framför allt husen från Brogård i södra Hal
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land är bra exempel på denna hustyp.
Under den yngre bronsåldern fortsätter utvecklingen 

av det treskeppiga huset och parallellt utvecklas andra 
hustyper som ”fyrstolpahus”, grophus, kulthus och Lau- 
sitzhus. Under den yngre bronsåldern består uppenbar
ligen den typiska gården av ett flertal byggnader där lång
huset utgjort fixpunkten.

Under den äldre järnåldern sker en ökad regionalise
ring och den i stort sett parallella sydskandinaviska ut
vecklingen som vi kunnat följa under de äldre perioder
na bryts. Långhuset är fortfarande den dominerande 
formen men till gården hör också, precis som under yngre 
bronsålder, mindre hus och i Skåne grophus. På flera 
håll har extremt långa hus (t ex Onsvala, Toftanäs) un
dersökts. En klar skillnad mot bronsålderns hus är en 
betydligt mindre bredd på mittskeppet; från ca 4 till 
2,5-3 m. I många fall är också den takbärande konstruk
tionen mer eller mindre divergerande.

Under romersk järnålder fortsätter tendensen med 
smalare takbärande konstruktioner och skillnaden i hu
sens storlek kan ligga i ökande sociala differenser.

I och med folkvandringstid och vendeltid minskar hus
materialet betänkligt och ett mycket litet antal hus finns 
från denna del av yngre järnålder. Klart är dock att den 
takbärande konstruktionen blir mycket smal; i vissa fall 
endast 1-1,5 m.

I Skåne var länge grophuset den helt dominerande 
hustypen under vikingatid. Under senare tid har hus av 
”Trelleborgstyp” tillkommit. Dessa långa och kraftiga 
konstruktioner har i regel framkommit i samband med 
undersökningar på bytomter och tillhör perioden 900- 
1000 e Kr. Detta har lett till att denna typ av hus ses 
som magnatgårdar med en koppling till de äldsta kyr
korna som kanske i regel skall ses som patronatskyrkor.

Under sen järnålder framträder en intressant skillnad 
i husmaterialet mellan t ex Skåne och Östergötland. Skill
naden ligger i byggnadsteknik. I Sydsverige byggs, ända 
fram i 1300-talet, stolphus medan det i Östergötland 
byggs hus på sy listenar, men även stolpburna hus. Un
der denna tid, som kan ses som en brytningstid, finns 
alltså en dualism i byggnadstraditionen som är tänk
värd.
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Huskronologi
i Mälarområdet, på Gotland och Öland 

under sten-, brons- och järnålder

av Hans GOthberg

Abstract
The paper describes the development of the house cons
truction from the Stone Age to the Medieval Period, 
c. 1000 -1200 AD, in the Malar area, Gotland and 
Öland. Houses with internal roof-supporting posts 
existed from the transition between the Late Neolithic 
and Early Bronze Age. The Iron Age houses were usu
ally multi-functional with dwelling, stable and/or sto
re-room. During the Viking Age these comparatively 
large houses were replaced by smaller, single-function 
houses with roof-supporting posts in the walls. The 
settlement size and internal structure showed great 
variations. The smallest farms consisted of one or two 
houses. The larger settlements consisted of several 
farms, either widely spread or concentrated. Several 
settlements end at the transition between the Early and 
the Late Iron Age (400-600 AD), which can indicate a 
large-scale reorganisation of the field system.

I denna artikel behandlas hus och hyddor från meso- 
litikum fram till tidig medeltid i Uppland, Västman
land, Södermanland, Dalarna samt Gotland och 
Oland. Huvudsyftet har varit att beskriva husens kon
struktion, utveckling och kronologi. Grundläggande 
är därför en typindelning av husen med utgångspunkt 
i deras konstruktion. I första hand har avsikten varit 
att typindelningen skall avspegla de viktigaste punk
terna i utvecklingen och inte detaljvariationer. Husens 
konstruktionselement och tolkningen av husens funk
tion tas också upp, inklusive indikationer på sociala 
och ekonomiska skillnader. Ett andra syfte har varit 
att beskriva husens kontext, med andra ord boplatser
nas struktur i tid och rum. I detta ingår en diskussion 
om gård/by-problematiken. Nära anknutet till detta 
tema är frågan om boplatskontinuiteten.

En stor del av underlagsmaterialet har excerperats 
till projekt Hus och Gård, varav många hus återfinns i 
katalogdelen (Hus och Gård, katalog). Dessa refere
ras enligt numreringen i Hus och Gårds databas med 
HG och nummer. De hus som excerperats till projek
tet, men ej medtagits i katalogen, refereras på samma 
sätt, men markeras med kursiv stil. Därtill kommer 
hus som har beskrivits i rapporter eller publikationer, 
samt ett fåtal hus som ännu inte har publicerats. I för
sta hand har hus med spår av väggarna medtagits för 
att såväl konstruktionen som formen ska kunna be
skrivas. Därtill har även sämre bevarade hus tagits med 
för att belysa vissa konstruktionsdetaljer. Ett primärt 
villkor, som endast i undantagsfall inte har kunnat 
uppfyllas, är att det skall finnas dateringar från husen.

Öland och Gotland har utgjort den klassiska are
nan för husforskningen i Sverige på grund av de väl- 
bevarade husgrunderna. De undersökningar som gjor
des under den första hälften av 1900-talet var epok
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görande eftersom det knappast fanns något motsva
rande material i det övriga Sverige. Mårten Stenberg- 
ers avhandling ”Öland under äldre järnålder” (Sten- 
berger 1933) ochVallhagarpublikationen (Stenberger 
1955) kom därför att prägla uppfattningen om äldre 
järnålderns hus inte bara på Öland och Gotland utan 
även på fastlandet. Dessa har följts av ytterligare pu
blikationer som delvis behandlar kompletterande 
material, både regionalt och kronologiskt.

I Mälarområdet var undersökningar av hus relativt 
ovanliga fram till mitten av 1980-talet. Tidigare fram
kom flertalet hus i samband med exploateringsunder- 
sökningar av gravfält. Undersökningar som i första hand 
gällde boplatser blev vanliga först i samband med un
dersökningarna för El8 mellan Enköping och Bålsta 
under den andra häften av 1980-talet. Dessa undersök
ningar var dessutom bland de första i Mälardalen som i 
stor skala berörde boplatser i åkermark. Jämfört med 
situationen endast för tio år sedan har dessa undersök
ningar och deras efterföljare lett till att antalet under
sökta hus har ökat lavinartat (jfr Näsman 1984:86).

Det finns därmed stora skillnader mellan Gotland och 
Öland respektive Mälardalen i antal undersökningar, 
tidpunkterna för dessa och i hur stor grad undersök
ningarna har publicerats. Detta har fått följden att de 
förra är relativt väl kända, medan det senare materia
let än så länge är svårare att överblicka. I denna artikel 
har därför redovisningen av det öländska och gotländ
ska materialet i stort sett fått en översiktlig och sam
manfattande karaktär. Tyngdpunkten har istället lagts 
på Mälarområdet.

Redovisningen av husen och hustyperna har delats 
upp såväl efter region - Mälardalen respektive Got
land och Öland - som kronologiskt. Däremot finns 
ingen regional uppdelning i kontextavsnittet.

Huskonstruktionen - 
grundläggande begrepp
Den grundläggande beteckningen av husen utgår från 
utformningen av den takbärande konstruktionen. Van
ligen benämns husen en-, två- eller treskeppiga som 
en parallell till det bärande systemet i de medeltida 
sten- och tegelkyrkorna. Den första beteckningen inne
bär att taktyngden i princip bars av väggarna. I de två- 
skeppiga husen var taktyngden fördelad på både väg
garna och stolpar i husets mittaxel. De treskeppiga

husen kännetecknades av att taket bars av två stolpra
der inne i huset och av väggarna. Stolparna i stolp
raderna har vanligen varit parställda och förbundna 
med en horisontell bindbjälke för att bilda en bock 
(se Näsman 1983:191 ff).

De treskeppiga husen kan i sin tur delas in i några 
underkategorier med utgångspunkt i fördelningen av 
taktyngden mellan väggarna och de inre stolpraderna. 
Berschend har skilt mellan balanserade, överbalanse
rade och underbalanserade hus. De balanserade hu
sen kännetecknades av att taktyngden var jämnt för
delad mellan väggarna och de inre stolpraderna. Det 
avspeglades i att de inre stolpraderna var placerade 
halvvägs mellan husets mittaxel och väggarna. Mitt
skeppet, eller bockbredden, utgjorde därmed hälften 
av husets hela bredd. I de överbalanserade husen bars 
taktyngden till större delen av de inre stolparna. Mitt
skeppet utgjorde mer än hälften av husets bredd. De 
underbalanserade husen karaktäriserades av att tak
tyngden enligt samma resonemang till större delen låg 
på väggarna och att mittskeppet utgjorde mindre än 
hälften av husets bredd (Berschend 1989:83ff).

Paradoxalt nog saknades spår av att väggkonstruk
tionen blev kraftigare som följd av detta. Detta inne
bär att väggarna bör ha avlastats genom att de förbands 
med de inre stolparna med en bindbjälke. Ytterligare 
ett nytt drag är att kraftiga stolpar börjar uppträda i 
gavlarna, troligen för att bära en del av taktyngden 
och stabilisera huset i längdled. Förändringarna i hu
sets tvärled åtföljdes dessutom ofta av att avstånden 
mellan stolpparen eller bockarna (spannlängd) samti
digt ökade. Belastningen ökade därmed på de enskilda 
stolparna, som bör ha fått kraftigare dimensioner och 
kraftigare fundament. Detta bör även avspegla god till
gång på kraftigt virke (Berschend 1989:90ff).

Ett relativt mått på förhållandet mellan bredden 
på huset och mittskeppet/bocken är en procentsats 
eller bockkvot (Bvass 1982:142; Ramqvist 
1983:147f). För att värdet skall vara representativt bör 
spåren av väggarna vara relativt välbevarade och pa
rallella med de inre stolpraderna. Eftersom väggarna 
relativt ofta är dåligt bevarade är möjligheterna att 
fastställa detta förhållande begränsade. I andra fall är 
de inre stolpraderna och väggarna inte regelbundna 
eller parallella. Till den senare gruppen hör hus med 
trapetsoid form eller konvexa väggar. I sådana fall kan 
dessa värden vara mycket missvisande.
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De enskeppiga husen hade två principiellt olika kon
struktioner. Den ena kännetecknades av att taktyng
den bars både av väggstolpar och kraftiga snedställda 
strävstolpar, t ex i hus av ”Trelleborgs-typ”. Den andra 
konstruktionstypen karaktäriserades av att taktyngden 
enbart bars av väggstolparna, vilka därför hade krafti
ga dimensioner. En grundläggande förutsättning för 
konstruktionstypen bör introduktionen av den ”låsta 
triangeln” ha varit. Detta begrepp innebar att två tim
merstycken kunde fixeras i vinkel till varandra genom 
att fastgöras med ett tredje, ofta en snedsträva. Främst 
bör detta ha tillämpats för att fästa takstolen vid vägg
band och bärande väggstolpar (Näsman 1983:191ff).

Grundläggande är även en källkritisk bedömning 
av husens dateringar. Först och främst gäller det den 
daterande artefaktens eller ,4C-provets härstamning 
och sambandet med huskonstruktionen. Möjligheten 
att avgöra det senare påverkas även av boplatsens 
omfattning, struktur och intensitet. På boplatser med 
glest spridda anläggningar och relativt kort använd
ningstid är sannolikheten relativt stor att dateringar 
från bevarade stolpar, stolphålsfyllningar eller härdar 
kan avspegla husets användningstid. Träkolets egenål
der kan dock innebära att dateringarna överlag blir för 
gamlä. På boplatser med flera hus koncentrerade till 
en liten yta och med lång användningstid är riskerna 
betydligt större för inblandning av äldre eller yngre 
material. Förutsättningarna för att kunna datera en
skilda hus eller konstruktioner är därför sämre på sto
ra, intensivt utnyttjade boplatser. Därtill kommer att 
flertalet l4C-dateringar har en statistisk spännvidd som 
är betydligt större än husens troliga användningstid. 
Till detta skall problemet med träkolens egenålder 
fogas. I den följande texten anges dateringarnas kali
brerade värden i enlighet med uppgifterna i katalo
gen. De okalibrerade värdena redovisas i katalogen.

Husens konstruktion

Mälardalen
I Mälarområdet har den övervägande delen av husen 
påträffats i Uppland, medan endast en mindre del kom
mer från Södermanland och Västmanland. Endast i be
gränsad grad har material från de stora undersökningar

na från 1993 och framåt medtagits i beskrivningarna. 
Detta innebär att material från Uppland dominerar, 
medan Västmanland och särskilt Södermanland är be
tydligt sämre representerat. Mot denna bakgrund är 
därför eventuella regionala skillnader svåra att urskilja.

Stenålder
Lämningar av hus eller hyddor från perioden är mycket 
få och troligen kraftigt underrepresenterade. Kriteriet 
för dessa konstruktioner är att de skall ha en distinkt 
form och att stolphål eller andra lämningar efter tak 
eller väggar skall ha påträffats. Därtill har flera läm
ningar, som har bestått av en stenpackning eller sten- 
röjd yta med kulturlager och fynd tolkats som hydd- 
bottnar.

Vid Leksand i Dalarna (FIG 170-171} har lämning
ar påträffats som har tolkats som två - tre hyddor. 
Dessa var närmast ovala och mätte 7,0x5,5 m respek
tive 6,5x4,5 m. Väggarna markerades av oregelbun
det placerade stolphål. Inne i konstruktionen visade 
ytterligare några stolphål att taket burits av stolpar. 
Dateringar från härdar i anslutning till hyddorna och 
fynd av handtagskärnor placerar lokalen i mesoliti- 
kum - 6000/5500 - ca 5000 BC (Larsson 1994:237ff) 
(fig 1).

Vid Pärlängsberget i Överjärna socken i Söderman
land har lämningar av fem nedgrävda hyddor påträf
fats. Flyddorna var rundat rektangulära och omkring 
3x2,5-3 m. Längs långsidorna fanns rännor med indi
kationer på intilliggande vallar. Längs hyddgroparnas 
kanter invid väggrännorna fanns stolphål. I två av 
hyddorna fanns härdar belägna i änden av en väggrän
na. I hyddorna fanns även en förrådsgrop i direkt an
slutning till en av väggrännorna. ,4C-dateringar av kol 
från en härd och väggrännor gav dateringar till över
gången mellan mesolitikum och tidigneolitikum, 4200 
-3400 BC (FMlgren, Bergström & Larsson 1995:13ff).

Hyddkonstruktioner har också identifierats vid 
Åloppe i Nysätra i Uppland (HG 424-425}. Dessa var 
runda med 4 m diameter och bestod av en krets stolp- 
och pinnhål. Fynd av lerklining pekar på klinade flät- 
verksväggar. Inne i konstruktionen fanns en härd. 
Minst tre hyddor påträffades, varav en överlagrades av 
en liknande konstruktion. Fynd av gropkeramik och 
en yxa pekar på en datering till mellanneolitikum 
(Lindqvist 1916:164ff).
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Fig 1. Exempel på hyddlämningar från sten- och bronsålder. (A) Hydda II i Leksand, Leksands sn, Dalarna, 
(B) Ani 5 i Vallby, Västerås, Västmanland. Ritning: Pia Larsson.

Vid Kyrktorp i Grödinge i Södermanland (HG 419) 
har en lämning undersökts som tolkas som en hydd- 
botten. Den bestod av en oregelbundet rektangulär 
stenpackning med måtten 7,5x5,0 m, som bildade en 
låg vall eller ram runt en stenfri yta. En TL-datering 
av skärvsten i stenpackningen ligger i mellanneoliti- 
kum.

Bronsålder
I likhet med situationen under stenålder är antalet hus 
från bronsålder htet och troligen kraftigt underrepre- 
senterat.

Vid Boda i Bred i Uppland [HG 225] har en oval 
stenpackning med måtten 9,5x7 m och tre oregelbundet 
placerade osäkra stolphål tolkats som en hyddbotten. I 
stenpackningen fanns även en härd. Till fynden hörde 
rikligt med lerklining och ett bronsspänne, daterat till 
bronsålderns period IV (Almgren 1912:132ff). De osäk
ra stolphålen ger inga antydningar om överbyggnadens 
utformning.

I samband med en gravfältsundersökning påträffades 
lämningar av en hydda vid Vallby i Västerås (HG 247). 
Den var 4,5x3,6 m, rundad, men med en rak sida i norr. 
Begränsningen markerades av oregelbundet placerade 
stolphål. I och utanför konstruktionen fanns flera här
dar och kokgropar. Gravfältet och fynd i konstruktion

ens närhet har gett en datering till bronsålder (Simons- 
son 1958:84ff) (fig 1).

En liknande konstruktion har påträffats vid Igelsta i 
Östertälje i Södermanland (HG 243). Den var halvrund, 
7x4 m, med väggarna markerade av stolphål. Golvet 
bestod av ett lerlager på en småstenspackning. Dessut
om fanns en härd i konstruktionen. Tre l4C-dateringar 
av träkol i stolphål ligger i yngre bronsålder (Hyenstrand 
1966:95). Eftersom Undersökningsytan var mycket be
gränsad, går det inte att avgöra om anläggningen var 
komplett eller om den ingick i en större konstruktion.

Helt annorlunda både vad gäller konstruktion och 
mått var en husgrund vid Håga i Bondkyrko i Upp
land [HG 230). Den ligger på kanten av en naturlig 
platå med god exponering ut mot en dalgång. Hus
grunden var 44x16 m och bestod av en jordblandad 
stenpackning, begränsad av en stenram på insidan. 
Stenramens inre mått var 33x5,5 m. Endast några min
dre ytor undersöktes, i vilka en härd, men inga stolp
hål, påträffades. Dateringen har satts till bronsålderns 
mellersta del med hänvisning till dateringen av den 
närbelägna Håga-högen (Almgren 1905:38ff). Förut
om denna finns dock minst tre gravfält från järnålder 
i den närmaste omgivningen. Husgrundens datering 
är därför osäker.
Av besläktad konstruktion var en husgrund vid Broby i 
Börje i Uppland (HG 226). Den var 17,5x7,5 m, med
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Fig 2. Exempel på hus från bronsålder och förromersk järnålder. (A) Hus II i Annelund, Enköpng, Uppland, (B) hus 1 i 
Vrå, Knivsta sn, Uppland, (C) hus I i Nyckelby, Övergrans sn, Uppland, (D) hus 1 i Norslunda RAÄ 137, Norrsunda sr 
Uppland, (E) hus El i Tibble, Litslena sn, Uppland, (F) anl 8 i Äs, Romfartuna sn, Västmanland.
Ritning: Pia Larsson.

raka långsidor och rundade gavlar och bestod av 2,2-
2,4 m breda skalmurar. I det omkring 2,5 m breda ut
rymmet mellan murarna fanns stenpackningar i två ni
våer och en härd, men däremot inga stolphål. Taket har 
troligen vilat på murarna. Keramik har gett en datering 
till yngre bronsålder (Schönbäck 1951:23ff). Frånvaron 
av stolphål kombinerat med att andra liknande konstruk
tioner ansluter till gravar kan också tolkas som att huset 
inte hade en profan funktion (Schönbeck 1959:82). 
Vid Hallunda i Botkyrka i Södermanland (HG 240) 
har en husgrund med måtten ca 18x8 m påträffats.

Gavlarna bestod av stenmurar, medan långsidorna mar
kerades av stenrader, rännor och enstaka stolphål. Inom 
konstruktionen fanns enstaka spridda stolphål, tre 
härdar och sex ugnar. Inom husgrunden påträffades 
en stor mängd lerklining, som troligen härstammar 
både från huskonstruktionen och ugnarna. Fynd och 
14C-dateringar från anläggningar i och omkring kon
struktionen tillhör period IV-V av bronsåldern (Jaan- 
usson & Vahlne 1975:1 OOff).

Lämningar av tre överplöjda hus med spår av väg
gar och den takbärande konstruktionen har undersökts
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vid Annelund i Enköping. Husen var 18-26 m långa 
och 4,3-5,5 m breda, samt kan betecknas som två- 
skeppiga (Tab 1). I hus II (HG 190) var stolphålen i 
de två yttre stolphålsraderna tydligt parställda. Stolp
hålen i mittraden var oregelbundet placerade. Träkol i 
stolphålen har 14C-daterats till övergången senneoliti- 
kum-bronsålder (fig 2). Hus I och III (HG 189, 191) 
hade en likartad utformning, men var något smalare. 
Husen anses tillhöra samma tidsskede som hus II, men 
hus I bedöms vara något äldre än hus II. Jämfört med 
hus II bestod mittstolpraden i de två andra husen av 
mycket få, glest och oregelbundet satta stolpar. I hus I 
var dessutom avståndet mellan de yttre stolpraderna 
4,0-4,3 m (Andersson, Fagerlund & Hamilton 
1990:15ff). Det var därmed endast 0,4 m bredare än 
mittskeppsbredden i det treskeppiga hus 1 från Vrå i 
Knivsta socken i Uppland som har daterats till mitten 
av bronsålder. Det råder därför en viss osäkerhet om 
hus I och III ska tolkas som två- eller treskeppiga.

Vid Vrå i Knivsta socken har flera hus undersökts, 
varav minst fem treskeppiga från bronsålder. Hus 1 
(HG 193) var minst 36 m långt och 8 m brett. Mitt
skeppet upptog nästan hälften av husets bredd, vilket 
karaktäriserar det som en balanserad konstruktion. I 
den östra delen var stolpplaceringen mer oregelbun
den och bockbredden minskade märkbart. Det senare 
kan tyda på att huset haft en svagt trapetsoid form 
(Karlenby 1994:13). I den centrala delen var spann
avståndet i några fall kortare än 1 m, vilket kan tyda 
på en ombyggnad av huset. I husets centrala och östra 
delar fanns fem härdar. Den östligaste härden var rund 
och begränsad av kantställda stenhällar. I anslutning 
till härden fanns ett lergolv. Huset kan möjligen ha 
varit indelat i tre rum. I den östra delen fanns en bo- 
stads/köksdel och i den centrala delen en bostadsdel, 
markerad av placeringen av härdar. Träkol från en härd 
och en grop har 14C-daterats till bronsålderns mitt 
(Karlenby 1994:27f) (fig 2).

Hus 3 (HG 194) på samma plats var mindre -21m 
långt - och både spåren av väggarna och den inre kon
struktionen var sämre bevarad. Trots att de inre stolp- 
paren delvis stod glest verkar mittskeppet ha haft en 
tydlig trapetsoid form. I söder upptog mittskeppet 
omkring en tredjedel av husets bredd, jämfört med 
40% i norr. En datering av träkol i ett stolphål ligger i 
mitten av bronsåldern (Karlenby 1994:15ff).

Hus El vid Tibble i Litslena socken i Uppland (HG

238) var 14 m långt och 6,5 m brett. Avståndet mel
lan stolpparen (spannlängden) var relativt kort och re
lativt regelbundet. Spannlängden var dessutom kor
tare än mittskeppets bredd. Långväggarna var raka, 
medan gavlarna var sämre bevarade och eventuellt 
hade avrundade hörn. Dateringar av träkol i två stolp
hål ligger i slutet av yngre bronsålder (Andersson m fl 
1994:178ff) (fig 2).

I likhet med hus från Danmark och Östergötland 
finns förmodligen en tendens till en övergång från långa 
hus under äldre bronsålder till kortare hus efter om
kring 1000 f Kr (Karlenby 1994:22ff).

Järnålder

Förromersk och äldre romersk järnålder
I detta avsnitt ingår förutom hus från förromersk och 
äldre romersk järnålder även några hus från slutet av 
yngre bronsålder respektive yngre romersk järnålder 
eftersom de hade samma konstruktion som husen från 
den här aktuella perioden.

De treskeppiga husen dominerade, men inom den
na kategori fanns flera olika typer som kan åtskiljas 
genom det relativa förhållandet mellan mittskeppet 
och husets bredd samt den inre stolpsättningen i hu
sens längdled. Karaktäristiskt för husen från förromersk 
och äldre romersk järnålder var att mittskeppet ut
gjorde omkring hälften eller något mindre än hälften 
av husets bredd, dvs hade balanserade konstruktioner. 
Mot skedets slut finns en tendens till att mittskepp
ens relativa bredd minskade till omkring 40%, dvs en 
utveckling mot en underbalanserad konstruktion. 
Denna tendens var dock inte generell eftersom det 
samtidigt fanns hus med balanserad eller närmast över
balanserad konstruktion. I absoluta mått varierade 
mittskeppens bredd mellan 2,3 och 4,4 m.

En hustyp hade i stort sett samma konstruktion som 
det ovan nämnda hus El vid Tibble. Till denna grupp 
kan Tibble hus VII (HG 239), hus 14 vid Högsta i 
Övergran i Uppland (HG 434) och hus F vid Lunda 
(Stenåldersgatan) i Badelunda i Västmanland (HG 
407) föras. Husen var mellan 10 och 20 m långa och 
5,5-7 m breda. Eftersom flertalet hus har påträffats i 
plöjd mark var väggarna vanligen dåligt bevarade. I de
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få fall där väggformen kunde bestämmas hade lång
väggarna oftast rak form, men i enstaka fall var de 
konvexa, t exTibble hus VII. Samma reservation mås
te göras för gavlarna, som verkar ha varit helt raka el
ler raka med kraftigt rundade hörn. Konstruktionen 
av hus 14 i Högsta var ett undantag, eftersom mitt
skeppet utgjorde omkring 40% av den totala bredden, 
dvs närmast en underbalanserad konstruktion (Anders
son m fl 1994:227ff; Eriksson 1995; Holm, Wilson & 
Aspeborg 1994:78ff).

Flera av de inre stolpparen i husen stod mycket skevt 
i förhållande till längdaxeln. I några hus, t ex hus B, C, 
D i Lunda (HG 403, 404, 405), var antalet stolpar i 
stolpraderna dessutom ojämnt, vilket kan tyda på att 
extra stolpar satts in. Eventuellt kan det antyda att 
inte samtliga stolpar var sammanfogade till bockar 
(Holm, Wilson & Aspeborg 1994:78ff). Härdar fanns 
i ett fåtal hus. Dateringarna av husen är spridda från 
övergången mellan bronsålder och förromersk järnål
der till övergången mellan äldre och yngre romersk 
järnålder. Flertalet dateringar ligger dock i förromersk 
järnålder. Till de äldre hörde dateringar av träkol i tre 
stolphål från hus VII i Tibble, som ligger i övergången 
mellan bronsålder och förromersk järnålder (Anders
son m fl 1994:227ff). Den yngsta dateringen härrör 
från hus 14 i Högsta, där träkol i stolphålen daterats 
till övergången mellan äldre och yngre romersk järn
ålder. Dateringar till övergången mellan förromersk och 
romersk järnålder finns även från hus F i Lunda i Ba- 
delunda i Västmanland. I det fallet är det träkol i en 
härd och i ett stolphål som analyserats (Holm, Wilson 
& Aspeborg 1994:35).

Ett hus vid Darsgärde, RAÄ 17 i Skederids socken 
i Uppland, var minst 24 m långt och hade en konvex 
väggform som avspeglades både i långväggen och de 
inre stolpraderna. Eftersom spannlängden delvis var 
mycket kort har några stolppar troligen bytts ut vid 
en ombyggnad. Träkol från kulturlager och härdar har 
gett dateringar till slutet av förromersk järnålder. Det 
är dock oklart om dessa hade något samband med huset 
(se Ambrosiani 1964:1 Iff).

Besläktade med denna hustyp var några 18-24 m 
långa hus som i den centrala delen hade ett eller två 
spann, vars längd överskred mittskeppets bredd. Till 
denna typ hörde hus 1 vid Norslunda (Arlandastad), 
RAÄ 137 i Norrsunda socken i Uppland (HG 220)(fig 
2) och Lunda i Badelunda hus B och E (HG 403,406).

Mittskeppet utgjorde hälften av husets bredd, med 
undantag för Lunda hus E där mittskeppet utgjorde 
mindre än 40%. Spår av väggarna var mycket spar
samma. Flera hus hade troligen konvexa långväggar 
att döma av de inre stolpradernas form. Lunda hus E 
hade en inre konstruktion som var konvex, medan lång
väggarna närmast var parallella. I två hus fanns spår 
av gavlarna bevarade, som i båda fallen var rakt av
slutade. I samtliga hus fanns härdar, i det längsta 
spannet, och/eller i anslutning till detta. I anslutning 
till härden i huset vid Norslunda fanns ett lergolv. 
Dateringar från härdar och stolphål ligger i förromersk 
järnålder i Norslunda-huset och i förromersk och äld
re romersk järnålder i Lunda hus E (se Ulväng 
1992:14ff; Holm, Wilson & Aspeborg 1994:24,800).

I princip samma konstruktion hade några ännu läng
re hus. De hade en tydlig konvex form markerad av 
de inre stolpraderna och av väggarna i den mån spår 
av dessa var bevarade. Till dessa hörde det minst 27 m 
långa hus A vid Lunda i Badelunda (HG 402), som 
hade tre långa spann åtskilda av korta spann. Några av 
de kortaste spannen kan antyda en ombyggnad av 
huset. Dateringen av en härd och två stolphål låg i 
äldre romersk järnålder och början av yngre romersk 
järnålder (Holm, Wilson & Aspeborg 1994:24ff,77f).

Hus II vid Skavsta i S:t Nicolai i Södermanland var 
minst 30 m långt och hade relativt välbevarade spår 
av långväggar, som hade en svagt konvex form. En härd 
och en kokgrop låg i direkt anslutning till det längsta 
spannet (Olausson 1994:19f). Dateringar av träkol i 
stolphål och en härd ligger i den yngre delen av förro
mersk järnålder och äldre romersk järnålder, med 
tyngdpunkten i den senare (Olausson 1994:40ff).

Två mycket stora hus, 45 respektive 50 m långa, 
har påträffats vid Skavsta och Snytberga i Härads sock
en i Södermanland. Hus III i Skavsta hade relativt väl 
bevarade långväggar med konvex form och rundade 
gavelhörn. På ena långsidan fanns dubbla vägglinjer. 
Den yttre av dessa visade en markant utbuktning. De 
dubblerade vägglinjerna och ett stort antal inre stolp
hål, varav flera dubblerade, pekar på kraftiga om- och 
tillbyggnader av huset. Enligt tolkningen har huset varit 
indelat i flera rum, varav en bostadsdel, en förrådsdel 
och eventuellt en stalldel (Olausson 1994:27ff). En 
närmare beskrivning av husets olika skeden och un
derlaget för indelningen har ej ännu redovisats. Date
ringar av träkol i stolphål och en härd ligger i den yng-
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Fig 3. Exempel på jyrstolpshus från brons- och järnålder. (A) Hus IV i Annelund, Vårfrukyrka sn, Uppland, 
(B) hus D4a i Bdlsta RAA 82, Yttergrans sn, Uppland. Ritning: Pia Larsson.

re delen av förromersk järnålder och äldre romersk 
järnålder, med tyngdpunkten i förromersk järnålder 
(Olausson 1994:40ff).

Hus I i Snytberga hade endast fragmentariskt beva
rade väggar. Långväggarna hade en tydlig konvex form 
och gavlarna har troligen varit raka. Invid de takbä
rande stolparna fanns extra stolpar som har tolkats som 
stödstolpar eller omstolpningar. Förutom de takbäran
de stolparna fanns dessutom flera stolppar som bland 
annat har tolkats som mellanväggar och båsindelning
ar. I några av de bredaste stolpparen fanns mittstolpar. 
I de längsta spannen fanns två ugnar och en härd. Huset 
har tolkats som delat i två halvor, med varsin bostads
del i den centrala delen och stall/fähus med båsindel
ning i gaveldelarna (Ekman & Neander 1994:16ff). 
Dateringarna av träkol i tre stolphål ligger i slutet av 
förromersk järnålder, medan ett stolphål och en härd 
har gett dateringar till romersk järnålder. Detta till
sammans med de påvisade omstolpningarna pekar på 
att huset har haft en lång användningsstid (Ekman & 
Neander 1994:28).

Ytterligare ett hus från samma period, men med en 
annan konstruktion, är hus I vid Nyckelby i Övergran 
i Uppland (HG 5). Det var 24 m långt och upp till 6 
m brett, med svagt konvexa långväggar. Väggarna mar
kerades av relativt tätt placerade stolphål, förutom i 
gavlarna. Spannen i gaveldelarna var betydligt längre 
än spannen i den centrala delen. I den norra delen fanns 
en härd. En datering från härden ligger i äldre romersk 
järnålder (Göthberg 1995a) (fig 2).

En helt annan utformning hade ett hus vid Äs i Rom- 
fartuna iVästmanland (HG 411). Det var minst 18 m 
långt och 6,6 m brett. Väggarna bestod av relativt tätt

ställda stolpar och var delvis dubblerade. Mittskeppet 
hade en svagt konkav form. Jämfört med de samtida, 
tidigare nämnda husen var spannlängden generellt sett 
större och relativt enhetlig, 3,4-4,6 m. Fem härdar 
fanns i husets centrala del. Dateringar av träkol i ett 
stolphål och ett kollager ligger i övergången mellan 
förromersk och äldre romersk järnålder respektive äldre 
och yngre romersk järnålder (Hyenstrand 1973:22ff)
(fig 2)-

En helt annan kategori utgjordes av fyrstolpskon- 
struktionerna. En av dessa var hus IV vid Annelund i 
Enköping (HG 192) som hade måtten 3,9x3,4 m (fig 
3). Omkring och mellan stolphålen fanns ett kraftigt 
lager lerklining, vilket tyder på klinade flätverksväg- 
gar. Konstruktionen i sig har inte kunnat dateras, men 
en skärvstenshög i närheten pekar på en datering till 
yngre brons ålder-äldre järnålder.

Andra liknande konstruktioner har bland annat på
träffats vid Lunda i Badelunda, Nyckelby i Övergran 
och Bålsta RAA 82 i Yttergran. Vid Lunda hade hus 
H, I och J (HG 408-410), en närmast kvadratisk eller 
rektangulär form med 2-4 m sida. De kan, i likhet 
med de andra exemplen på denna konstruktion, en
dast dateras indirekt på grund av avsaknad av dater
bart material. De är sannolikt samtidiga med de övri
ga husen på boplatsen, dvs från förromersk och äldre 
romersk järnålder (Holm, Wilson & Aspeborg 
1994:24ff).

Vid Nyckelby var hus III (HG 6) kvadratiskt, med 
3,1m sida. Intill detta och delvis överlappade låg hus 
Ila och Ilb, som var kvadratiska med 2,6 respektive
2,4 m sida. Hus Ila och Ilb överlappade hus I. Husen 
antas vara samtida med boplatslämningarna i anslut
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ning till hus I och bör därför placeras i perioden ro
mersk järn ålder-folkvandringstid (Göthberg 1995a).

Vid Bålsta RAÄ 82 har två kvadratiska konstruk
tioner, hus D4a och D4b (HG 186-187), påträffats, 
med 2,7 m respektive 2,6 m sida (fig 3). De bedöms 
vara samtida med boplatsen från förromersk järnål
der till vikingatid (Karlenby 1995b).

Konstruktionerna kan ha haft mycket olika utfö
rande. Det rektangulära hus I vid Lunda kan möjligen 
ha varit en liten treskeppig byggnad. Hus IV i Anne- 
lund hade sannolikt lerklinade flätverksväggar. Möjli
gen kan konstruktionerna ha haft upphöjda golv, bur
na av stolpar, dvs motsvarande en fatbur (se Björhem 
& Säfvestad 1993:267). De kvadratiska konstruktione
rna kan också ha varit enkla skydd med tak, men utan 
väggar. Konstruktionen kan ha haft vitt skilda funk
tioner, men mest troligt är att den haft en förråds- 
funktion, t ex som sädesförråd.

En rund konstruktion med 5 m i diameter har på
träffats vid Norslunda (Arlandastad) RAA 128 i Norr
sunda socken (HG 222). Den bestod av en ränna med 
några osäkra stolphål. Innanför rännan fanns tre stolp- 
hål, något oregelbundet placerade, samt en härd. Två 
dateringar av träkol i rännan ligger i förromersk och 
äldre romersk järnålder. Konstruktionen påträffades 
vid undersökning av ett gravfält, men överlagrades 
både av en stensträng som begränsade gravfältet och 
några gravar. I anslutning till konstruktionen fanns kul
turlager och andra boplatslämningar.

Yngre romersk järnålder - vendeltid
Förutom att husen var treskeppiga var likheterna i all
mänhet mycket små mellan husen från denna tid och 
husen från äldre romersk järnålder. En av de största 
skillnaderna var att mittskeppen blev smalare och en
dast upptog omkring en tredjedel av husens bredd. 
Detta markerar en övergång till en underbalanserad 
konstruktion (se Herschend 1989:83ff). I absoluta 
mått varierade mittskeppens bredd mellan 1,3 och 2,8 
m. Husens längd och bredd förändrades däremot inte 
i någon större utsträckning. Inom den aktuella perio
den verkar i stort sett samma hustyper ha funnits fram 
till vendeltid. Jämfört med äldre hus kännetecknas 
husens utformning nu av en mycket stor variation.

De första hus som uppvisar absolut och relativt 
minskande bockbredder kommer från Gamla Uppsa

la i Gamla Uppsala socken, Uppland, Västra Skälby i 
Lundby socken och Lunda (hus D) i Badelunda sock
en, Västmanland. Vad gäller spannlängden fanns vissa 
likheter med huset från As.

Vid Gamla Uppsala RAÄ 284 (HG 223) i samma 
socken har ett minst 27 m långt hus påträffats, med 
närmast raka långväggar och en rak gavel (fig 4). 
Spannlängden överensstämde väl med huset från As. 
De kortaste spannen fanns i husets centrala del och de 
längre i ytterdelarna. I huset fanns två härdar. Date
ringar av trä från två stolphål ligger mellan slutet av 
förromersk järnålder och yngre romersk järnålder (Vin
berg 1995). En liknande konstruktion hade hus 20 vid 
Västra Skälby i Lundby i Västmanland (HG 432). En 
datering från ett stolphål ligger i yngre romersk järn
ålder (Aspeborg 1995).

Besläktade med dessa hus var en hustyp som ge
nomgående hade långa spann. Spannlängderna var upp 
till 6,5 m och endast i undantagsfall kortare än 4 m. 
Mittskeppsbredden varierade mellan 1,3 och 2,8 m. 
Husens längd varierade mellan 10 och 23 m, men fler
talet hus var under 20 m långa. Antalet inre takbäran
de stolppar var tre - fem. Variationerna i storlek pekar 
på att husen förmodligen hade olika funktion. Efter
som flertalet hus med detta utförande var relativt kor
ta har merparten förmodligen varit ekonomibyggna
der. Det fanns två typer av gavlar, antingen med två 
kraftiga hörnstolpar, ibland kompletterade med en 
mittstolpe, eller med fyra stolpar, varav de två inre till
hörde den inre takbärande konstruktionen. Dessa ga
veltyper har betecknats som Hörn 2/Rak 3 respektive 
Rak 4 (Ulväng 1992:28).

Hus av denna typ med den förra gavelkonstruktio
nen är hus II vid Görla i Frötuna socken i Uppland 
(HG 8), hus IV vid Darsgärde RAA 190 i Skederids 
socken (HG 542) och hus 4 vid Norslunda RAA 136 
i Norrsunda socken (HG 465)(fig 4). Görla hus II, 
Darsgärde hus IV och Norslunda hus 4 tillhörde den 
kortare varianten med tre stolppar. Väggarna var, med 
undantag för gavlarna, ofta relativt dåligt bevarade, 
förutom i Norslunda-huset. Dessa hade tydligt kon- 
vexa långväggar med svagt böjda sidor. I Norslunda- 
huset fanns också ytterligare stolphål utanför de tre 
stolpparen, mellan dessa och långsidorna. De har tol
kats som spår av mellanväggar (Fo'ghammar 1989:2lf). 
Samma konstruktionsdrag har påträffats i hus i Häl
singland i anslutning till mycket långa spann och tol-
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Fig 4. Exempel på treskeppiga hus med jämnlånga spann från romersk järnålder - vendeltid. (A) Gamla Uppsala RAA 
284, Gamla Uppsala sn, Uppland, (B) hus IV i Darsgärde RAA 190, Skederids sn, Uppland, (C) hus 4 i Norslunda 
RAA 136, Norrsunda sn, Uppland, (D) hus V i Görla, Frötuna sn, Uppland. Ritning: Pia Larsson.

kas som spår av ett innertak över bostadsdelen (Lied- 
gren 1992:134). I Norslunda hus 4 fanns två stora 
härdar i husets mittaxel. De mindre husen har sanno
likt varit uthus. En datering av spridd träkol från ett 
stolphål i Görla hus II ligger i äldre romersk järnålder 
(Eriksson 1994:225ff). Dateringar från härdar i hus 4 
i Norslunda ligger i yngre romersk järnålder-folkvand- 
ringstid. Huset från Darsgärde kunde endast dateras 
indirekt genom att det antagligen varit samtida med 
hus I från romersk järnålder.

Samma huvudkonstruktion, men med gavlar av typ 
Rak 4, karaktäriserade bland annat Görla hus V (HG 
11), hus VI och IX vid Bredåker (RAÄ 134) i Gamla 
Uppsala socken (HG 435), hus 101 vid Åslunda i 
Odensala socken (HG 544) och hus 1 vid Norslunda 
(RAÄ 16) i Norrsunda socken (HG 461) i sitt äldsta 
skede. Samtliga utom Bredåker hus VI var kortare än 
19 m. Antalet stolppar i denna undergrupp varierade 
mellan tre och fem. Görla hus V hade tre stolppar och 
var endast 10 m långt (Eriksson 1994:225ff)(fig 4). 
Norslunda hus 1 och Bredåker hus IX hade fyra stolp
par, medan huset i Åslunda och Bredåker hus VI hade 
fem stolppar och var 18 resepktiv 22 m långa. Lång

väggarna markerades endast av enstaka stolphål, för
utom i huset från Norslunda som var bättre bevarat. 
De inre stolpraderna i Bredåker hus VI och Åslunda- 
huset hade en svagt konvex form, vilket kan antyda 
att huset hade en liknande form. Huset i Norslunda 
och Bredåker hus IX tillbyggdes med ytterligare ett 
spann och en gavel av annan utformning i senare ske
den (se Häringe Frisberg & Göthberg 1995).

Härdar fanns endast i Norslunda hus 1 och Bredåker 
hus IX, i husens centrala del. Det förra tolkas som delat 
i två rum, varav en bostadsdel. Anmärkningsvärt nog 
saknade det i sammanhanget relativt långa hus VI i Bred
åker någon bevarad härd. De övriga husen har sannolikt 
haft en ekonomifunktion. Dateringar från härdar och 
stolphål ligger i huvudsak i yngre romersk järnålder-folk- 
vandringstid. Dateringar av träkol från ett stolphål i Görla 
V ligger i äldre och yngre romersk järnålder. Husets da
tering bedöms dock inte kunna anges närmare än bo
platsens användningstid, romersk järnålder-vendeltid 
(Eriksson 1994:231 ff). En datering från en härd i 
Norslunda hus 1 ligger i yngre romersk järnålder. I 
Bredåker hus IX har två härdar gett dateringar som 
ligger i folkvandringstid och tidig vendeltid. En date-
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ring av träkol i ett stolphål i Bredåker hus VI ligger i 
yngre romersk järnålder. Dateringen behöver inte av
spegla husets användningstid, utan kan lika gärna av
spegla äldre verksamheter på boplatsen (Häringe Fris
berg & Göthberg 1995). I Åslunda hus 101 har träkol 
i ett stolphål gett en datering till övergången mellan 
yngre romersk järnålder och folkvandringstid.

Ett hus med vissa likheter i konstruktioner, men med 
mycket osäker datering var hus III vid Årby RAÄ 165 
i Turinge socken i Södermanland (HG 241). Huset var 
19 m långt och 7,5-8,1 m brett. Gavlarna var av typ 
Rak 4, vilket tillsammans med att mittskeppet utgjor
de en tredjedel av husets totala bredd överensstämde 
med de ovan nämnda husen. Avvikande var mycket 
skeva inre stolprader och stolppar samt varierande 
spannlängder. I långväggarna fanns kraftiga stolphål och 
innanför dessa en rad mindre stolphål. Inga dateringar 
finns från huset, men i husets omgivning fanns såväl 
skärvstenshögar som hus med dateringar från järnål
der (Tesch 1983:40ff). Varken husets konstruktion el
ler dess miljö ger därför någon entydig anvisning om 
dateringen.

En helt annan hustyp kännetecknades av att avstån
det mellan de inre stolparna antydde en indelning i 
två sektioner. I husets ena halva var spannen betydligt 
kortare än i den andra halvan (se Eriksson 1994:228ff). 
Spannlängden i sektionen med långa spann var 4,6 -
6,5 m. Motsvarande spannlängder i den andra sektio
nen varierade mellan 1,5 och 4,3 m. Spannens pro
portioner, spannlängden och antalet spann i de två sek
tionerna kunde variera avsevärt. Bockbredden varie
rade mellan 1,4 och 2,6 m. Gavlarna var ofta av typ 
Hörn 2 eller Rak 3, men aldrig av typ Rak 4.

Hus av denna typ var Karleby hus A44 i Östertälje 
socken (HG 457), Hågelby i Botkyrka socken (HG 
458)(fig 5), hus 2 vid Norslunda RAA 16 (HG 462) och 
Görla hus I (HG 7). Husen var 22-34 m långa och hade 
sex stolppar. Två av spannen var relativt långa och de 
tre återstående något kortare. Med undantag av huset 
från Norslunda hade samtliga en konvex form. Husen i 
Karleby och Hågelby låg på stenskodda terrasser. Huset 
vid Karleby hade byggts om och överlagrade dessutom 
ett hus. Härdar fanns i de korta spannen i Norslunda, i 
de långa spannen i Görla och Karleby, samt i bådadera i 
Hågelby. Dateringar från härdar och träkol i stolphål i 
husen i Görla, Karleby och Norslunda ligger i romersk 
järnålder och folkvandringstid. I Hågelby har träkol i

stolphål gett dateringar till romersk j ärnålder-folkvand- 
ringstid (Bennett 1985:51; Eriksson 1994:2250).

Varianter på samma grundtema uppvisade hus D 
vid Rickomberga i Bondkyrko socken (HG 174) (fig 
5), hus 1 vid Norslunda RAA 136 (HG 463), Åslunda 
hus 100 (HG 538) och Görla hus VII (HG 13). De var 
20-36 m långa och hade sex-åtta stolppar. Husen i 
Rickomberga och Norslunda hade tre relativt långa 
och två korta spann. I Görla och Åslunda var tre res
pektive fyra spann korta. Långväggarna var närmast 
raka i de två första fallen och konvexa att döma av 
enstaka stolpar i det sista. I Rickomberga markerades 
väggarna av stolphål och en mörkfärgning, som tol
kades som spår av en torwägg. I Norslundahuset fanns 
en ränna med stolphål på den södra långväggen och 
en stenpackning på den norra sidan. Norslundahuset 
låg på en terrass och överlagrade ytterligare två hus 
med samma orientering. Huset i Rickomberga över
lagrade två äldre hus. Eventuellt har även huset i Åslun
da byggts om, att döma av omstolpningar och den 
delvis täta placeringen av stolparna. Härdar fanns i 
husets centrala del i ett av de långa spannen, samt i ett 
av de korta spannen i Rickomberga och Åslunda. En
ligt tolkningen har Åslundahuset haft bostadsdel och 
stall/fähus. Dateringarna av träkol i stolphål och här
dar ligger i folkvandringstid-vendeltid i Rickomberga 
och mellan yngre romersk järnålder och tidig vendel
tid i Åslunda. En datering av trä från en stolpe i ett 
stolphål i Görla VII ligger i folkvandringstid. Huset i 
Norslunda kan endast dateras genom att det underlig
gande hus 2 har gett dateringar till yngre romersk järn
ålder (Karlenby 1995a; Eriksson 1994:225ff).

Ytterligare en variant av denna hustyp uppvisade 
Bredåker hus II (HG 436). Det var 24 m långt och 
hade gavlar av typ Hörn 2 och Rak 3. Det hade två 
långa och två korta spann. De senare flankerade ett 
mycket kort spann, som var 1,9 m långt. En härd fanns 
i ett av de långa spannen. Dateringar från härden och 
en obränd stolpe ligger i yngre romersk järnålder (Här
inge Frisberg & Göthberg 1995).

En annan variant uppvisade Nyckelby hus 23 i 
Overgran (HG 469). I husets centrala del och i ena 
gaveländen var spannen relativt jämnlånga, 3,5-4,7 m, 
med vissa likheter med Skälby hus 20 (HG 432) och 
huset i Gamla Uppsala RAÄ 284 (HG 223). Den an
dra gaveländen bestod av ett 5,8 m långt spann. De 
två sektionerna separerades av ett kort spann. Stolp-
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Fig 5. Exempel på treskeppiga hus med indelning i flera sektioner. (A) Hågelby i Botkyrka sn, Södermanland, (B) hus D 
i Rickomberga, Bondkyrko sn, Uppland, (C) hus I i Darsgärde RAA 190, Skederids sn, Uppland, (D) hus D i Lunda, 
Badelunda sn, Västmanland, (E) hus I i Ekhammar, Kungsängens sn, Uppland, (F) hus V i Skäggesta, Litslena sn,
Uppland. Ritning: Pia Larsson.

hål visade att väggarna var närmast raka, eller eventu
ellt hade en svagt konvex form. Den bevarade gaveln 
var rak, men hade avfasade höm. Dateringar av träkol 
från två stolphål ligger i yngre romersk järnålder och 
folkvandringstid (Eriksson 1995).

Det fanns dessutom en variant med en ännu mer 
komplicerad placering av stolparna. I grund och bot
ten byggde den på samma indelning som de ovan be
skrivna husen. Skillnaden var att det i sektionen med 
korta spann fanns ett relativt långt spann i gavelän
den. Därtill fanns ett mycket kort spann i likhet med 
Bredåker hus II. I de aktuella husen var detta placerat

mellan de långa spannen. Det kan tyda på att huset 
varit indelat i upp till fyra rum. Hus av denna typ är 
hus 1 vid Darsgärde RAÄ 190 (HG 539)(fig 5) och 
hus 6 vid Norslunda RAA 136 (HG 467). De hade 
närmast raka långväggar. Gavlarna var av typ Rak 3. 
I det längsta spannet i husets mitt fanns en härd. Hu
set i Norslunda låg på en terrass och överlagrade hus 
7 som hade samma orientering. I Darsgärde-huset lig
ger dateringar från en härd och ett stolphål i yngre 
romersk järnålder. Därtill skall läggas en datering av 
en förkolnad stolpe som ligger i äldre romersk järnål
der. Dateringen från en härd i Norslunda-huset ligger
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Fig 6. Exempel på grop hus från järnålder. (A) Anl 72 i Yttermo, Leksands sn, Dalarna (HG 165), (B) anl 19 i Yttermo, 
Leksands sn, Dalarna (HG 166), (C) hus 32 i Sanda, Fresta sn, Uppland (HG 209). Ritning: Pia Larsson.

i yngre romersk järnålder.
Utöver dessa fanns ett antal hus med en varierad 

stolpplacering som antyder en indelning i flera sektio
ner. Utformningen av dessa är dock så pass oenhetlig 
att det för närvarande är tveksamt om de kan sägas 
utgöra en typ.

Norslunda RAÄ 136 hus 2 (HG 464) hade en in
delning i tre sektioner, varav den centrala bestod av 
två långa spann med två härdar. I gavelsektionerna var 
spannen kortare. Huset överlagrades av det nyss nämn
da hus 1. Det hade mycket svagt konvex form och 
gavlarna var av typ Rak 3. Troligen hade huset byggts 
till att döma av de dubblerade väggstolphålen och ett 
mycket kort spann (1,2-1,5 m) i den ena gaveländen.

Dateringar från en härd och ett stolphål ligger i folk- 
vandringstid.

Tibble hus Cl hade en något diffusare sektionsin- 
delning. I den centrala delen fanns ett långt och tre 
kortare spann, vilket möjligen tyder på en tudelning. 
Den ena gavelsektionen bestod av tre genomgående 
korta spann, medan den andra bestod av ett långt 
spann. Fyra härdar fanns i den centrala delen. Huset 
saknade spår av väggar. Dateringar från två härdar lig
ger i äldre och yngre romersk järnålder. Därtill kom
mer en datering till senneolitikum, av trä från ett stolp
hål, vilket definitivt är ett för gammalt värde (Anders
son m fl 1994:137ff).

Ytterligare ett exempel på en annan utformning vi-
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Fig 7. Exempel på hus från vikingatid - tidig medeltid. (A) hus 1 i Sanda, Fresta sn, Uppland, (B) Hässelby i Börje 
Uppland, (C) Hässelby i Spånga sn, Uppland, (D) hus 21 i Sanda, Fresta sn, Uppland, (E) hus 35 i Sanda, Fresta si 
Uppland. Ritning: Pia Larsson.

sade det tidigare omnämnda hus D vid Lunda (HG 
405). Det var minst 21 m långt och 7,8 m brett, för
utom i den östra änden, där huset att döma av bock
bredden smalnade av. Den centrala sektionen bestod 
av två långa spann, åtskilda av ett kort spann, troligen av 
samma typ som i Norslunda hus 6. Gavelsektionema 
bestod av ett respektive två korta spann. I den västra 
delen fanns en härd. Dateringar från en härd och tre 
stolphål ligger i äldre och början av yngre romersk järn
ålder (Holm, Wilson & Aspeborg 1994:24ff)(fig 5). 
Nästan exakt samma grundplan hade Ensta hus A96, 
där den inre stolpuppsättningen dock inte kunde spå
ras i sin helhet på grund av några uppstickande berg

klackar. Husets ena gavel låg på en terrass och en gles 
stolprad på den ena långsidan visade att långsidorna 
var raka. Den bevarade gaveln var av typ Hörn 2. Da
tering av kol från ett kulturlager ligger i yngre romersk 
järnålder-folkvandringstid (Modin 1973:70).

Yttermo hus D i Leksands socken i Dalarna (HG 
167) hade troligen också en indelning i tre sektioner. I 
den centrala sektionen fanns tre relativt korta spann. 
Den ena gavelsektionen bestod av två långa spann. Den 
andra gavelsektionen var skadad. I den centrala sek
tionen fanns två härdar. Huset hade en konvex form 
med långväggar markerade av stolphål och en yttre 
ränna. Stolphålen i den inre väggstolpraden stod i
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jämnhöjd med de inre stolpparen. Den bevarade ga
veln var troligen av typ Rak 4.1 den västra delen fanns 
två mittstolphål, varav ett intill gaveln (Hjärthner- 
Holdar m fl 1984:26ff). En datering från en av härda
rna ligger i tidig vendeltid.

Ett fåtal hus karaktäriserades av två långa spann i 
husets centrala del och mycket korta spann i gavelde
larna. De sistnämnda kan troligen jämföras med de 
mycket korta spannen i bl a Norslunda hus 6. I hu
vudsak bör det vara fråga om varianter på husen med 
enbart långa spann. Fåtalet hus samt de relativt stora 
variationerna innebär att de bara med tveksamhet kan 
sägas utgöra en typ.

Till denna grupp hörde ett hus vid Ekhammar i 
Kungsängens socken i Uppland (HG 481)(fig 5) och 
Ensta hus A95. I Ekhammar fanns två respektive ett 
kort spann i gavelsektionerna. Mittskeppet hade en 
svagt trapetsoid form. I Enstahuset fanns ett kort spann 
i vardera gavelsektionen. Inne i huset gick bergsklack
ar i dagen varför flera stolphål saknas. Husen var 20- 
23 m långa. Ekhammar var anlagt på en terrass, som 
antyder att väggarna var raka. I Ensta markerades väg
garna av en stenpackning, som sannolikt var underlag 
för en träsyll. En härd fanns i den centrala delen i båda 
husen. I Ekhammar ligger dateringar från två stolpar i 
yngre romersk järnålder och folkvandringstid (Ring- 
quist & Tesch 1974:22ff). I Ensta ligger en datering 
från en härd i folkvandringstid (Modin 1973:69ff).

Skäggesta hus V (HG 2) hade en likartad planlös
ning, men i en mycket större skala på grund av att det 
var nära 43 m långt. I den centrala delen fanns sex 
långa spann, som flankerades av två kortare spann i 
vardera gaveldelen. De näst yttersta spannen hade sam
ma längd, 2,4-2,5 m, medan de yttersta spannen var 
olika långa, 1,9 och 3,5 m. I husets södra del var flera 
stolphål omstolpade. Mittskeppet hade en svag anty
dan till konvex form. Att döma av de glesa väggstol
parna hade huset en konvex form. Gavlarna var av 
typ Rak 4.1 den centrala delen fanns fyra härdar, varav 
en stor, samt ytterligare en härd i den södra delen. 
Dateringar från tre härdar ligger i tidig vendeltid 
(Göthberg 1995c)(fig 5).

Ytterligare en variant på detta tema hade det 27 m 
långa hus III vid Darsgärde RAÄ 190 (HG 541). Det 
var symmetriskt med två mycket korta spann som åt
skilde de långa spannen i den centrala sektionen och 
gavelsektionerna. Gavlarna var av typ Rak 3, men i

övrigt var väggarna dåligt bevarade. En stor härd fanns 
i den centrala delen. Huset har bedömts vara yngre än 
hus 1.1 likhet med detta har det ansetts ha bostadsdel 
i den centrala delen och fähus och förråd i gavelde
larna.

Grophus är relativt ovanliga, men finns på några 
enstaka boplatser. Vid Bålsta RAA 82 bestod grophu
set A3 3 (HG 180) av en kvadratisk och en rundad del 
som anslöt till varandra. Taket bars av två stolpar pla
cerade mitt på kortsidorna/gavlarna. Dateringar av trä
kol i grophusets fyllning ligger i romersk järnålder- 
folkvandringstid (Karlenby 1995b).

Vid Yttermo i Leksands socken fanns tre grophus 
(HG 165-166,167) intill det ovan beskrivna treskep- 
piga huset. De var kvadratiska, med 2,1-2,5 m sida 
och taket bars av två stolpar placerade i hörnen. I två 
av husen var stolparna placerade vid ena sidan, med
an de i det tredje var diagonalt placerade. De tolkas 
som mindre ekonomibyggnader eller verkstäder 
(Hjärthner-Holdarmfl 1984:26ff)(fig 6). I grophuset 
Al 9 har träkol i golvet gett en datering till folkvand- 
ringstid-vendeltid.

Två grophus med diagonalt placerade stolphål har 
påträffats vid Husby i Gamla Uppsala socken (HG 178- 
179). De två grophusen, hus 2 och 3, var 2,8x2,2 m 
respektive 2,2x2,6 m stora. De överlagrades av ett tre- 
skeppigt hus. En datering av spritt träkol i ett stolphål 
i det treskeppiga huset ligger i yngre bronsålder (Kar
lenby 1993:15ff).

En något annan utformning hade några grophus på 
Helgö i Ekerö socken. Hus 13 och 14 i husgrupp 1 
hade ett stolphål mitt på vardera långsidan och ett
två stolphål i ena kortsidan. De senare markerade för
modligen ingången. I ett av hörnen invid ingången 
fanns en härd i hus 13 och en ugn i hus 14. Träkol i 
fyllningen har ,4C-daterats till övergången folkvand- 
ringstid-tidig vendeltid. I fyllningen fanns också brons
spännen, daterade till tidig vikingatid (Reisborg 
1994a:29ff).

Vikingatid - tidig medeltid
Relativt få treskeppiga hus har helt klart kunnat kny
tas till perioden. Vid Sanda i Fresta socken överens
stämmer husens längd, bockbredd, spannlängd och 
gavlar väl med hus från yngre romersk järnålder-ven- 
deltid. Bland annat hade hus 30 (HG 216) jämnlånga
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Tabell 1. Ett urval treskeppiga hus Mälarområdet
L=husets längd, Br=husets bredd, Bo-br =bockbredd Bo% = mittskeppets andel av husets bredd, Bo = antal bockar,
S-l = spannlängd, S-förd = Spannlängd i husets längdriktning

Hus 1 Br Bo-br Bo% Bo S-l S-förd
Vrå 1 36 8,0 2,7-3,9 46,3 15 0,5-5,8 4,4/5,3; 2,9/2,6; 2,0/1,7; 1,9; 2,5/1,7; 1,8/1,9;

2,1/1,7; 2,2/3,0; 0,7/1,0; 1,7/1,0; 5,3/5,8; 2,7/2,9;
3,8/3,1; 1,9

Tibble EI 14 6,5 2,6-2,8 46,1 6 1,6-2,9 3,0/2,9; 2,6; 1,5; 2,7/1,9; 1,8/2,3
Tibble VII 17 -6,0 2,4-2,6 41,7 6 1,8-2,4 2,0/1,8; 2,3/2,2; 1,8/1,9; 2,0/2,4; 2,4
Högsta 14 16 7,3 2,3-2,8 37,0 5 1,5-3,2 2,0; 1,5; 3,2; 2,0
Lunda F 12 — 3,0-3,3 — 7 1,5-2,3 2,3; 2,1/2,2; 1,8/1,6; 1,8/1,7; 1,5; 2,0
Darsgärde 24 6,9? 2,6-3,5 50,8 13? 1,0-2,2 1,4/1,3; 1,0/1,2; 0,6/1,3; 3,1/2,2; 2,0; 1,9;

2,0; 1,8; 1,8/2,0; 2,0/1,8; 1,6; 1,8
Norslunda 137-1 24 6,5 2,7-3,0 49,3 11 1,7-4,0 1,9; 2,0; 1,9; 1,8/1,9; 4,2/3,8; 1,9/2,4;

2,3; 2,0; 1,6; 2,0
Lunda E 19 7,5-8,0 2,2-3,1 38,5 7 2,0-4,5 2,7; 2,0/2,4; 4,5/4,1; 2,2/2,3; 2,1/2,3; 2,8/2,4
Lunda A 27 7,5-8,5 2,0-4,1 52,6 13 1,1-3,7 1,2/1,4, 2,8; 1,8; 1,0/1,5; 1,8/1,7; 3,5;

1,5/1,6; 1,5; 1,7/1,8; 2,8/2,5; 3,7/3,6; 2,0/1,8
Skavsta II 31 7-10 3,3-4,1 41,1 11 1,5-6,0 3,7; 2,6/2,9; 2,9/2,7; 1,7; 3,0/2,7; 5,7/5,9;

1,9; 1,8; 1,6; 1,8; 2,9/3,1
Nyckelby I 24 4,4-6,0 1,8-3,0 48,3 9 1,8-3,8 3,0; 3,0/2,8; 3,8/3,6; 2,2/2,6; 2,2/1,9; 2,0/2,3;

3,8/3,5; 3,2/3,0
Äs 18 6,6 2,8-3,5 44,0 5 3,4-4,6 3,6; 4,9/4,7; 3,2/3,4; 4,2/4,0

Gamla Uppsala 27 8,0 2,3-2,5 28,8 7 3,1-4,5 4,2/3,8; 4,2/4,6; 3,4; 3,2; 3,8; 4,2
Görla H 12 5,0 1,4-1,8 32,2 3 4,1-4,7 4,7; 4,4/4,1
Darsgärde 190-IV 13 4,3 1,5-1,9 35,0 3 4,3-5,9 5,9; 4,3
Norslunda 136-4 19 6,0-7,4 2,4-2,8 36,5 3 5,6-6,3 6,4/6,2; 5,8
Skäggesta IV 28 8 2,4-2,7 32,5 5 5,3-6,6 5,3/5,4; 6,6; 5,9/5,8; 5,8
Görla V 10 4,2 1,3-1,6 31,2 3 4,6-5,0 5,0; 4,6
Norslunda 16-1 13/19 5,4-6,0 1,3-1,5 25,0 4/5 3,8-4,6 3,8/4,0; 4,6; 4,4(; 3,4)
Bredåker IX 15 5,0 1,6-1,8 32,0 4 4,8-5,2 5,2/5,0; 4,8; 5,1/5,3
Åslunda 101 18 5,6 1,7-2,4 31,5 5 3,5-5,8 3,5/3,8; 4,9/4,7; 5,2/5,0; 3,7/4,0
Bredåker VI 22 5,7 1,7-2,3 32,2 5 5,4-5,7 5,8; 5,7/5,5; 5,8; 5,6
Karleby A44 30 8,3 1,6-2,5 28,9 6 3,3-5,6 5,3/5,6; 5,6/5,4; 3,8/3,4; 3,6/4,1; 4,0/3,7
Hågelby 34 7,5 1,4-2,4 26,7 6 3,5-6,3 5,0; 6,4; 3,5; 4,0; 4,0
Norslunda 16-2 22 5,5-6,0 1,8-2,4 33,3 6 2,2-5,2 4,5, 5,2/5,5; 2,8; 2,2; 2,9
Rickomberga D 20 7,4 2,0-2,6 33,8 6 2,7-5,3 4,2; 4,0/4,2; 5,2/4,7; 2,7/3,0; 2,8/2,6
Norslunda 136-1 21 7 1,9-2,4 28,6 6 2,7-5,3 3,6; 4,2/3,8; 3,7/3,9; 2,6/2,8; 3,0
Görla VII 36 5,0-8,0 1,5-2,4 27,6 7 3,5-6,4 6,2; 6,4; 5,4/5,6; 3,6; 4,0; 3,8
Åslunda 100 28 5,5-6 1,5-2,0 33,3 8 1,5-6,3 4,4; 6,3/6,5; 3,6/3,4; 1,4; 1,5; 1,8;

1,8/2,1
Bredåker II 24 4,4 1,7-2,1 33,3 6 1,9-5,6 5,6; 5,0; 3,3; 1,9; 3,4
Nyckelby 23 30 7,0-7,5 2,1-3,2 35,2 7 2,2-5,8 5,8; 2.0; 3,8/3,6; 3,6; 4,1; 4,7/4,5
Norslunda 136-6 27 5,0-7,0 1,7-2,0 28,6 7 2,0-5,4 4,8/4,5; 2,0/2,2; 5,4; 3,0; 3,6/3,2; 3,8/4,0
Darsgärde 190-1 27 4,9-5,5 1,5-2,0 36,4 7 1,9-6,0 4,2/4,4; 1,9; 6,0; 2,0; 2,0; 4,0
Norslunda 136-2 27 6,6-7,5 1,6-2,3 26,7 8 1,3-4,0 3,5; 2,8; 3,8/3,6; 3,8; 2,7; 3,0;

2,7
Tibble Cl 23 — 1,7-2,4 — 9 1,6-4,2 5,1/5,3; 1,8/2,2; 3,4/3,0; 2,7; 4,0; 1,9;

1,6/1,8; 2,1/1,9
Lunda D 21 7-8 1,5-3,0 34,6 7 2,3-4,7 2,2/2,7; 4,6/4,4; 2,4/2,2; 4,6/5,0; 3,0/3,2; 3,6/3,2
Yttermo D 19 5,4-5,6 1,9-2,6 39,5 5? 1,6-5,2 5,2; 4,6; 1,7; 2,4; 1,3
Ekhammar 23? 6,5? 2,1-2,5 38,5 6 1,9-5,8 2,6/2,4; 4,3/4,5; 5,8/5,6; 2,7; 1,9
Ensta A95 -20 8,0 1,9-2,0 29,2 5? 2,0-5,0 2,2; 4,6; 5,1; 2,3/2,1
Darsgärde 190-III 27 5,2 1,5-2,2 37,0? 7 1,8-5,7 4,6/4,4; 2,1/1,9; 5,4; 3,4/3,6; 1,8; 4,8
Skäggesta V 43 8,8 2,1-2,7 30,8 11 1,9-6,0 2,0; 2,5; 5,1/5,3; 5,3/5,0; 5,4/5,6; 5,1;

5,6/5,3; 6,1; 2,4/2,5; 3,5

Tab 1. Måttuppgifter för ett urval hus i Mälarområdet..
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spann, medan hus 25 [HG 213) och 29 [HG 215) 
hade en tydlig tvådelning. Husen hade daterats till ven
deltid och vikingatid genom husens relativa stratigrafi 
och kontext. Ett annat exempel är hus IV i Skäggesta 
i Litslena socken [HG 1). Huset hade j ämnlånga spann, 
var minst 27 m långt och kan troligen dateras till över
gången mellan vendeltid och vikingatid att döma av 
en ,4C-datering från en härd (Göthberg 1995c).

Ett av de hus som har påträffats vid en delunder
sökning av Kungsgårdsplatån vid Gamla Uppsala var 
treskeppigt. Det var underbalanserat och det enda do
kumenterade spannet var mycket långt, mer än 8 m. 
Huset var troligen omkring 40 m långt och mellan 4,5 
och 10 m brett. Väggarna har varit av trä och haft en 
tydlig konvex form. Huset hade brunnit och förkol
nat trä från väggkonstruktionen har gett dateringar till 
vendeltid och tidig vikingatid (Nordahl 1993:59ff; 
Hedlund 1993:64ff).

Sanda hus 1 (HG 309) uppvisade flera, från flerta
let treskeppiga hus, avvikande drag. Huset var 25 m 
långt och 4,8-6,1 m brett. Väggarna markerades av 
tätt ställda stolpar och husets centrala del hade en tyd
ligt konvex form, medan ytterdelarna i det närmaste 
var raka. Bockbredden var 1,3-3,5 m med en kraftigt 
konvex form i den centrala delen. Huset hade därmed 
en balanserad eller överbalanserad takkonstruktion. 
Spannlängden var 1,8-6,8 m, med de längsta spannen 
i mitten och de kortare mot ändarna. I mittpartiet fanns 
en ugn och en härd. Huset har brunnit. Dateringar av 
träkol från ugnen ligger i vikingatid. En kam från ett 
överlagrande hus har daterats till omkring 1000 e Kr 
(fig7).

Ett hus som närmast kan karaktäriseras som en hy
brid av ett treskeppigt och ett enskeppigt hus fanns 
vid Hässelby i Börje socken (HG 437). Det var 24 m 
långt och 4,7-8,5 m brett med konvex form. Gavlar
na var av typ Rak 4. Långsidorna divergerade från gav
larna, medan den centrala delen sannolikt var rak. 
Långväggarna hade tätt ställda stolpar. Längs den öst
ra delen av huset fanns dubbla yttre stolprader, vilket 
sammanföll med att denna del saknade inre stolphål. 
Sannolikt har den yttre stolpraden bestått av yttre stöd
stolpar. I den treskeppiga västra delen fanns tre stolp- 
par, inklusive gavelstolpparet. I den östra delen fanns 
en stor, rektangulär härd. En pärla i golvlagret har gett 
en datering till vendeltid-tidig vikingatid. Huset över
lagrades av en gravhög från 900-talet (Knutsson

1982:12ff; Forsåker 1984:41ff; Herschend 1989:93ff) 
(fig 7).

Hus B vid Hässelby i Spånga socken i Uppland (HG 
471) karaktäriserades av en stenram eller -syli. Det 
var 17 m långt och 7,5-8,0 m brett. På den västra 
långsidan fanns en utbyggnad, hus D, med måtten 
3,5x4,5 m. Inga inre stolphål ansågs tillhöra huset. I 
mittaxeln i den norra delen fanns en stor rektangulär 
härd och en osäker kokgrop. Fynd av bland annat en 
spännbuckla har gett en datering till vikingatid (Biör
nstad 1966:44ff; Biuw 1992:305f)(fig 7). Inom husets 
begränsning och med samma orientering fanns även 
en inre stolphålsrad. Den ansågs tillhöra den inre kon
struktionen i ett äldre treskeppigt hus (hus C). Den 
yttre begränsningen bestod av glesa stenrader som var 
något förskjutna i längdled i förhållande till hus B, men 
hade samma orientering som detta (Biörnstad 
1966:45). Jämfört med andra samtida hus med sten- 
syllar (se nedan) var husets dimensioner ovanligt sto
ra, särskilt bredden. Dimensionerna överensstämmer 
bättre med treskeppiga hus, vilket tillsammans med 
förekomsten av stolphål möjligen kan innebära att även 
hus B hade en inre stolpkonstruktion.

En huskonstruktion som saknar motsvarighet i det 
övriga husmaterialet är hus 21 vid Sanda (HG 310). 
Det var ca 22 m långt och 10 m brett. Väggarna har 
tolkats som en kombination av stensyllar, rännor efter 
träsyllar och stolphål. Centralt i huset fanns två par 
takbärande stolpar och längs väggarna ytterligare fyra 
par stolpar. På insidan av den södra långväggen och på 
utsidan av den norra fanns stenpackningar som tol
kats som underlag för mullbänkar. Ugnen i det under
liggande hus 1 återutnyttjades. Utanför husets norra 
långsida fanns stolphål som har ansetts tillhöra en sval
gång. En nyckel och en kam i huset har gett dateringar 
till övergången vikingatid-tidig medeltid (fig 7).

Enskeppiga hus utan yttre stödstolpar har påträf
fats på flera platser, men variationerna i storlek och 
utförande är stora. I husen vid Pollista i Övergrans sock
en markerades väggarna av stolphål, eller stensyllar/- 
packningar kombinerade med stolphål. Husen var van
ligen 7-12 m långa och 4,5-5 m breda, men några var 
närmast kvadratiska med 4-5 m sida. I de längre hu
sen fanns spår av rumsindelning. I flera av husen fanns 
en härd. Dateringarna ligger främst i 800-/1100-tal 
(Åqvist & Flodin 1992:314ff; se Ulväng 1992:29ff). 
Ytterligare exempel på hus av likadan konstruktion är

81



Hans Göthberg

Skäggesta hus XXI (HG 3), som var 11,8x5,5-5,8 m. 
En datering från en härd ligger i vikingatid (Göthberg 
1995c).

Vid Sanda påträffades omkring 30 liknande hus, 
men väggarna markerades där med stensyllar. Exem
pel på dessa är hus 11/40 (HG 201) och 35 (HG 212), 
som var 6x4 m respektive 5x4 m. I det förra fanns en 
härd och i det senare en upphöjd eldpall. I många av 
husen på boplatsen låg härden invid väggen och ofta i 
ett av hörnen. Husen har daterats till sen vikingatid 
och tidig medeltid (1100-/1300-tal) utifrån fynd och 
boplatsens stratigrafi (se Åqvist & Flodin 1992:319ff)
(fig 7)-

Likartade hus med dateringar till vikingatid har ock
så undersökts vid Skillinge i Sollentuna (Hansson 
1944:25ff). PåHelgö i Ekerö socken har hus med sten
syllar och spår av träsyllar kombinerat med stolphål 
påträffats, bl a på terrass VA i husgrupp 2. Detta hus 
var 9,4x4,0 m (Holmqvist 1970:5ff). Dateringen av 
hus av denna typ är oklar, men de tillhörde troligen 
sen vendeltid-vikingatid (Reisborg 1982:9). Dessutom 
har några rektangulära stenpackningar med tydliga 
stenskoningar påträffats, bl a hus 4 och 10 i husgrupp 
1. De var 8-9,5x5 m och tolkas som underlag för tim
rade hus eller skiftesverkshus. Utifrån stratigrafin an
ses de tillhöra sen vendeltid och tidig vikingatid (Reis- 
borg 1994a:23ff).

Vid Gärde i Leksands socken i Dalarna har hus med 
glest lagda stenar eller avtryck av stenar undersökts, 
t ex A108 (HG 156) som var 11x8 m. I huset fanns en 
kallmurad källargrop. Huset har daterats till medeltid 
(1100-1400).

Vid Pollista fanns också exempel på enskeppiga hus 
med en mittstolpe, hus VI. Det har ansetts ha runda 
gavlar och hade ungefär samma dimensioner som de 
andra enskeppiga husen (Svensson 1987:20ff; se Ulv
äng 1992:29). Mittstolpar hade också ett 19 m långt 
och 5,5 m brett hus vid Gredelby i Knivsta socken, 
som därför har tolkats som tvåskeppigt. Dateringen 
ligger i vikingatid (Svensson 1985:4ff).

En annan hustyp är grophusen, som bland annat 
påträffats vid Sanda. Hus 32 (HG 209) var närmast 
kvadratiskt, 2,6x2,2-2,4 m. Två stolphål fanns mitt 
på kortsidorna och en ugn i ena hörnet. Dateringar av 
träkol i golvet och ugnen ligger i vendel- och vikinga
tid (fig 6). Hus 12 (HG 204) var 3,7 x 3,6 m och 
utmed botten på en av sidorna fanns en stenrad, möj

ligen en stensyll. Ett fynd av ett arabiskt mynt ger en 
datering till 900-tal (Åqvist & Flodin 1992:319ff).

Gotland och Öland
Rikedomen på välbevarade husgrunder på Gotland och 
Öland har från och med 1800-talets slut dragit till sig 
en rad arkeologiska undersökningar. Detta har också 
inneburit en fokusering på hus av så kallad kämpa- 
gravstyp från romersk järnålder och folkvandringstid. 
Hus med annan konstruktion och andra dateringar var 
däremot nästan okända, särskilt då dateringarna en
bart grundade sig på föremål. En följd av att husgrunde
rna var väl synliga i markytan var att undersökningar
na blev mycket begränsade och endast omfattade själ
va husgrunderna. Därigenom fanns ingen möjlighet 
att kontrollera om det förutom de synliga husgrunde
rna även fanns andra, sämre bevarade huslämningar, 
som var samtida med husgrunderna eller från andra 
tidsperioder. Först i och med de undersökningar som 
har gjorts från 1960-talet och framåt har dessa brister 
i viss mån börjat bli avhjälpta, t ex vid undersökning
arna i Skedemosse och Övra Vannborga på Öland samt 
Fjäle i Ala och Bürge i Lummelunda på Gotland (Be- 
skow-Sjöberg 1977; Fallgren 1993; Carlsson 1979; 
Thunmark-Nylén 1983).

Säkra lämningar efter hus eller hyddor från sten- 
och bronsålder har varken påträffats på Öland eller 
Gotland. En lämning som har tolkats som spår av ett 
vindskydd eller en hydda har påträffats vid Ajvide i 
Eksta socken på Gotland (HG 298). Den bestod av en 
halvkrets av stolphål med en härd. Dateringar av här
den ligger i bronsålder (Österholm 1989:951). Emel
lertid var undersökningsytan mycket liten, varför det 
inte går att avgöra om stolphålen ingick i en större 
konstruktion eller om de utgjorde en självständig kon
struktion.

Vid Ödehoburgo på Fårö har en husgrund under
sökts, där två stolphålsrader visade att huset varit tre- 
skeppigt. I likhet med flertalet husgrunder på Got
land och Öland, bestod husgrunden av skalmurar av 
kalk- och/eller gråsten i kallmurningsteknik. Huset låg 
direkt på berggrund. Dateringar från härden ligger i 
förromersk järnålder, medan keramik pekar på en da
tering till yngre bronsålder (Nylén 1976:55ff; Anna- 
Lena Gerdin, muntlig uppgift).

I övrigt har nästan samtliga husgrunder visat sig vara
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Fig 8. Exempel på hus från Gotland och Öland från järnålder. (A) hus 7 i Vallhagar, Fröjels sn, Gotland, (B) hus II i 
Sörby Tall, Gärdslösa sn, Öland fas 1 och fas 2, (C) hus VII i Rönnerum, Högsrums sn, Öland, (D) hus W i Vallhagar, 
Fröjeb sn, Gotland, (E) hus 4 i Fjäle, Ala sn, Gotland. Ritning: Pia Larsson.

treskeppiga hus och har daterats till yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid. De yngsta dateringar
na ligger i 600-tal e Kr vid husen från Bo och Skedstad 
i Bredsätra, Sörby Tall, Ormöga och Hässleby i Kö
ping (Beskow-Sjöberg 1977:123ff; Edling-Arnell 
1978:81). Husens längd var mellan 10 och 69 m, men 
endast ett fåtal var längre än 30 m.

En typindelning av husen har gjorts av Stenberger 
för Öland och Nihlén och Boethius för Gotland. Ge
mensamt för dessa var att de urskiljde en typ av mycket 
stora hus, som var längre än 30 respektive 35 m och 
troligen var boningshus. Den vanligaste typen på Öland 
var hus med en längd av 15-30 m, även de tolkade 
som boningshus. På Gotland motsvarades de av två 
hustyper som antingen hade svagt buktande sidomu-

rar och rundade hörn eller raka sidor och rätvinkliga 
hörn. Därefter följde småhus med 8-15 m längd, som 
ibland var kvadratiska. På Öland urskiljdes en separat 
hustyp som var 10-20 m lång och saknade gavelmur i 
ena änden, vilket tolkades som fähus eller stall (Sten
berger 1933:103; Nihlén & Boéthius 1933:82ff).

Analyserna av husen och eventuella byggnadsfaser 
försvåras av att den inre takbärande konstruktionen i 
många hus har byggts om flera gånger att döma av det 
stora antalet stolphål och stolpstöd. I synnerhet i de 
äldre publikationerna har få tolkningar av stolphålens 
och -stödens fastillhörighet gjorts. Typindelning mås
te därför göras med utgångspunkt i husgrundernas 
form och dimensioner, och i viss mån i stolparnas pla
cering.
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Till den största kategorin hör hus 1 vid Kanne i Burs 
socken på Gotland (HG 274], som med sina 69 m är 
det längsta undersökta huset. Andra hus i denna kate
gori är hus A vid Dune i Dalhem (HG 287] som var 
35,6 m långt och hus 11 i Vallhagar i Fröjels socken 
(HG 258] som efter en tillbyggnad var 32 m långt. De 
två förra husen var mellan 9,0 och 10,6 m breda, med
an huset i Vallhagar var 7,3-8,7 m brett. Husen hade 
byggts om eller byggts till. Huset vid Känne överlag
rade ett 40 m långt hus, medan Vallhagarhuset ur
sprungligen varit 21 m långt. Både i det sistnämnda 
och i huset vid Dune hade den inre takbärande kon
struktionen byggts om. I Dune innebar ombyggnaden 
att bockbredden minskade från 3,5-4,6 m till 3,3-3,8 
m. En liknande utveckling kan troligen också ses iVall- 
hagarhuset där bockbredden ursprungligen var 3,4- 
3,9 m, för att i det yngsta skedet vara 2,7-3,3 m. Tak
konstruktionen kan karaktäriseras som balanserad med 
en tendens mot en underbalanserad konstruktion i den 
yngsta fasen (se Biörnstad 1955a: 170ff; Herschend 
1989:85). Spannlängden var generellt relativt kort i 
Dune, 1,6-2,8 m, förutom i den östra änden där den 
var 4,0-5,8 m (se Biörnstad 1955b:91 Iff; Edgren 
1983:117ff). Dominansen av den balanserade kon
struktionen, kombinerat med relativt korta spann, 
innebär att den inre takbärande konstruktionen i be
tydande grad avviker från motsvarigheterna i Mälar
dalen. Sannolikt kan detta vara följden av att tillgånga
rna på kraftigt virke var sämre på Öland och Gotland 
(Herschend 1989:84ff).

Både i Vallhagar och Dune fanns ett härdkomplex 
med härdgrop, eldplatta av kalkstenshällar och lerplat- 
ta, det vill säga en lerklädd härd. Vallhagarhuset tolka
des som ett kombinerat bostads- och fähus (Stenber- 
ger 1955a:1070; Biörnstad 1955b:913). Huset i Kän
ne delades i två sektioner av en inre stenmur i husets 
mitt. I huset fanns två härdar, varav en förefaller ha 
varit 10 m lång (Nihlén & Boéthius 1933:82ff). Fynd 
i huset gav dateringar från romersk järnålder till vi
kingatid, men med en tyngdpunkt i romersk järnålder 
-folkvandringstid (Biörnstad 1955b:938ff).

På Öland är denna storlekskategori bland annat re
presenterad av hus I vid Övetorp i Algutsrum (HG 
347) som var 31m långt. Den inre konstruktionen 
har i stort sett samma drag som i de gotländska husen, 
förutom att det fanns fyra glest placerade stolphål i 
husets mittlinje. Till denna grupp bör också det över

plöjda hus II vid Björnlunda iTorslunda föras. Det var 
minst 40 m långt, men förutom dörrstolphål var inga 
spår av väggarna bevarade. Att döma av det stora an
talet stolphål har huset haft minst två byggnadsske- 
den. Den inre konstruktionen hade en svag antydan 
till en konvex form. För öländska förhållanden var 
mittskeppet relativt smalt, 2,5-3,0 m (Hagberg 
1976:326).

Vanligare var hus med en längd mellan 19 och 26 
m. Husen i denna storleksgrupp hade varierande ut
formning. Till denna grupp kan hus 1 (HG 248], 7 
(HG 254)(fig 8), 18 (HG 263] och troligen även hus 
20 (HG 265) i Vallhagar föras. Husen var 8-10 m bre
da. Hus 18 var ursprungligen 21 m långt, men för
längdes två gånger genom att den södra gaveln flytta
des. I det yngsta skedet var huset 27,5 m långt. Husen 
hade helt raka långsidor, med undantag för hus 1 som 
hade svagt konvexa långsidor. Detta avspeglades även 
i stolphålens placering i huset. I hus 1 fanns endast 
spår av en byggnadsfas och den inre takbärande kon
struktionen hade samma utformning som i de längsta 
husen. I hus 7, 18 och 20 hade den inre konstruktio
nen byggts om flera gånger. I hus 18 fanns en tendens 
till ett smalare mittskepp. I alla husen fanns härdar, 
antingen eldplatta, lerplatta och härdgrop eller enkla
re konstruktioner. Hus 7 och 18 tolkades som bostads- 
och fähus, medan hus 1 och 20 enbart tolkades som 
bostadshus (Klindt-Jensen 1955b: 1 OOOff; Stenberger 
1955a:1048ff; Stenberger 1955b: 1068ff).

Avvikande var ett 26 m långt hus vid Loj sta i Stånga 
(HG 276), som hade en tydlig trapetsoid form. Den
na avspeglades såväl i husets yttermått som i den inre 
takbärande konstruktionen. Huset var 7,8 m brett i 
den smala änden och 10,4 m i den breda änden. Bock
bredden ökade på motsvarande sätt från 2,8 m till 4,2 
m. En härd i den inre delen pekade på att huset hade 
en bostadsfunktion (Biörnstad 1955b:894ff).

På Öland representeras denna storleksgrupp av Bros
torp i Glömminge hus I och III (HG 343, 345) som 
var 22 respektive 26 m långa och 8-9 m breda. I hus 
III fanns spår av två inre mellanväggar på ömse sidor 
av ingången på långsidan, vilket indelade huset i en 
stor bostadsdel och ett mindre fähus vid ena gaveln 
(Stenberger 1933:109ff).

Storleksmässigt kan sannolikt även de överplöjda 
hus som har påträffats vid Bo och Skedstad i Bredsät- 
ra samt vid Sörby Tall i Gärdslösa föras till denna stor-
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leksgrupp (fig 8). Endast i hus II vid Sörby Tall (HG 
342) fanns rester av stenmurar. Avsaknaden av sten
murar har tolkats som att husens väggar hade en an
nan konstruktion, exempelvis lerklinade flätverksväg- 
gar (Beskow-Sjöberg 1977:91ff). Eftersom väggstolp- 
hål inte har identifierats, med eventuellt undantag för 
hus II i Bo (HG 335), och placeringen av stolphålen 
vid ingångarna är identisk med placeringen i stenmurs- 
husen, är det troligen fråga om skadade hus av den 
sistnämnda typen (Fallgren 1988:18f). Samtliga hus 
har spår av minst två byggnadsskeden. Hus II i Bo och 
hus I i Skedstad (HG 338) hade blivit delvis ombygg
da. I hus II i Sörby Tall fanns spår av en kraftig till
byggnad. Huset som ursprungligen varit omkring 12 
m var i slutskedet omkring 20 m. I det yngre skedet 
anses huset ha rymt såväl en bostadsdel som ett fähus. 
Stolphålen i hus II vid Bo och hus I vid Skedstad visa
de att den inre takbärande konstruktionen hade en 
svagt konvex form. (Beskow-Sjöberg 1977:92f,131ff).

En speciell form av de treskeppiga husen fanns i 
bostadsborgarna, främst dokumenterad i Eketorps borg 
i Gräsgårds socken på Öland. Både i Eketorp I och II 
låg husen radiellt placerade med ena gaveln mot borg
muren. Husen fick därför en trapetsoid form. I det 
senare skedet fanns också ett centralt placerat kvarter 
med jämnbreda hus. Jämfört med de friliggande hu
sen var husen i borgen betydligt kortare, oftast mellan 
10 och 15m långa. Detta medförde att husen var mer 
renodlade enfunktionshus än som annars var vanligt 
(Näsman 1976a:73ff; Näsman I976b:117ff; Edgren 
& Herschend 1982:17; Näsman 1984:84).

En avvikande konstruktion hade hus 16 i Vallhagar 
(HG 262), hus VII vid Rönnerum i Högsrums socken 
(HG 346) på Öland (fig 8), hus II i Övetorp (HG 348) 
och hus II i Brostorp (HG 344). De var något kortare, 
mellan 13 m och 21m långa. Huset i Rönnerum hade 
en svagt konvex form, vilket avspeglades både i mu
rarna och den inre konstruktionen. Stolphålen och stol- 
pstöden visade att den takbärande konstruktionen 
bestod av tre bockar som var relativt glest ställda på 
4-6 m avstånd. Den takbärande konstruktionen visa
de samma tendens till underbalansering som exempel
vis huset i Dune. I Vallhagar, Övetorp och eventuellt 
Brostorp finns spår av ombyggnader av den takbäran
de konstruktionen. I samtliga hus fanns härdar, ofta 
relativt stora. I Rönnerum, Brostorp och Övetorp fanns 
en upphöjd plattform i ena änden av huset (se Sten-

berger 1933:125ff; Lundström 1955:199ff). Hersch
end har med stöd av dessa konstruktionsdrag, det nå
got avskiljda läget på gårdarna, förekomsten av hög
statusfynd och avsaknaden av vardagliga föremål, fö
reslagit att dessa hus enbart hade en representativ funk
tion (Herschend 1988:57f; Herschend 1993:182ff).

En grupp hus med mer anspråkslös funktion var 
hus 3, 4 (fig 8), 6, 13, 14, 15, 19 i Vallhagar (HG 250, 
251, 253, 260, 261, 264) och hus 1 vid Stenstugu i 
Hejde (HG 290). Längden var mellan 12 och 21m 
och bredden 7 till 9 m. Vanligen har endast en bygg- 
nadsfas kunnat spåras och den takbärande konstruk
tionen bestod av tre eller fyra bockar. Undantag var 
hus 19 som förlängdes från 12,8 m till 19,5 m och 
totalt hade sex bockar. Hus 15 och huset i Stenstugu 
överlagrade ett äldre hus och det senare hade delvis 
en dubbel uppsättning stolphål. Det hade eventuellt 
ett smalare mittskepp i den yngre fasen. Härdar fanns 
i hus 13, 19 och i Stenstuguhuset. I hus 6 fanns en 
ugn intill ena långväggen. Husen tolkas som uthus till 
de större bonings- och fähusen (Klindt-Jensen 
1955b:1004ff; Stenberger 1955b:1068ff). Av storle
ken att döma kan möjligen hus 1 vid Lilla Snögrinda i 
Klinta (HG 285) höra till denna grupp. Det saknade 
spår av stolpar eftersom berget gick i dagen i huset 
(Biörnstad 1955b:909f).

Hus 10 i Vallhagar (HG 257) och hus 1 vidAlstäde 
(Mickelängar) i Fröjel (HG 286) hade en något avvi
kande konstruktion såtillvida att de inte hade någon 
stenmur i den ena gaveln (fig 8). Istället var det yt
tersta stolpstödsparet placerat i gaveln (Biörnstad 
1955b:910ff). Med undantag för den sistnämnda pla
ceringen kan huset jämföras med hus XIII vid Södra 
Greda i Föra och hus I och III vid Hässleby i Köping 
(HG 417-418) på Öland (Stenberger I935:13ff; Ed- 
ling-Arnell 1978:79ff). Dessa var typiska representan
ter för de hus som saknade gavelmur i ena änden (se 
Stenberger 1933:103). Husen tolkas som fähus eller 
fårhus (Stenberger 1933:93; Fallgren 1988:28).

Det fanns slutligen ett antal mycket korta treskep
piga hus, med mycket heterogen utformning. I stort 
sett det enda gemensamma var att de var omkring el
ler under 10 m långa och att taket bars av två eller tre 
bockar. Bland annat Vallhagar hus 9 och 23 (HG 256, 
267) hade denna grundform. Flera andra korta hus i 
Vallhagar, bland annat hus 2, 22 och 24 (HG 249, 
266, 268), utnyttjade ena änden av ett äldre treskep-
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pigt hus, som det i övrigt inte fanns några spår av (se 
Klindt-Jensen 1955b:1004ff).

Förutom dessa fanns några hus vars takbärande kon
struktion var oklar. Hus 5 och 12 iVallhagar (HG 252, 
259) saknade spår av stolphål. Hus 5 var nästan kva
dratiskt och bestod av två korta stenmurar, med ett 
mellanliggande golv av småsten. Golvet begränsades 
av kantställda stenar. I vardera hörnet fanns en flat sten
häll. Intill stenmuren fanns en härd. Huset har tolkats 
som ett torkhus (Klindt-Jensen 1955a: 129ff). Hus 12 
var endast 5,0-5,3 m brett och stenmurarna antas ha 
burit taket (Nylén 1955:1811).

Stenberger urskilde på Öland fyra former av sam
manbyggda hus: I - parallellagda hus, II - vinkelbygg- 
da hus, III - sammanbyggda hus lagda kring en sluten 
gårdsplan, IV - långsides sammanbyggda hus (Sten
berger 1933:99ff). Förutom dessa finns ett stort antal 
typer och varianter (Fallgren 1988:29).

Huslämningar från yngre järnålder och tidig med
eltid är relativt få till antalet. Merparten av husen var 
enskeppiga och kan troligen jämföras med de skiftes- 
verkshus eller bulhus som har varit vanliga under his
torisk tid. Husen hade antingen jordgrävda stolpar, el
ler stensyll/-fot, men utformningen var i stort sett den
samma. Gemensamt för husen var att de var betydligt 
mindre än de treskeppiga husen. Längden var mellan 
8 m och 17 m och bredden 4 till 7 m. Stolphusen 
karaktäriserades av att stolphålen hade en parvis 
motstående placering i långsidorna. Hus av denna kon
struktion har påträffats vid Fjäle i Ala socken (HG 291, 
292), Stora Hellvigs i Fole (HG 293, 294, 295), Vallha
gar (HG 255), Bürge i Lummelunda (HG 559-562), 
samt vid Skedstad i Bredsätra (HG 339) och i Eketorps 
borg på Öland (Carlsson 1979:133ff; Bohm 1942:61ff; 
Andersson 1955:1029ff; Thunmark-Nylén 1983:50ff; 
Beskow-Sjöberg 1977:13 Iff; Borg 1976:168ff). Vid Fjä
le, Vallhagar och Bürge fanns både stolphålshus och sten- 
syllshus. Längs långsidan av hus 8 iVallhagar (HG 255) 
och kortsidan av hus 4 i Fjäle (HG 291) fanns en extra 
rad stolphål utanför väggen, vilket har tolkats som läm
ningar av en svalgång (Andersson 1955:1029f; Carlsson 
1979:133ft) (fig 8). Ett av stolphålshusen i Burge hade 
närmast en tvåskeppig konstruktion, förutom i ena ga
veln (Thunmark-Nylén 1983:51).

Stolphålshusen vid Fjäle och Bürge har daterats till 
vikingatid-tidig medeltid, medan stensyllshusen har 
tidigmedeltida dateringar (Carlsson 1979:127ff;Thun

mark-Nylén 1983:50ff). Hus 3 från Stora Hellvigs 
(HG 293) var ett stolphålshus, med spår av minst en 
inre mellanvägg. Det har tolkats som ett uthus och 
dateras till 1200-/1300-tal i likhet med två stensylls- 
hus på gården (Bohrn 1942:61ff). Hus II i Skedstad 
(HG 339) hade stensyllar, men har inte kunnat date
ras. Det var överplöjt i likhet med ett intilliggande tre- 
skeppigthus (se Beskow-Sjöberg 1977:13 Iff). I Eke
torps borg hade husen stensyllar och var placerade i 
längor. De förekom enbart i Eketorp III, med date
ringar till sen vikingatid och tidig medeltid (Borg 
1976:168ff).

Stolphåls- och stensyllshusen uppvisar därmed vis
sa kronologiska skillnader, eftersom stolphålshus bör
jade uppträda något tidigare. Stensyllshus dominera
de under medeltid, även om stolphålshus fortsatte att 
användas, men främst som uthus (Carlsson 1981:42f).

En annan hustyp med datering till yngre järnålder 
är grophus, som har påträffats vid Solberga (HG 328- 
334) och Övra Vannborga i Köpings socken [HG 373- 
393) på Öland. Grophusen från den sistnämnda plat
sen varierade i storlek mellan 2,7x2,4 och 5x4,5 m. 
Allmänt hade grophusen fler än sex stolphål, som var 
oregelbundet placerade invid kanterna. Många grop
hus hade också härdar, ugnar eller väggbänkar. Date
ringarna ligger mellan 600-talet och 800-talet. Fyn
den talar för att olika slags hantverk bedrivits på plat
sen, som sannolikt låg i utkanten av en omfattande 
boplats (Fallgren 1994:113ff).

Konstruktionselement

Väggar
I Mälarområdet har spåren av väggarna allmänt varit 
dåligt bevarade. Eftersom många av husen har påträf
fats i åkermark har de ofta skadats av plöjning. I andra 
fall har husen skadats av överlagrande hus eller gravar.

Från bronsålder och förromersk järnålder utgörs 
väggspåren i flertalet hus av stolphål. Dessa kunde vara 
relativt tätt ställda, som t ex i Skavsta hus III, Lunda 
hus E (HG 406) och Högsta hus 14 (HG 434). Efter
som lerklining har påträffats i varierande mängd, i el
ler i anslutning till husen, har väggarna troligen varit 
lerklinade.

86



Huskronologi

En alternativ konstruktion har föreslagits för ett hus 
vid Nibble i Osmo socken i Södermanland. Innanför 
den yttre stolphålsraden fanns en rad pinnhål. Efter 
jämförelser med hus i Skåne och Danmark från yngre 
bronsålder och förromersk järnålder har pinnhålsra- 
den tolkats som lämningar av en inre, isolerande flät- 
verksvägg, medan stolphålsraden har ansetts vara spår 
av en fristående yttre bärande vägg (Reisborg 
1994b:62). En parallell med mer oregelbundna inre 
väggstolprader fanns i det odaterade hus III vid Årby 
RAÄ 165 (HG 241) (Tesch 1983:42).

Tydliga husgrunder har till skillnad från Öland och 
Gotland varit sällsynta i Mälardalen under hela den 
förhistoriska tiden. Ett undantag är bronsåldershuset 
vid Broby i Börje socken, Uppland (HG 226), som 
hade skalmurar av gråsten.

Under yngre romersk järnålder och folkvandrings- 
tid tillkommer några typer av väggkonstruktioner. I 
Norslunda RAÄ 136 hus 1 (HG 463) var väggstolp- 
hålen på ena långsidan placerade i en ränna. På den 
andra långsidan fanns en stenpackning. Stenramar el
ler terrasser fanns också i husen vid Ensta i Täby. I 
huset A29 fanns stolphål i stenraderna (Modin 
1973:66ff; Hedman 1987:138). Åtminstone delvis kan 
stenpackningarna och stenraderna därför ha varit un
derlag för träsyllar. Det är däremot en mycket öppen 
fråga om träsyllarna ingått i en flätverks-, skiftesverks- 
eller resvirkeskonstruktion.

Det finns också flera exempel på att rännor, stenra- 
der och stenskoningar har legat invid eller i terrasser 
för hus. Rännor fanns bl a på Helgö och kan i likhet 
med motsvarigheter på husterrasser i Hälsingland ha 
haft en dränerande funktion (Liedgren 1992:124). De 
har nästan alltid påträffats på den sida av terrassen som 
vätter mot sluttningens övre del.

Terrassernas stenskoning kan i efterhand vara svåra 
att skilja från stensyllar. Hus byggda på terrasser var 
Norslunda RAÄ 16 hus 1 (HG 461), RAÄ 136 hus 
1-2 och 6 (HG 463, 464,466), Åslunda hus 100 (HG 
538), Karleby (HG 457), Hågelby (HG 458), Ensta 
hus A29, A95, A96 och Ekhammar (HG 481). Ränn
orna och stenskoningarna kan inte ses som en direkt 
avspegling av husets storlek eftersom de enbart avgrän
sade den plattform där huset stått. Indirekt ger de dä
remot en fingervisning om husets maximala mått.

En annan typ av väggkonstruktion fanns i Rickom- 
berga hus D (HG 174). Där har en mörkfärgning ome

delbart utanför en gles yttre stolphålsrad tolkats som 
spår av en yttre torwägg.

Ytterligare en annan konstruktion fanns i hus D vid 
Yttermo i Leksand (HG 167), där en ränna låg strax 
utanför den yttre stolphålsraden. Förekomsten av ler- 
klining och stolphål i denna innebär att den kan vara 
spår av en yttre väggkonstruktion.

Gavlarna är vanligen mycket dåligt bevarade i hus 
från bronsålder och äldre järnålder, varför deras form 
ofta inte kan bestämmas. Till undantagen hörde Tibb
le hus El (HG 238), Högsta hus 14 (HG 434) och 
Skavsta hus III, som hade gavlar med rundade hörn. 
Nyckelby hus 23 (HG 469) hade avfasade hörn (se 
Andersson m fl 1994:178ff; Olausson 1994:27ff; 
Eriksson 1995).

Från och med yngre romersk järnålder uppträder 
de ovan nämnda gavelkonstruktionerna som har be
tecknats som Hörn 2 och Rak 3 (Ulväng 1992:28). 
Förmodligen har konstruktionen både stabiliserat hu
set i längdled och burit taket i ytterändarna av huset. 
Avståndet mellan gavelstolparna och det närmaste inre 
stolpparet var vanligen 2,0-3,0 m. I några hus var av
ståndet endast 1,0-1,4 m, bl a i Norslunda RAA 136 
hus 1, 2 och 6 (HG 463, 464,466). Exempel på betyd
ligt större avstånd, upp till 3,7 m, fanns i Görla hus VI 
och VII (HG 12, 13). Avståndet i tvärled i husen mel
lan hörnstolparna och de inre stolparna var nästan 
alltid mindre än avståndet i längdled mellan hörnstol
parna och det närmaste inre stolpparet. Undantagen 
utgjordes av de ovan nämnda husen i Norslunda. Det 
relativa förhållandet har därmed en motsvarighet i de 
samtidiga öländska husen. Det bör innebära att gav
larna var valmade, troligen med en svagare taklutning 
på gavelvalmen (Herschend 1979:20ff).

Hus med välbevarade spår av väggarna, bl a Norslun
da RAÄ 136 hus 4 (HG 465) och Ensta hus A29, 
visade att hörnstolparna låg något indragna i förhål
lande till långväggarna, Den närmast totala avsakna
den av andra stolphål i gavlarna medför att situatio
nen är mer oklar för förhållandet till gavelväggarna. 
Ett undantag var det ovan nämnda huset i Ensta, där 
stolparna ingick i väggen. Fåtalet stolphål i gavlarna 
kontrasterade ibland mycket tydligt mot de relativt tätt 
ställda stolparna i långväggarna, bl a vid Norslunda 
hus 4. Detta kan tyda på att väggkonstruktionen i gav
larna var annorlunda än i långsidorna.

I stort sett samtidigt framträdde den gavelkonstruk
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tion som betecknats som Rak 4 (Ulväng 1992:28). Det 
yttersta av de inre stolpparen stod i jämnhöjd med 
hörnstolparna. Avståndet mellan gavelstolparna och 
det närmaste inre stolpparet var nästan utan undan
tag större än 3,5 m. Detta bör tyda på att gaveln inte 
har varit valmad. Gavelväggen bör istället ha fortsatt 
upp till taknocken.

Ingångar
I Mälardalen är spår av ingångar i husen relativt ovan
liga på grund av ogynnsamma bevaringsförhållanden 
för väggkonstruktionerna. Lättast att urskilja är ingång
ar som legat något indragna i förhållande till väggen. 
Tydliga exempel på sådana finns i Tibble hus El (HG 
238), Norslunda RAÄ 136 hus 4 (HG 465), Nyckel
by hus 23 (HG 469) och Högsta hus 14 (HG 434). 
Ingångarna låg alltid på långsidorna, men placeringen 
varierade. I Tibble och Nyckelby låg ingången i lång
väggens centrala del (se Andersson m fl 1994:178ff; 
Eriksson 1995). I Norslunda fanns en ingång på var
dera långsidan i husets centrala del, placerade mitt 
emot varandra. I Högsta fanns också en ingång på var
dera långsidan, men nära ena gaveln. Eventuellt kan 
ett motsvarande par ingångar ha funnits vid den andra 
gaveln.

Konstruktioner med stolphål och ibland även rän
nor utanför långväggen, har tolkats som spår av ut
dragna ingångar vid Karleby (HG 458) och Skavsta 
hus III (Bennett 1985:46; Olausson 1994:27).

Betydligt svårare att urskilja är ingångar i vägglin
jen, eftersom stolphålen oftast inte skiljer sig från res
ten av vägglinjen i plan. Däremot kan de möjligen ha 
varit kraftigare eller djupare p g a infästningen av dör
ren i konstruktionen. Andra indikationer på ingångar 
är tröskelstenar eller stenläggningar som leder fram 
till väggen, t ex vid hus III vid Årby RAÄ 165 (HG 
241) respektive hus I i Görla [HG 7) (Tesch 1980:93; 
Eriksson 1994:225ff).

På Gotland och Öland finns spår av ingångar i fler
talet av husen, på grund av de avsevärt bättre beva- 
ringsförhållandena. Karaktäristiskt för ingångarna är 
att de, förutom öppningen i muren, markeras av två 
stolphålspar, ett vid stenmurens yttre sida och ett vid 
dess insida. Mellan de inre stolphålen fanns ofta en 
stenskodd ränna för en trätröskel, som i flera fall var 
bevarad. Dörren har därför förmodligen varit upp

hängd i en av de inre stolparna. Det yttre stolpparet 
har tillsammans med det inre stolpparet troligen burit 
upp ett förhöjt tak över själva ingången. Placeringen 
av ingångarna skiljer sig däremot åt på Gotland och 
Öland. På Gotland ligger ingångarna nästan enbart i 
gavlarna och relativt ofta i båda gavlarna. På Öland 
återfinns ingångarna både i gavlarna och på en av lång
sidorna (Stenberger 1933:103).

Tak
Diskussionen om taktäckningen och takets utformning 
vilar till stor del på en kombination av etnologiska pa
ralleller och arkeologiska observationer. De vanligaste 
taktäckningsmaterialen bör ha varit torv, halm och vass, 
möjligen även trä. Dessa material påverkar också ta
kets lutning och höjd. För att torven skall vara tät måste 
taklutningen vara relativt svag. Däremot måste halm- 
, vass- och trätak ha en relativt brant lutning för att 
vattnet skall rinna av (Ramqvist 1983:141). I hus med 
torvtak blir luftvolymen relativt sett mindre. Dessa 
hus bör därför också ha varit mindre energikrävande 
att hålla varma. Från värmesynpunkt bör därför torv
tak ha varit mest lämpade för hus med bostadsfunk
tion. Denna aspekt bör däremot ha varit mindre vik
tig för uthusen, där halm-, vass- eller trätak kan ha 
varit mer aktuella.

Förutom att husen hade sadeltak och ofta var val- 
made i gavlarna, är takens utformning inte klarlagd. 
Det är rimligt att anta att väggformen även påverkade 
takets utformning. Under förutsättning av att taklut
ningen var densamma, bör hus med konvexa väggar 
följaktligen ha haft en svängd taknock, som var högst 
i mittpartiet (Liedgren 1992:157). Hus med helt pa
rallella väggar bör i konsekvens med detta ha haft en 
rak taknock.

Näsman har med utgångspunkt i ostbaltiska hus 
med en likartad takkonstruktion diskuterat förekom
sten av innertak. De etnologiska parallellerna visar att 
innertakets utsträckning kan ha varierat och att taket 
antingen täckt enbart härdrummet eller alla rum utom 
härdrummet. Innertaket innebar att röken leddes upp 
under yttertaket innan den vädrades ut genom en ga- 
vellyre, samtidigt som förvaringsutrymmen skapades. 
Över härden fanns en röktratt om härdrummet var 
slutet, eller ett gnistskydd om rummet var öppet till 
takåsen. Både gnistskyddet och röktratten skulle släcka
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gnistorna, samt i det senare fallet även leda röken ur 
rummet (Näsman 1983:206ff).

Ramqvist (1983) och Liedgren (1992) har också 
diskuterat förekomsten av gnistskydd och innertak. 
Detta har i första hand gjorts med utgångspunkt i sprid
ningen av lerklining med stockavtryck i undersökta hus 
i Mellannorrland. I hus med en svängd taknock inne
bar den högre takhöjden i husens mittparti att det fanns 
större utrymme för ett innertak och loft än i de lägre 
gaveldelarna. Den inre höjden var också beroende av 
om taket var täckt av torv eller halm/vass, med därav 
följande varierande taklutning. Innertaket medförde 
också att boenderummets volym minskade, vilket un
derlättade uppvärmningen (Ramqvist 1983:150f; 
Liedgren 1992:157).

Spår av innertak och gnistskydd/röktrattar är mycket 
ovanliga, eftersom de förutsätter goda bevaringsför- 
hållanden. I Vallhagar påträffades koncentrationer av 
bränd lera och lerklining i anslutning till härdarna i 
hus 1 och 18 (HG 248, 263). Dessa har tolkats som 
lämningar av gnistskydd/röktratt. I det sistnämnda 
huset fanns dessutom några stolphål i anslutning till 
härden, vilket har tolkats som ett stöd för gnistskyd- 
det (Klindt-Jensen 1955:10031). I ett hus vid Nibble 
i Ösmo socken fanns en koncentration av svärtad ler
klining över härden. I de anslutande delarna av huset 
fanns rödbränd lera som tolkades som rester av lerkli- 
nade väggar och/eller ett lerklinat innertak (Reisborg 
1994b:62f).

Norslunda RAÄ 136 hus 4 (HG 465) kan som ovan 
nämnts möjligen ha haft ett innertak, eftersom de tak
bärande stolparna i bockarna var dubblerade på sam
ma sätt som i hus i Hälsingland. Avsaknaden av andra 
exempel på denna konstruktion i Mälarområdet pe
kar dock på att denna variant var mycket ovanlig.

Innertaken bör ha inneburit ytterligare belastning
ar på den bärande konstruktionen, särskilt i hus med 
lång spannlängd. Förstärkningar har därför sannolikt 
varit nödvändiga. Förutom den ovan nämnda konstruk
tionen med dubblerade stolpar kan detta ha lösts ge
nom att stolparna fick större dimensioner, grävdes ner 
djupare eller att spannlängden avkortades.

Husens funktion
Vägledande för tolkningen av husens funktion är fö
rekomst och placering av olika konstruktioner i hu

sen, t ex stolpar, härdar och ingångar, tillsammans med 
fördelning av olika fyndgrupper, samt resultatet av 
naturvetenskapliga analyser (Ramqvist 1983:153). 
Karaktäristiskt för boningsdelar är härdar, lergolv i 
anslutning till härdar och fynd av hushållskaraktär. 
Motsvarande kännetecken för fähus eller stall är bås, 
gödselrännor, stenlagda golv eller mittgång, tätt pla
cerade stolpar, samt avsaknad av härd och fynd. Krite
rier för en förrådsdel kan vara avsaknad av härd, få 
eller inga fynd och förekomst av sädeskorn eller foder
växter. Tecken på en verkstadsdel kan vara förekomst 
av härdar eller ugnar och avfallsprodukter, t ex slagg, 
deglar, gjutformar (Nielsen 1987:8).

Till detta kommer tolkning av naturvetenskapliga 
analyser, främst makrofossilanalys och fosfatanalys. 
Förhöjda fosfatvärden och/eller dominans av foderväx
ter i delar av huset brukar anses tyda på en fähusdel. 
En övervägande andel odlade växter och ogräs i delar 
av huset kan tolkas som tecken på en bostadsdel (Ram
qvist 1983:155; Nielsen 1987:9ff; Engelmark & Vik
lund 1990:36ff). De bästa förutsättningarna för att 
makrofossilanalysen ska avspegla en funktionsindel- 
ning finns i hus som har brunnit och där det inte finns 
äldre eller yngre störningar.

Flera av dessa konstruktionskriterier, vare sig de är 
av positiv eller negativ art, förutsätter goda bevarings- 
förhållanden där husets golvnivå bevarats. Dessa för
utsättningar existerar sällan vid undersökningar i åker
mark, där konstruktionerna i husen är mer eller min
dre skadade av plöjning. I dessa hus har därför troli
gen enbart djupt nergrävda konstruktioner undgått 
förstörelse.

Det vanligaste kriteriet för förekomsten av ett fä
hus eller stall anses vara en tätare placering av stolp- 
paren. Jämförelser med välbevarade hus från äldre järn
ålder i Danmark med spår av båsindelningen ger dock 
ingen entydig bild. Antalet bås i varje spann kunde 
variera från två till fem, ibland till och med i samma 
hus (Hvass 1982:13Iff: Hvass 1988:53ff). Bevarade 
lämningar av bås vid Elisenhof i Nordtyskland var 1,8- 
2,0 m breda och hade plats för två djur (Myrdal 
1984:74).

De relativt få hus från förromersk järnålder som har 
kunnat funktionsbestämmas, har i nästan samtliga fall 
tolkats som bostäder. Endast några få hus från slutet 
av förromersk järnålder och äldre romersk järnålder 

I har ansetts innehålla såväl bostad som fähus, exem-
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pelvis Snytberga 1.1 detta hus har förekomsten av stolp- 
hål, utöver de som ingick i den bärande konstruktio
nen, tolkats som rester av en båsindelning (Ekman & 
Neander 1994:20).

Karlenby har påpekat den paradoxala avsaknaden 
av identifierade fähus under yngre bronsålder, efter
som en begynnande försämring av klimatet och an
tydningar om gödsling av åkrar bör förutsätta en ställ
ning av boskapen. En förklaring skulle kunna vara att 
boskapen till stor del utgjordes av får, vilka bara be
hövde relativt enkla konstruktioner som skydd för 
väder och vind (Karlenby 1994:30f). Denna avsaknad 
av identifierade fähus verkar i lika hög grad gälla un
der förromersk järnålder.

Husen av typ Tibble El kännetecknas av en längd 
mellan 15 och 20 m, relativt korta spann och avsak
nad av antydningar om en inre rumsindelning. En jäm
förelse med de ovan nämnda danska husen visar att 
spannen var lika långa som i fähusdelen i de danska 
husen. Den största skillnaden är att bostadsdelen inte 
avtecknade sig tydligt i stolpsättningen i hus av typen 
Tibble El. Exempel från förromersk järnålder i Dan
mark, bland annat från Hodde, visar att hus i storleks- 
klassen 12-16 m kan ha innehållit både bostad och 
fähus (Hvass 1988:55ff). Liknande exempel finns ock
så från yngre bronsålder i Skåne (Tesch 1993:164). 
Den aktuella hustypens storlek bör därför inte utgöra 
något hinder för att bostad och fähus rymts under sam
ma tak. Ytterligare en indikation på en funktionsdel- 
ning är att härdarna och därmed även bostadsdelen, 
inte låg centralt utan förskjutna mot husets ena ände, 
bl a i Tibble hus IV, Lunda hus F (HG 407) och Hög
sta hus 14 (HG 434).Tibble hus IV är också ett av de 
få hus från denna period som har tolkats som ett kom
binerat bostads- och fähus på underlag av en fosfata
nalys (Andersson m fl 1994:226). Huset vid Darsgär- 
de RAÄ 17 avvek från detta mönster genom att det 
fanns härdar i båda ändpartierna, men inte i den cen
trala delen (se Ambrosiani 1964.T Iff).

Argumentationen kan också tillämpas för hus av 
samma typ som Norslunda RAÄ 137 hus 1 (HG 220) 
och Skavsta hus II och III. En skillnad var att härdarna 
ofta låg i anslutning till ett långt spann i den centrala 
delen. Däremot fanns inga härdar i de yttre delarna. 
Detta kan antyda en rumsindelning, där bostadsdelen 
låg i husets mitt eller ena halva. Gemensamt för båda 
hustyperna är att indikationerna pekar på att det finns

förutsättningar för att flerfunktionshus har funnits.
Ett mycket stort hus med en ovanlig tolkning av 

funktionsindelning är Snytberga hus I där två bostads
delar anses ligga i den centala delen och en fähusdel i 
vardera änden (Ekman & Neander 1994:20f). I hus I i 
Nyckelby (HG 5) fanns tydliga tecken på en indel
ning av huset i troligen tre delar, då stolpparen i den 
centrala delen var betydligt tätare placerade än i hu
sets gaveldelar. Flera av dessa stolpar hade dessutom 
omstolpats. En härd fanns i en av gaveldelarna. Fosfat
analys visade mycket svagt förhöjda värden i och ut
anför den centrala delen. Trots detta har troligen den 
centrala delen varit fähus, medan de två andra delarna 
har inrymt bostad respektive en okänd funktion (Göth
berg 1995a).

I flera hus från yngre romersk järnålder och folk- 
vandringstid pekar den inre konstruktionen på att det 
funnits en indelning. Endast i ett fåtal hus har detta 
kunnat underbyggas på annat sätt.

I den hustyp som hade en indelning i två sektioner 
fanns härdarna vanligen i sektionen med långa spann. 
I några enstaka fall fanns härdar i sektionen med korta 
spann eller i båda sektionerna. Sektionen med långa 
spann kan därför sannolikt tolkas som bostadsdel. Det
ta bör avspegla tekniska förbättringar av den bärande 
konstruktionen. En strävan efter större ytor utan stol
par började avspegla sig redan under slutet av förro
mersk järnålder. Karleby, hus A44 (HG 458), Åslun
da hus 100 (HG 538) och Norslunda RAÄ 16 hus 2 
(HG 462) tillhörde denna hustyp och anses ha haft 
bostad i ena änden och fähus/stall respektive förråd i 
den andra. Hus I och VII i Görla (HG 7, 13) hade 
samma uppdelning i två sektioner, men fosfat- och 
makrofossilanalyser antyder en uppdelning i minst tre 
rum. Bostadsdelen har ansetts ligga i husens mittpar
ti, i den längre spannsektionen (Eriksson 1994:230f). 
Detta antyder att en indelning enbart med utgångs
punkt i placeringen av de inre stolparna kan vara fel 
och snarast visar på minimiantalet rum.

Spannlängden i sektionen med kortare spann var i de 
aktuella husen upp till 4,3 m. Under förutsättning att 
denna del utgjorde fähusdelen bör få bås ha varit för
ankrade i de takbärande stolparna, vilket var en tydlig 
skillnad gentemot situationen under förromersk järnål
der. Stolparna i båsen bör därför huvudsakligen ha för
ankrats i sidoåsama. I princip är det därför möjligt att 
fähus även kan ha funnits i hus med enbart långa spann.
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Några hus kännetecknades av en blandning av långa 
och korta spann, med en indelning i tre eller flera rum. 
Till denna grupp hör bland annat de ovan nämnda 
Darsgärde RAÄ 190 hus I (HG 539) och Tibble hus 
CL Bostadsdelen, med ett eller flera långa spann och 
härdar, låg i husets mittparti. Gaveldelarna hade korta 
spann eller en blandning av långa och korta spann och 
har tolkats som fähus och förråd. Förutom konstruk
tionen har tolkningen baserats på resultat av fosfat- 
och makrofossilanalyser (Andersson m fl 1994:137ff). 
Ett relativt sent exempel på ett hus med samma tre
delade funktion är Sanda I (HG 309).

I några hus, bland annat hus I vid Darsgärde RAÄ 
190, fanns ett omkring 2 m långt spann i anslutning 
till bostadsdelen. Paralleller till både konstruktionen 
och placeringen finns vid Trogsta och Onbacken i 
Hälsingland samt vid Gene i Ångermanland. En möj
lig tolkning av konstruktionen kan vara sädesförråd att 
döma av koncentrationerna av förbrända sädeskorn (se 
Liedgren 1992:135ff, 156f). Oavsett vilken funktion 
denna konstruktion hade kan den ses som en indika
tion på att husdelarna på ömse sidor hade olika funk
tion.

En annan variant av tredelade hus var Ekhammar 
(HG 481) som hade en central bostadsdel, antydd av 
långa spann och en härd. Gaveldelarnas funktion är 
oklar. Ett större exempel var Skäggesta husV (HG 2). 
Den mycket långa centrala delen bör helt eller delvis 
ha varit bostadsdel eftersom det fanns flera härdar där. 
I vardera gaveldelen fanns ett mycket kort spann, va
rav ett innehöll en härd.

Besläktad var också Darsgärde RAÄ 190 hus III 
(HG 541) som har tolkats som indelat i bostadsdel, 
fähus och förråd. Bostadsdelen låg i den centrala de
len och flankerades av två mycket korta spann av sam
ma typ som i Darsgärde hus I (HG 539). Underlaget 
för tolkningen har utgjorts av skillnader i spannläng
den, härdarnas placering och fosfat- och makrofossil
analyser.

Till de mer svårtolkade husen hör hus med enbart 
långa spann. Flera av de längre husen hade härdar i 
den centrala delen. Det ovan nämnda resonemanget 
kring båskonstruktionen i fähusdelen medför att en 
sådan kan förekomma även i dessa hus, utan att några 
spår har bevarats. De kortare husen som saknade här
dar har sannolikt varit förrådshus och/eller fähus. Över
huvudtaget är sannolikt ekonomibyggnaderna under-

representerade i husmaterialet, möjligen på grund av 
en enklare konstruktion och genom att de är svårare 
att datera. Även några av de medellånga husen (15- 
20 m långa) innehöll härdar och kan möjligen ha haft 
en bostadsfunktion, trots att det t ex i Norslunda fanns 
större hus med en bostadsdel.

Till ekonomibyggnader i största allmänhet hörde 
fyrstolpshus och grophus, som troligen har haft mycket 
varierande och ofta specialiserad användning, exem
pelvis vävstuga, kokhus, rökbastu (se Åqvist & Flodin 
1992:314ff). Till enfunktionshusen hör också de en- 
skeppiga husen på grund av den ringa storleken.

Hus som markörer av hög social status
Husmaterialet uppvisar relativt stora variationer i ut
formning från romersk järnålder och fram till vikinga
tid. Sannolikt har därför även funnits skillnader i hu
sens och boplatsernas sociala status. För vikingatid har 
Hedman föreslagit minst tre olika nivåer, varav de två 
högsta var kungsgårdar respektive stormansgårdar 
(Hedman 1989:97f). Vissa byggnader kan ha en form 
och funktion för att förmedla en hög social status.

En sådan hustyp är hallbyggnader med enbart en 
representativ funktion. I vissa fall kunde en "hall” vara 
inkorporerad i en annan byggnad. Herschend har uti
från husmaterial från Öland, Gotland och Danmark 
ställt upp fem kriterier för dessa. I - De fanns på stora 
gårdar med minst tre hus och hade ett avskilt läge på 
gården. 2 - Husen var 13-22 m långa och bestod av 
ett rum. 3 - Mittskeppet var relativt smalt och stolp- 
paren var i längdledd relativt glest ställda, vilket ofta 
kontrasterats mot de övriga husen. 4 - Härden i huset 
användes varken för matlagning eller något hantverk, 
utan endast som ljuskälla. 5 - Fynden i huset hade en 
annan prägel än fynden i bostadshuset/—delen med in
slag av lyxföremål. Frånvaron av fynd eller konstruk
tioner av hushållskaraktär pekar på att husen hade en 
representativ funktion som separerats från det dagliga 
arbetet. De kan möjligen ses som mycket tidiga före
gångare till de medeltida hallbyggnaderna (Herschend 
1993:182ft).

Tillämpningen kan utsträckas till Mälardalen, även 
om förutsättningarna till stora delar är olika. Möjlig
heterna att avgränsa bebyggelsen är sämre eftersom 
ytterst få av de överplöjda boplatserna har undersökts 
i tillräckligt stor omfattning. Överplöjningen innebär
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också att husen ofta är skadade. Hus med glest ställda 
stolppar var dessutom vanliga i Mälarområdet och jäm
fört med de andra husen på boplatserna var skillna
derna konstruktionmässigt små. I vissa fall dominera
de denna hustyp på boplatserna, bl a vid Skäggesta 
och Bredåker.

Av dessa skäl kan endast några få hus tolkas som 
hallbyggnader. Till dessa hör hus 4 vid Norslunda RAA 
136 (HG 465) som låg mellan hus 1, 2, 6 och det 
mindre hus 5. Dateringarna överensstämmer relativt 
väl inom denna grupp. De största problemen är tidsför
hållandet mellan hus 1, 2 och 6, samt frågan om de re
presenterar en eller flera gårdar. Till denna grupp hör 
med största sannolikhet även det delundersökta huset 
på Kungsgårdsplatån i Gamla Uppsala. Läget på den kon
struerade platån, storleken och det mycket långa span
net, talar för att det var en hallbyggnad (se Hedlund 
1993:64ff).

Huset vid Hässelby i Börje socken (HG 437) var de
lat i minst två rum (Forsåker 1984:20). Den östra delen 
saknade inre takbärande stolpar och innehöll en rektang
ulär härd, vilket kan peka på att den har varit en hall.

En annan hustyp som sannolikt ännu mer påtagligt 
markerade en social status är mycket stora hus, ofta i 
krönläge och ibland på konstruerade platåer (se Hed
man 1991:72f). Redan under förromersk och äldre 
romersk järnålder finns exempel på mycket stora hus 
i krönläge vid Skavsta. Ett annat exempel var huset 
vid Äs i Romfartuna (HG 411), som dock var relativt 
litet, men som hade en för perioden ovanlig konstruk
tion med enbart relativt långa spann. Ett tydligt ex
empel från yngre romersk järnålder-folkvandringstid 
är huset vid Karleby (HG 458), som uppfyller både 
storleks- och höj dkriteriet.

Andra hus i denna storleksgrupp är Snytberga hus 
I, Skäggesta hus V (HG 2), Görla hus VII (HG 13), 
Hågelby (HG 457) och hus III i husgrupp 2 på Helgö. 
Huset vid Snytberga låg i den övre delen av en svag 
sluttning, medan Skäggesta och Görla låg på naturliga 
höjdplatåer. Huset vid Hågelby låg på en terrass i en 
svag sluttning. Helgöhuset låg på en 43 m lång terrass, 
men sannolikt bör huset ha varit något kortare än ter
rassen. Stolpsättningen antydde minst fyra kraftiga om
byggnader (Holmqvist 1964:17ff). Husets datering är 
oklar, men dateringarna från husgrupp 2 ligger mellan 
romersk järnålder och vikingatid (Lundström 
1970:138ff). Huset avvek genom läget på den lägsta

av en serie terrasser i en relativt brant sluttning.
Andra förklaringar till husens storlek är i likhet med 

tolkningen av huset i Snytberga att flera hushåll fanns 
i huset. Något liknande har inte påträffats i något an
nat hus. Ett annat alternativ är att flertalet av gårdens 
funktioner rymdes under ett tak. I Skavsta, Karleby, 
Görla, Hågelby och eventuellt även Helgö fanns spår 
av en delning av huset i minst två delar. En sådan tolk
ning är därför inte totalt utesluten, men förutsätter 
att det endast fanns något enstaka samtida hus i den 
direkta omgivningen. Endast Görla uppfyller detta 
kriterium eftersom ett litet hus har bedömts vara sam
tida. Förekomsten av ytterligare hus invid Hågelby och 
Karleby har inte kunnat klarläggas. Däremot anslöt 
Skavstahuset och Helgöhuset till flera samtida hus. 
Huset vid Skäggesta avvek genom att den inre kon
struktionen inte visade några tydliga spår av någon 
indelning i den långa centrala delen. I huset fanns fle
ra härdar, varav minst en endast var ljusgivande. I an
slutning till huset fanns flera samtida hus. Av dessa 
skäl kan eventuellt de stora husen från Skavsta och 
Skäggesta tolkas som indikationer på stormansgårdar. 
Till denna kategori hör även Helgö på grund av bo
platskomplexets omfattning och föremålens karaktär.

Huset på Kungsgårdsplatån i Gamla Uppsala ingår 
i den grupp boplatser från vendeltid och vikingatid 
som har tolkats som kungs- eller stormansgårdar. Ka
raktäristiskt var att husen låg på terrasser eller platåer. 
Förutom Gamla Uppsala hör även Signhildsberg i 
Håtuna socken och Granby-Hyppinge i Orkesta sock
en till denna grupp. Platåhusen var treskeppiga, hade 
underbalanserade tak och var relativt stora. Gemen
samt för dem är också att de endast är delundersökta 
(Hedlund 1993:64ff; Hedman 1991:58ff; Hedman 
1989:96f). Åtminstone vid Signhildsberg och Gran
by-Hyppinge finns terrasser med boplatslämningar, 
som kan tillhöra en anslutande samtida bebyggelse 
(Damell 1991:48ff; Hedman 1989:96f).

Bebyggelsestruktur
En förutsättning för att kunna fastställa boplatsernas 
utformning är att placeringen av husen och anslutan
de hägnadssystem i största möjliga grad klarläggs. Ofta 
innebär detta att relativt omfattande undersökningar 
är nödvändiga. Ett viktigt undantag är Gotland och 
Öland eftersom stora delar av stengrundsbebyggelsen
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med anslutande stensträngssystem från romartid och 
folkvandringstid har bevarats.

I Mälarområdet är däremot arkeologiska undersök
ningar nödvändiga. Många undersökningar av boplat
ser har dock varit relativt små, främst de äldre. En av 
orsakerna är att flertalet boplatslämningar har fram
kommit vid undersökningar av gravfält, vilket har styrt 
undersökningarnas omfattning. Undersökningarna av 
stora sammanhängande ytor, särskilt i åkermark, har 
visat att boplatserna kan vara mycket vidsträckta. Sam
tidigt har denna typ av undersökningar också sina be
gränsningar, eftersom de ofta har föranletts av väg- el
ler järnvägsbyggen. Dessa innebär att endast en korri
dor genom boplatserna undersöks. Mycket få boplat
ser kan därför med fog betraktas som totalundersök- 
ta. Möjligheterna att tolka boplatsens utformning är 
därför begränsade.

Situationen under äldre järnålder har beskrivits med 
material från Gotland, Öland och Östergötland.

Nihlén och Boéthius delade in bebyggelsen på Got
land i tre typer: enstaka (stor)gårdar, byar och bygder. 
Byarna kunde ha olika utformning, långbyar, kretsby
ar och slutna byar. Till dessa räknades bland annat Vall
hagar, Solängarna i Sproge, Alvena i Vallstena, Mike- 
längarna i Fröjel och Visnar i Alskog. Bygderna defi
nierades som grupper av glest liggande gårdar, som var 
förbundna av stensträngar och troligen bildade en or
ganisatorisk enhet. Gränserna mellan de olika katego
rierna var dock flytande (Nihlén & Boéthius 
1933:33ff). På Öland har en uppdelning på ensam
gårdar och grupper av gårdar urskilts. De senare an
sågs vara glesa byar (Stenberger 1933:90). På Gotland 
har i stort sett samma indelning urskilts med isolerade 
ensamgårdar och grupper av gårdar sammanbundna 
med stensträngar (Carlsson 1979:36) (fig 9).

Widgren har konstaterat att stensträngssystemen 
från äldre järnålder i Östergötland, Uppland, Öland 
och Gotland till stor del utgjordes av långsträckta fä
gator som band samman flera gårdar. Detta tolkade 
han som spår av en samverkan mellan gårdarna, "häg- 
nadslag”. Vid sidan av den brukningstekniska organi
sationen ansåg han att även en social organisation 
mellan gårdarna kan ha funnits. Sett ur en funktionell 
synvinkel kan de samverkande gårdarna därför jäm
föras med byarna från historisk tid. Dessa stora enhe
ter omstrukturerades sedan under den första hälften 
av yngre järnålder (Widgren 1983:71 ff; 1986:20ff).

Fallgren har påpekat att de spridda lämningarna av 
den äldre järnålderns bebyggelse på norra Öland har 
mycket stora likheter med den bebyggelse som åter
ges på de äldsta lantmäterikartorna. I båda fallen be
stod bebyggelsen av spridda gårdar i anslutning till åker
mark, förenade av fägator och hägnader. I likhet med 
den historiska bebyggelsen skulle den äldre järnålderns 
och förmodligen även den yngre järnålderns bosätt
ningar ha kunnat utgöra byar med spridd bebyggelse 
(Fallgren 1993:61ft).

Diskussionen av bebyggelsestrukturen i Mälarda
len under yngre järnålder har i arkeologiska kretsar 
sedan 1960-talet dominerats av uppfattningen att be
byggelsen bestod av ensamgårdar. Denna tolkning 
grundades till stor del på undersökningar av gravfält. 
De viktigaste faktorerna var populationsberäkningar 
av totalundersökta gravfält kombinerat med en kro
nologisk grovindelning av både undersökta och regist
rerade gravfält. Dessa pekade på att den yngre järnål
derns gravfält var relativt små. Bybildningen antogs 
ha skett under tidig medeltid som en följd av klyvning 
av gårdar (Ambrosiani 1964:202ff). En senare gjord 
utvärdering av undersökta gravfält pekar på att det 
vid sidan av ensamgårdarna har funnits större bosätt
ningar som omfattat mer än en gård (Bennett 
1987:146ff). Detta har även tolkats som att det före 
bybildningen fanns en flerkärnig bebyggelsestruktur 
med produktionsmässigt samverkande gårdar vid si
dan av ensamgårdarna (Broberg 1990:25).

I den kulturgeografiska diskussionen har däremot 
bybildningen placerats vid skilda tidpunkter under 
yngre järnålder eller övergången till tidig medeltid. Den 
har setts som ett resultat av sammanflyttning av spridda 
gårdar (Dahlbäck 1987:17 och där anförd litteratur).

Trots att bybildningen har intagit en mycket cen
tral plats i diskussionen har bybegreppet paradoxalt 
nog tagits upp i relativt liten grad (se Fallgren 
1993:60ff). I den mån den har förekommit har den 
styrts av det rumsliga kriteriet om en samlad bebyg
gelse med minst tre gårdar (se t ex Broberg 1994:36).

Andra aspekter är den brukningstekniska organisa
tionen och byarnas kamerala ställning under historisk 
tid. Dessa är underförstådda för byar med samlad be
byggelse, men utesluter inte andra former. Exempel på 
sådana är byar med spridda gårdar, så kallade fogby
ar, mötbyar och strandradbyar (Erixon 1960:199; Fall
gren 1993:6 Iff).
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Fig 9. Exempel på boplatser från järnålder i Mälarområdet och på Gotland. (A) Lunda i Badelunda sn, 
Västmanland, (B) Nyckelby i Övergrans sn, Uppland, (C) Darsgärde RAÄ 190 i Skederids sn, Uppland, 
(D) Görla i Frötuna sn, Uppland. Ritning: Pia Larsson.

I arkeologiskt perspektiv kan ett funktionellt sam
arbete mellan spridda gårdar därför endast avspeglas i 
spår av hägnader. En förutsättning för att hägnader av 
sten ska bevaras är att odlingslandskapet har berörts i 
relativt liten grad av senare tiders uppodling. Detta i 
sin tur avspeglar främst de topografiska förhållande
na. I det småbrutna, kuperade och varierade landska
pet i södra Uppland och stora delar av Södermanland 
är därför möjligheterna betydligt större för att spår av 
hägnaderna är bevarade, än i de stora sammanhängan
de slättområdena i centrala och sydvästra Uppland samt 
södra Västmanland.

Spår av trähägnader kan påträffas vid arkeologiska 
undersökningar, men är mycket sällsynta då de grun
da stolphålen till stor del har skadats av plöjning. Det

krävs därför mycket gynnsamma förhållanden för att 
stolphålen ska ha bevarats. Dessutom måste hägnads- 
spåren vara mycket vidsträckta för att det skall vara 
möjligt att avgöra om de binder samman eller åtskiljer 
olika gårdar. Till detta kommer att hägnadsresterna i 
sig är svårdaterade och i stort sett kan ha samma ut
formning oavsett om de härrör från förhistorisk eller 
historisk tid.

Ett annat problemområde i detta sammanhang är 
dateringarna av husen. De flesta dateringsmetoder, 
bland annat 14C, TL och fynd, ger dateringar som of
tast omfattar tidsintervall om 100-200 år. Även om 
dateringsintervallen är identiska, finns det ändå en be
tydande osäkerhet om de daterade husen kan vara sam
tida. Därtill kommer de tidigare nämnda problemen
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Fig 9. forts. (E) Vallhagar i Fröjels sn, Gotland, (F) Burge i Lummelunda sn, Gotland. Ritning: Pia Larsson.

med det daterande materialets härkomst och giltighet 
för huskonstruktionen.

Viktig i sammanhanget är också husens bruknings- 
tid, som är svår att bestämma. Vissa typer av konstruk
tioner kan ha varit avsedda att användas en mycket 
kort tid, t ex på säsongsvis utnyttjade boplatser för en 
kringvandrande jägar- och samlarbefolkning. Motpo
len utgörs av de stadigvarande bosättningarna. Förut
om dessa mer grundläggande förutsättningar, har bruk- 
ningstiden till övervägande delen påverkats av hållbar
heten i huskonstruktionen. Mest utsatta har de delar 
varit som hade kontakt med marken, dvs nedgrävda 
trästolpar eller träsyllar direkt på marken. Dessa kon
struktioner har påverkats av husets användning, un
derlaget och dess genomsläpplighet av luft och väta.

För att förhindra nedbrytningsprocesserna lades trä
bjälkarna på stensyllar, isolerades med näver och stol
par sveddes. Uppskattningarna av husens användnings
tid varierar kraftigt. Bronsåldershusen vid Fosie före
slogs ha använts mellan 40 och 100 till 115 år (Björ- 
hem & Säfvestad 1993:141).Två hus vid Prästgården i 
Täby anses ha använts högst omkring 100 år (Hedman 
1987:139). Ännu längre användningstid har föresla
gits för ett hus i Hodde som fanns under de 150 år 
som byn existerade (Hvass 1985:62ff). Slutligen har 
de två största husen (I, II) i Gene haft en användnings
tid på upp till 200 år (Ramqvist 1983:193f). Hus A i 
Dune i Dalhem har haft en användningstid som om
fattade 200-300 år (se Biörnstad 1955b:949). De två 
sistnämnda har dock av allt att döma genomgått om-
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fattande ombyggnader under byggnadens använd
ningstid, vilket också bör ha inneburit en förlängd 
användningstid.

Sten- och bronsålder
För stenålder och bronsålder är kunskaperna begrän
sade på grund av fåtalet boplatsundersökningar med 
hus. På nuvarande stadium kan konstateras att det 
under bronsålder fanns både små och stora boplatser. 
Ett exempel på stora boplatser är Apalle i Övergrans 
socken i Uppland (Ullén 1988:18ff). Den användes 
under lång tid och hade ett stort antal hus, varav flera 
samtida. Den samlade bebyggelsen innebär att husen 
förmodligen kan tolkas som byar. Ett exempel på de 
mindre boplatserna är Vrå i Knivsta socken.

Förromersk och äldre romersk järnålder
Kännetecknande för boplatserna på de flacka lerslät
terna i Uppland och Västmanland under förromersk 
och äldre romersk järnålder var att de omfattade myck
et stora ytor. Undersökningar vid Tibble och Västra 
Skälby omfattade 9 respektive 6 hektar. Förundersök
ningarna har dock visat att endast en mindre del av 
boplatskomplexen har undersökts. Vid Tibble, Lunda 
och Västra Skälby låg husen relativt glest och oregel
bundet utspridda (fig 9). Husen var ofta orienterade i 
grovt sett öst-väst eller västsydväst-ostnordost, eller i 
rät vinkel till dessa riktningar. Både större och mindre 
avvikelser var dock vanliga. Orienteringen bör troli
gen ses som avspegling av lokala topografiska förhål
landen. De enskilda huslägena bestod ofta av enbart 
ett hus. Mindre ansamlingar av hus representerade tro
ligen flera hus från olika tider att döma av överlag
ringar. Andra små husgrupper kan tolkas som samtida 
i likhet med Västra Skälby (Aspeborg 1995). Ibland 
fanns fyrstolpshus i anslutning till de större husen, 
bl a vid Lunda. De förra kunde även ligga helt isolera
de på boplatsytan (se Holm, Wilson & Aspeborg 
1994:23ff). Därtill har många gårdsenheter sannolikt 
enbart utgjorts av ett hus.

Husen på boplatserna kan sannolikt representera 
flera samtidiga gårdar. Avsaknaden av dateringar från 
samtliga hus tillsammans med källkritiska synpunkter 
på dateringarna försvårar ett konkret påvisande. Vid 
Tibble, Lunda och Västra Skälby har bosättningarna

tolkats som mer än en samtida gård (Andersson m fl 
1994:22; Holm, Wilson &Aspeborg 1994:39; Aspeborg 
1995). Vid Tibble har de få överlagrade husen tolkats 
som att gårdsenheterna disponerade relativt stora ytor 
(Andersson m fl 1994:22). Ett organisatoriskt samband 
mellan gårdarna kan varken bekräftas eller avfärdas på 
grund av de begränsade undersökningsytoma och avsak
naden av spår av hägnader.

Husen och de samtida husgrupperna representerar 
därför sannolikt relativt kortlivade (50-100 år?) gårdslä- 
gen. Detta tyder på relativt ofta återkommande flytt
ningar av gårdarna. Möjligen kan flyttningarna ha sam
band med ett extensivt åkerbruk, i vilket ingick att den 
näringsrika jorden på de övergivna gårdsplatsema utnytt- 
jades. Detta har bland annat föreslagits vid Tibble och 
vid Bålsta RAA 83 (Andersson m fl 1994:456; Göth
berg 1995b).

Andra exempel på väl sammanhållna husgrupper från 
slutet av förromersk järnålder och äldre romersk järnål
der finns vid Skavsta och Snytberga. Dessa bestod av ett 
mycket stort hus och ett till tre mindre hus, däribland 
fyrstolpshus. De mindre husen låg mer eller mindre i rät 
vinkel till det större huset och bör ha varit ekonomi
byggnader. Eftersom några av de mindre husen överlag
rade varandra har inte samtliga hus funnits samtidigt 
(Olausson 1994:16ff; Ekman &Neander 1994:1 Iff).Vid 
Skavsta tillhörde husen två tydligt åtskilda gårdar, som 
eventuellt kan vara samtidiga (Olausson 1994:39ff).

Förutom det större antalet hus var också det topogra
fiska läget annorlunda, eftersom Skavsta och Snytberga 
låg i sprickdalsterräng - Skavsta på ett impediment. Lä
get innebar att boplatsytan hade naturliga begränsningar. 
En jämförelse mellan antalet hus på boplatserna pekar 
på att boplatserna i sprickdalsterräng och på impedi- 
mentmark förmodligen är underrepresenterade. Ytterli
gare en skillnad är att huvudbyggnaderna vid Skavsta 
och Snytberga var mycket stora. Möjligen kan det an
tyda att gårdarna hade en högre social status.

Yngre romersk järnålder - vendeltid
Bebyggelseformen varierade kraftigt, men en koncen
tration av husen till mindre ytor är vanlig. Detta kan 
dock ha påverkats av att undersökningarna hade en 
relativt liten omfattning, ofta beroende på vilken typ 
av exploatering det var fråga om.

På några boplatser fanns ensamliggande eller glest
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spridda hus. Till dessa kan Tibble räknas, där två ej 
samtida hus (CI, VI) förefaller ha varit ensamliggande 
(Andersson m fl 1994:19ff). På andra boplatser där 
enstaka hus har påträffats har undersökningarna ofta 
omfattat relativt begränsade ytor, bl a Karleby, Rick- 
omberga, Ekhammar och Hågelby. Till denna katego
ri kan Yttermo i Leksand eventuellt räknas, även om 
tre grophus anslöt till ett treskeppigt, vendeltida hus.

Betydligt vanligare på boplatserna var små grupper 
av två eller flera samtidiga treskeppiga hus. Den enk
laste grupperingen bestod av ett större och ett mindre 
hus, som antingen låg parallellt eller i rät vinkel till 
varandra. Till dessa hör bl a Görla, Darsgärde RAA 
190 och de äldsta delarna av Sanda (se Eriksson 
1994:225ff; Åqvist & Flodin 1992:320) (fig 9). På de 
två förstnämnda fanns tre respektive två, ej samtida 
husgrupper. Vid Åslunda fanns två hus som var mer 
jämnstora. Båda husen innehöll härdar, dvs kan ha haft 
en bostads- eller köksfunktion. Eftersom samma gårds- 
läge utnyttjades under längre tid än tidigare finns en 
tendens till ett stabilare bebyggelsemönster.

Till de större husgrupperingarna hörde Ensta i Täby, 
där fyra oregelbundet placerade hus påträffades. Två 
av husen har daterats till yngre romersk järnålder - 
folkvandringstid. Modin ansåg att husen möjligen kan 
ha varit mer eller mindre samtidiga eftersom inga hus 
överlagrade varandra (Modin 1973:71ff). Två av hu
sen (A29, A30) låg emellertid mycket nära varandra. 
Även om det ena husets begränsningar var oklara, ver
kar det mindre troligt att de varit i bruk samtidigt. Ett 
annat exempel på en husgruppering med flera hus var 
Årby RAA 153 i Turinge där minst två, eventuellt tre 
treskeppiga hus påträffades. Husen låg närmast i rät 
vinkel till varandra med en öppen yta mellan husen. 
Avsaknaden av överlagrade hus kan antyda en samti
dighet. Dateringarna ligger i yngre romersk järnålder- 
folkvandringstid (Tesch 1980:94). I inget av dessa fall 
har det varit möjligt att avgöra om bosättningarna re
presenterade ensamgårdar eller ingick i en större, spridd 
bebyggelse, på grund av begränsade undersöknings- 
ytor.

I ett större boplatskomplex ingick RAÄ 16 och 136 
i Norslunda. Det förra bestod av en tydlig husgruppe
ring av samma typ som i Åslunda med ett större och 
ett mindre hus. RAA 136 bestod av en klunga med två 
större och två mindre hus, varav hus 1 och 6 låg på 
terrasser och överlagrade hus 2 respektive 7 (Fogham

mar 1989:21 ff). Tidsskillnaden mellan dessa hus bör 
därför vara liten. Dateringarna från husen i komplexet 
ligger i huvudsak i yngre romersk järnålder. Möjligen 
fanns en svag tendens till att husen i RAA 16 var något 
äldre än de övriga. Husen hade också en avvikande 
orientering, vilket pekar på att de utgjort en självstän
dig gårdsenhet. Husen i RAA 136 kan representera en 
eller eventuellt två gårdar. Bebyggelsens koncentration 
och antalet gårdar inom RAÄ 16 och 136 innebär där
med att bebyggelsen ligger på gränsen till att beteck
nas som en by.

Vid Skäggesta fanns två långa treskeppiga hus (IV 
och V) som tillhörde var sin fas. I vardera fasen fanns 
två till tre mindre hus i anslutning till de stora husen. 
De mindre husen låg mer eller mindre i rät vinkel till 
de större och omslöt en gårdsplan. Ytterligare hus i 
kanten av undersökningsytan kan tillhöra en annan, 
troligen samtida gårdsenhet. Dateringarna av de tre
skeppiga husen i dessa faser ligger i vendeltid och ti
dig vikingatid (Göthberg 1995c).

Till de större huskomplexen hör också Helgö. Be
byggelsen var spridd på minst fyra stora husgrupper 
och låg i stor utsträckning på terrasser i en sluttning. I 
husgrupperna fanns ett varierande antal treskeppiga 
hus, enskeppiga hus och grophus. Husgrupperna har 
åtminstone delvis använts samtidigt från romersk järn
ålder till vikingatid. Av de treskeppiga husen avvek 
hus III i husgrupp 2 genom att det var närmare 42 m 
långt. Antalet samtida hus har inte kunnat fastställas, 
men sannolikt kan bosättningen tolkas som flera sam
tida gårdar (se Reisborg 1994a:20ff). Föremålen av 
högstatuskaraktär, det stora inslaget av specialiserade 
hantverk och det relativt begränsade underlaget på 
Helgö för den agrara försörjningen pekar dock på att 
bosättningen delvis hade en avvikande karaktär och 
funktion jämfört med flertalet samtida boplatser i 
Mälardalen (se Carlsson 1988:42ff; Lamm 1988:89ff).

De stora skillnaderna i antalet hus på boplatserna, 
förekomsten av mycket stora hus och boplatser med 
fynd av högstatuskaraktär, kan antyda att sociala skill
nader började framträda mer tydligt.

Ingen tydlig koppling kan göras mellan boplatser
nas utformning och terrängläget. Boplatserna återfinns 
både i dagens åkermark, på större eller mindre åker- 
holmar, i hagmark eller skogsbevuxen mark. Jämfört 
med den föregående perioden låg fler boplatser på im
pedimental ark än i åkermark.
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Vikingatid - tidig medeltid

Mycket få av boplatserna från romersk järnålder och 
folkvandringstid fortsatte att användas under vendel- 
och vikingatid. Till undantagen hör Sanda, Skäggesta, 
Bålsta RAÄ 82 och Helgö. På de tre sistnämnda bo
platserna fanns bara enstaka hus med dateringar till 
vikingatid, varför den vikingatida bebyggelsen är svår 
att urskilja.

Därmed återstår Sanda tillsammans med Pollista och 
ytterligare någon enstaka boplats som underlag för be
skrivningen av den vikingatida bebyggelsen. Känne
domen om den vikingatida bebyggelsen och dess struk
tur är därmed begränsad och kan rymma stora felkäl
lor.

De treskeppiga husen och grophusen från vikinga
tidens äldsta del vid Sanda låg invid en öppen plats 
(Åqvist & Flodin 1992:320). I den senare delen av 
vikingatiden ersattes de treskeppiga husen av mindre 
hus som ofta var sammanbyggda i rader och gruppe
rade runt öppna platser. Ett treskeppigt hus låg kvar 
på samma plats genom hela perioden och kan troligen 
ses som huvudbyggnad. Bebyggelsen har tolkats som 
en gård [Åqvist & Flodin 1992:320ff).

Vid Pollista började de mindre husen uppträda sam
tidigt som vid Sanda. Husen har tolkats som tillhö
rande en eller flera gårdar i flera skeden, var och en 
bestående av tre eller fyra hus, placerade runt en öp
pen plats (Åqvist & Flodin 1992:315ff). Eventuellt 
kan bebyggelsen tolkas som en mindre by (Hållans 
1987:41; Broberg 1994:361). Vid Skillinge i Sollentu
na verkar några av husen ha varit sammanbyggda i 
korta, vinkelställda längor. Mellan husen fanns en öp
pen plats (Hansson 1944:25ff).

Jämfört med tidigare perioder skedde en föränd
ring i och med övergången från treskeppiga flerfunk- 
tionshus till mindre, enskeppiga enfunktionshus. En 
följd av detta blev att antalet hus på boplatserna öka
de. Ytterligare en skillnad mot tidigare perioder var 
att nästan alla boplatser låg på impedimentmark. Till 
undantagen hörde Skäggesta och Bålsta RAA 82 som 
låg i åkermark. Båda låg dock i lokala höjdlägen, som 
delvis hade impedimentkaraktär.

Boplatserna representerar sannolikt flera sociala ni
våer. Det rika fyndmaterialet från Sanda, tillsammans 
med husen, tyder på att boplatsen hade en hög status, 
till skillnad från Pollista som hade ett mer anspråks

löst fyndmaterial (Åqvist & Flodin 1992:331).
Paradoxalt nog är dock den arkeologiska kännedo

men om byarnas bebyggelse under medeltid ännu säm
re än om bosättningarna från yngre järnålder. Av his
toriska och etnologiska källor framgår att byarna kan 
ha haft mycket varierande utformning (se Erixon 1960; 
Fallgren 1993:59ff). Radbyar med geometriskt regle
rade tomter har kommit att dominera uppfattningen 
om byarnas utseende under medeltid, men bytypen 
verkar ha uppkommit först under högmedeltid att 
döma av landskapslagarna. Troligen har denna regle
ringsprocess fortsatt även efter medeltidens slut. Reg
leringens genomslag har dock varierat avsevärt i Mäla- 
rområdet (Sporrong 1985:51,144).

Boplatskontinuitet
Sammankopplat med kontinuitetsbegreppet finns all
tid en mer eller mindre uttalad definition av hur stort 
område som avses. Mest vanliga är begreppen plats
kontinuitet och områdeskontinuitet som avser en lo
kal respektive en övergripande tillämpning. Dessut
om finns en skillnad mellan den arkeologiska och den 
kulturgeografiska användningen av begreppen. Kultur
geograferna inkluderar flera olika element i kulturland
skapet, både lämningar av boplatser och äldre mark
utnyttjande (Carlsson 1979:19). I första hand kom
mer här platskontinuitet att åsyftas och med den snä
vare arkeologiska betydelsen, dvs inom en boplatsyta.

Antalet undersökta boplatser med hus från stenål
der och bronsålder är för litet för att några generella 
slutsatser ska kunna dras. De enskilda undersökning
arna representerar inte mer än enstaka fall.

I Mälardalen är boplatser från förromersk och ro
mersk järnålder samt folkvandringstid de mest talrika 
från hela den förhistoriska tiden. På några platser, bland 
annat vid Tibble, fanns antydningar om att boplatsen 
började användas under äldre bronsålder (se Anders
son m fl 1994:17ff). Många boplatser hade en tydlig 
kontinuitet mellan förromersk och romersk järnålder. 
Boplatsernas stora utsträckning innebar dock att kon
tinuiteten enbart är giltig för boplatsen sedd som hel
het och endast i begränsad omfattning för de enskilda 
huslägena. Under romersk järnålder-folkvandringstid 
tillkom ytterligare ett antal boplatser som inte verkar 
ha haft några direkta föregångare under förromersk 
järnålder.
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Antalet undersökta boplatser från yngre järnålder 
och tidig medeltid är betydligt färre än boplatserna 
från äldre järnålder. Av dessa boplatser hade endast 
ett fåtal rötter i äldre järnålder. Denna markanta minsk
ning representerar det kraftigaste brottet i boplatskon
tinuiteten under järnåldern.

På Gotland och Öland innebär bristen på föregång
are till stengrundshusen från romersk järnålder och 
folkvandringstid att situationen inte är helt jämförbar 
med fastlandet.

Undersökningen vidVallhagar visade att flera föränd
ringar av bebyggelsen skett under den tid boplatsen var 
i bruk. Några hus, främst boningshusen 7, 11, 18 har 
antingen förlängts eller byggts om och därmed troligen 
använts under en relativt lång tid. Två hus - 14 och 21 - 
påträffades under synliga husgrunder, utan några som 
helst spår i markytan. Andra hus, t ex 12, 13 och 17 
hade rivits redan innan bebyggelsen i övrigt upphörde. 
Dessutom var tre mindre hus - 2, 22, 24 - anlagda i 
gaveldelama av äldre hus som i övrigt inte kunde spåras 
i markytan. Avsaknaden av spår av dessa hus innebär att 
stenmaterialet har återanvänts i nya husgrunder.

Däremot finns lämningar på några boplatser som 
har kunnat föras tillbaka till förromersk järnålder. Mest 
påtagligt visas det av l4C-dateringar från anläggningar 
i/under husen vid Bo och Skedstad i Bredsätra på 
Öland (Beskow-Sjöberg 1977:124,132). Motsvarig
heter finns också på Gotland, där en järnugn och år
derspår under en husgrund vid Stånga annex, Stånga 
socken, har gett dateringar till samma period (Carls
son 1979:77). I den nordvästra utkanten av Vallhagar 
har också lämningar påträffats med dateringar till sen 
bronsålder och förromersk järnålder (Pettersson 
1986:228ft). Till detta kan läggas en datering, under 
en stensträng i den södra delen av området, till förro
mersk järnålder (Carlsson 1979:88f). Eftersom endast 
de primärt synliga husgrunderna undersöktes kan det 
eventuellt finnas lämningar av äldre, eller yngre, hus 
mellan de synliga husgrupperna.

Sedan stengrundshusen övergetts under 500-/600- 
talen e Kr finns inga säkert daterade huslämningar för
rän under vikingatid, då de äldsta bulhusliknande kon
struktionerna började uppträda.

Orsaken till övergivandet har diskuterats flitigt och 
har till stor del handlat om olika katastrofteorier. Med 
stöd i vad som tolkades som spår av bränder i husen 
föreslog Stenberger att husen brändes ner i samband

med krigshärjningar (Stenberger 1933:201ff; Stenber
ger 1955c: 1175ff). Att husen ibland fick ett drastiskt 
slut framgick av att lämningar av innebrända männis
kor påträffades i några hus i Vallhagar och Höglundar 
i Stenkyrka (Stenberger 1955c:1174). Edgren har ef
ter en genomgång av Stenbergers undersökningar på 
Öland och Gotland kommit fram till att endast ett 
fåtal hus har brunnit ned. Därmed avfärdades också 
krigshärjningar som en allmängiltig tolkning (Edgren 
1983:9Iff). Däremot kan avsiktliga bränder ha med
fört en lokal ödeläggelse.

En annan katastrofteori är att bebyggelsen odela
des av pest eller andra epidemier (Gräslund 
1973:274ff; Flink 1986:121ft). Även om de kan ha 
bidragit har det dock ansetts vara mindre troligt att de 
är en allmängiltig förklaring (se Näsman 1988:246). 
Däremot kan rimligen sjukdom eller andra sociala or
saker som är svårgripbara i det arkeologiska materialet 
ha orsakat lokala övergivanden. Detta har troligen fö
rekommit under samtliga tidsskeden. Ytterligare en 
orsak som har förts fram har varit klimatförsämringar, 
alternativt en kombination av alla dessa faktorer (se 
Almgren 1957:242ft).

En i det närmaste motsatt tolkning, som betonar 
kontinuiteten i odlingslandskapet, har Dan Carlsson 
fört fram. Han har påpekat att stengrundshusens inä- 
gor i princip är desamma som återges på de äldsta lant
mäterikartorna för 1700-talets gårdar. Däremot har 
bebyggelsen omlokaliserats till de lägen gårdarna i stort 
sett hade på 1700-talet. Genom övergången till bul- 
hus har denna bebyggelse blivit svårare att upptäcka. 
En grundläggande orsak till flyttningen av gårdarna 
var införandet av tvåsädet. Samtidigt med dessa för
ändringar kan också en viss reducering av bebyggelsen 
ha skett (Carlsson 1979:37ff).

Ett något avvikande förslag har getts av Windelhed 
och Östergren med avseende på bebyggelsens läge un
der yngre järnålder och tidig medeltid. Med stöd av 
boplatslämningar på fyndplatser för vikingatida silver
skatter, däribland Bürge i Lummelunda, och kultur
geografiska iakttagelser vid Vinarve i Rone, har de fö
reslagit att bebyggelsen kan ha flyttats i flera steg från 
äldre järnålder till 1700-talets gårdslägen (Windelhed 
1984:173ff; Östergren 1989:36ff). Likartade flyttning
ar av bebyggelsen har också föreslagits för Öland med 
utgångspunkt i boplatsindikerande ägonamn på inä- 
gomarken (Göransson 1984:289ff).
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I Mälarområdet har också flera olika förklaringar 
getts till fåtalet påträffade boplatser från yngre järnål
der. Allmänt har man antingen försökt ange orsaken 
till förändringen, eller försökt förklara varför boplat
serna inte har påträffats.

En av förklaringarna är en kraftig nykolonisation 
under romersk järnålder, följd av en minskning av od- 
lingsintensiteten under vendeltid. Tolkningen är gjord 
utifrån både arkeologiskt och arkeobotaniskt material 
i Västmanland, bl a pollenanalyser (Welinder 
1974:254ff; Ulväng 1992:11).

En motsatt tolkning har framförts av Petré och Sel- 
inge med utgångspunkt i undersökningar av gravfält 
på Lovö, respektive revideringsinventeringen i delar 
av Roslagen. I båda dessa material finns antydningar 
om en vendeltida expansion (Petré 1994:93ff; Selin- 
ge 1994:107ff). Eftersom tolkningarna delvis baseras 
på skilda typer av källmaterial från olika delar av Mä
larområdet är de inte helt jämförbara. Eventuellt kan 
skillnaderna avspegla regionala olikheter.

Till den andra förklaringskategorin hör tolkningen 
att förändringar av huskonstruktionen medförde att 
bebyggelsen från yngre järnålder är svårare att spåra 
än bebyggelsen från de föregående perioderna, dvs 
samma problem som på Gotland. I Mälardalen kan 
övergången från treskeppiga till enskeppiga hus iakt
tas på flera boplatser under vikingatid. Något enty
digt samband förefaller därmed inte finnas mellan in
förandet av den nya hustypen och övergivandet av 
boplatserna från äldre och mellersta järnåldern.

Förhållandet mellan
jämåldersboplatser och bytomter
En annan förklaring till att så få boplatser är kända 
från yngre järnålder är att bebyggelsen flyttade till plat
serna för de historiskt kända bytomterna (se Ulväng 
1992:11). Detta antyds främst av att många gravfält 
från yngre järnålder har en mycket nära anknytning 
till bytomternas läge enligt de äldsta lantmäterikartor
na. Även om dessa redovisar 1600- och 1700-talets 
bebyggelse har by tomtern a ansetts ligga på samma 
plats åtminstone sedan medeltid (Ambrosiani 
1964:193f¥). Detta stöds mer konkret också av by- 
tomtsundersökningarna vid Gredelby och Pollista, där 
vikingatida bebyggelse har påträffats.

Vid Gredelby har dock även boplatslämningar från 
äldre järnålder och folkvandringstid påträffats i anslut
ning till och på bytomten (Andersson & Summanen 
1987:7ff). Även vid Pollista har härdar och fynd gett 
dateringar till folkvandringstid. Dessa kopplas dock 
inte samman med boplatsen (Åqvist & Flodin 
1992:314f). Därtill kommer att ytterligare boplats
lämningar med dateringar till yngre bronsålder-folk- 
vandringstid har undersökts omedelbart söder om by
tomten (Eriksson 1995). Ytterligare ett exempel är 
Säby i Norrsunda socken, där boplatslämningar från 
romersk järnålder-vikingatid fanns på och i anslutning 
till bytomten (Beronius-Jörpeland m fl 1995).

En likartad nära rumslig koppling mellan bytomter 
och anslutande boplatser från äldre järnålder och/el- 
ler folkvandringstid återfinns på flera platser i Upp
land och Västmanland. Till dessa hör Rickomberga i 
Bondkyrko socken, Haga i Svinnegarns socken, Skör
by i Kalmar socken, Skämsta i Tierps socken, Gamla 
Uppsala i Gamla Uppsala socken i Uppland samt Her
revad i Kolbäcks socken och Vallby i Köpings socken i 
Västmanland (Karlenby 1995; Frölund & Wilson 
1993:140ff). I denna kategori ingår även Lunda och 
Skälby, där förundersökningarna visade att de mycket 
stora boplatskomplexen ansluter till respektive bytomt. 
De undersökta ytorna låg i utkanten av boplatskom
plexen på 200-400 m avstånd från bytomten (Holm, 
Wilson & Aspeborg 1994:12ff; Aspeborg 1995). En 
indirekt motsvarighet har även iakttagits av Ambro
siani för gravfält från äldre och yngre järnålder. Flera 
gravfält i sydöstra Uppland och på norra Södertörn 
ansågs ha en direkt kontinuitet från bronsålder och/ 
eller äldre järnålder respektive yngre järnålder. Jäm
fört med antalet gravfält/ -komplex med dateringar 
till yngre järnålder är de relativt fåtaliga (Ambrosiani 
1964:2140).

Dessa exempel antyder att en grupp boplatser från 
äldre järnålder har en mycket nära rumslig koppling 
till 1600- och 1700-talets bytomter. Den största skill
naden är att bytomterna nästan alltid låg på impedi
ment, medan boplatserna i många fall låg i åkermark. 
Det finns dock fortfarande flera oklara punkter, främst 
på grund av att undersökningarna bara i få fall har 
berört både järnåldersboplatserna och bytomterna. 
Detta gäller särskilt bosättningarnas utbredning, ka
raktär och inre organisation. Utvecklingen av bebyg
gelsens organisation från äldre järnålder till medeltid
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och 1600-/1700-tal är därför mycket lite känd. Ut
vecklingen från glest spridd bebyggelse till samlad be
byggelse, ibland reglerade byar, kan ha gått i varieran
de takt och eventuellt också i flera steg.

Mest vanlig är den grupp boplatser från äldre järn
ålder som saknade den direkta rumsliga anslutningen 
till bytomten. Boplatserna förekommer både i slätt
områdena och i sprickdalsterrängen i sydöstra Upp
land och Södermanland. Spännvidden inom gruppen 
är dock mycket stor eftersom den både omfattar bo
platser som låg 100-200 m från bytomterna, t ex En- 
sta iTäby (Modin 1973:11) och de som låg på närma
re 1 km avstånd, bl a Tibble i Litslena (se Hjärthner- 
Holdar 1989:112ff). Emellertid kan inte enbart avstån
det utgöra grund för antaganden om en eventuell rums
lig kontakt med bytomten, utan hänsyn måste också 
tas till terrängens utseende. En indirekt koppling som 
antyder en relativ närhet till yngre järnålderns bosätt
ningar är att många av boplatserna från äldre järnålder 
i sprickdalsterräng överlagras av gravfält.

En tredje grupp boplatser hade obruten kontinui
tet från folkvandringstid till vikingatid. Däremot sak
nade de rumslig kontakt med bytomten, som oftast 
låg på 200-400 m avstånd. Till dessa hör Sanda, 
Skäggesta, Bålsta RAÄ 82 och Helgö.Till skillnad från 
andra samtida boplatser i slättmark låg de mer eller 
mindre på impedimentmark. De verkar ha övergivits 
vid övergången mellan vikingatid och tidig medeltid, 
med undantag för Sanda.

Andra exempel på boplatser från vendel- och vi
kingatid som saknade direkt anknytning till en bytomt 
är Skillinge i Sollentuna, Hässelby i Spånga och Häs
selby i Börje (se Hansson 1944:24ff; Biörnstad 
1966:41ff; Forsåker 1984:19). Däremot finns flera 
oklarheter vad gäller bosättningarnas omfattning i tid 
och rum, i synnerhet utsträckningen bakåt i tid. Even
tuellt skulle de kunna ha en motsvarighet i de gravfält 
från yngre järnåldern som saknade tydlig anknytning 
till bytomter, s k C-läge. Dessa utgjorde mer än en 
tredjedel av de gravfält som ansågs tillhöra yngre järn
ålder (Ambrosiani 1964:193).

En jämförelse med Mälardalen, Gotland och Öland 
å den ena sidan och Danmark och Skåne å den andra 
visar vissa likheter för bebyggelseutveckling och be
byggelsekontinuitet mellan äldre järnålder och med
eltid. I Skåne vid Fosie och i Ystadsområdet har kon
staterats spår av bebyggelse från yngre järnålder till

sammans med äldre boplatslämningar, men i betyd
ligt mindre grad (se Björhem & Säfvestad 1993:348ff; 
Tesch 1993:24ff). Samtidigt har den äldsta bebyggel
sen på bytomterna endast undantagsvis kunnat föras 
ner till vikingatid, främst på orter med namnledet ”köp
inge” och kungalev. På flertalet bytomter har bosätt
ningarna etablerats under tidig medeltid (Söderberg 
1994:41 ff). I Danmark har bosättningarna under yng
re järnålder flyttats flera gånger, t ex i Vorbasse. Dessa 
bosättningar upphörde under 900-talet (Hvass 
1988:86ff). På Fyn har bosättningar på bytomterna, 
liksom i Skåne, kunnat konstateras från övergången 
mellan vikingatid och tidig medeltid (Porsmose 
1981:290.

Denna utveckling är produkten av olika regionala 
förlopp och kan inte direkt överföras till situationen i 
Mälardalen eller på Öland och Gotland. Trots olikar
tad utveckling och skilda landskapstyper har de dock 
det gemensamt att bebyggelsen inte permanent eta
blerades på historiskt kända platserna förrän under 
vikingatid eller tidig medeltid. Jämfört med Skåne och 
särskilt Danmark är dock antalet boplater från yngre 
järnålder i Mälardalen och på Öland och Gotland re
lativt begränsat. Det kan därför inte uteslutas att den 
bild vi idag har av situationen och utvecklingen under 
yngre järnålder kan komma att förändras när ytterli
gare material tillkommer.

Bosättningar och markutnyttjande
Ytterligare ett förslag till tolkning av varför de äldre 
järnåldersbosättningarna upphör tar fasta på att bo
platslägena i Upplands och Västmanlands slättområ
den under äldre järnålder låg på odlingsbar mark, 
medan de under yngre järnålder låg på impediment. 
Denna flyttning har sannolikt ingått i en förändring av 
markutnyttjandet, där odlingsbar mark frigjordes för 
andra ändamål än bosättning. I stort sett bör detta 
antingen ha inneburit produktion av foder (ängsmark) 
eller föda (åkermark). Sannolikt har denna förändring 
ingått i den process där åkermarken ökade i omfatt
ning på bekostnad av betes- och ängsmarken. Den led
de sedan vidare till övergången från ensäde till tvåsä- 
de. Tidpunkten brukar sättas till vikingatid och/eller 
tidig medeltid (Sporrong 1985:193ff). Enligt Dan 
Carlsson har introduktionen av tvåsäde sannolikt va
rit en utdragen process som hade sitt ursprung i en
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successivt ökad uppodling av åkermark. Det ökade be
hovet av gödsel innebar en ökning av mängden krea
tur, och därmed behov av större ängs- och betesmar
ker. Denna inbyggda konflikt ledde förmodligen till 
att allt större delar av åkermarken årligen lades i träda 
(Carlsson 1986:35f).

I sprickdalsterrängen var situationen en annan då 
många boplatser låg på impedimentmark redan under 
äldre järnålder. Flyttningen är där mer svårförklarlig, 
men den primära orsaken bör inte i lika hög grad ha 
varit en utökning av den odlingsbara marken. Bosätt
ningarna skulle eventuellt ha kunnat flytta till lägen i 
direkt anslutning till åkermarken, för att underlätta 
transporter, samt som en tydlig markering av dess ökade 
betydelse.

Omfattningen av förändringarna av markutnyttjan
det bör ha stått i proportion till hur långt boplatserna 
flyttade. På de platser där boplatserna från äldre järn
ålder låg i direkt anslutning till bytomtslägena bör där
för flyttningen ha medfört relativt begränsade föränd
ringar. Ett led i detta kan ha varit en uppodling av den 
genom allt avfall näringsrika jorden på de övergivna 
boplatserna. Vid långa flyttningar bör förändringarna 
ha blivit mycket genomgripande. Exempel på detta är 
Tibble i Litslena och Nyckelby i Övergran där bytomt- 
släge och gravfält från yngre järnålder ligger 0,5-1 km 
från boplatserna. Det kan vara följden av klyvning el
ler ihopslagning av bosättningar. I dessa fall kom de 
övergivna boplatserna att ligga i utkanten av inägorna 
eller till och med på utmarken.

Flyttningarna kan också ha påverkats av miljömäs
siga förhållanden, exempelvis att marken hade låg bo
nitet, ändringar av grundvattennivå, erosion eller för
ändring av odlingsintensitet. Dessa förhållanden skul
le kunna medföra att mark som under äldre järnålder 
användes som betes- och ängsmark inte var lämplig 
för en mer omfattande uppodling. Nyckelby kan vara 
ett exempel på sådana förhållanden.

Andra möjliga orsaker till flyttningarna kan sam
manfattas under beteckningen politiska skäl. Exem
pel på sådana är omstruktureringar vid etablering el
ler utvidgning av stormansgårdar och kungsgårdar.

Omstruktureringen av bebyggelsen och markan
vändningen var dock inte de enda stora förändringar
na under yngre järnålder. Till dessa hör förändringar 
av gravfältens lägen, gravformerna och gravskicket. 
Därtill kommer de allt tydligare spåren av ett socialt

mer stratifierat samhälle som avspeglas i rikt utrusta
de gravar, boplatser med högstatusfynd och monumen
tala byggnadslämningar.

Andra omstruktureringar har troligen ägt rum vid 
övergången mellan vikingatid och medeltid, att döma 
av de boplatser som upphörde vid denna tid. Om
struktureringar bör även ha ägt rum under medelti
den, bland annat i samband med regleringar av by
tomter och godsbildningar.

Sammanfattning
Endast några få lämningar av hyddor eller hus från 
stenålder har undersökts. Husmaterialet från denna tid 
är därför kraftigt underrepresenterat. Några konstruk
tioner har bestått av 4 till 7 m stora, ovala eller runda 
kretsar av stolphål. Andra har haft en kombination av 
stolphål och en stenram. Från övergången mellan sen- 
neolitikum och äldre bronsålder finns stolpburna hus, 
som troligen har varit tvåskeppiga.

Husmaterialet från bronsålder är också underrepre- 
senterat och består av ett begränsat antal hus eller hyd
dor. Dessa utgjordes av rundade eller halvrundade 
stolphålskretsar med i stort sett samma dimensioner 
som motsvarigheterna från stenålder. Betydligt större 
var några husgrunder av sten, av vilka Broby i Börje är 
mest känt. Här saknas dock spår av takkonstruktio
nen. Dessutom har stolpburna, treskeppiga hus av 
varierande form och storlek påträffats.

Ett mycket stort antal hus från järnålder har däre
mot undersökts, varav det stora flertalet var treskep
piga. Flertalet hus från förromersk och äldre romersk 
järnålder i Mälarområdet kännetecknas av en balanse
rad takkonstruktion, det vill säga att mittskeppet ut
gjorde hälften av husets bredd. Taktyngden bars där
med av både de inre stolparna och väggstolparna. I 
huvudsak kan två hustyper urskiljas med utgångspunkt 
i den inre konstruktionen. I båda var avståndet mellan 
stolpparen i längdled generellt kortare än mittskep
pets bredd. Skillnaden är att den ena hustypen dess
utom hade ett eller flera längre spann, vilket också 
hade följden att husen var något längre. Avsaknad av 
härdar i många hus innebär att funktionen ofta är svår
bestämd. Generellt bör de dock ha kunnat rymma så
väl bostadsdel som fähus eller andra ekonomifunktio
ner. Under detta skede började även små hus med en
dast fyra stolpar byggas. De hade troligen en förråds-
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funktion, eller har varit enkla takförsedda skydd, med 
eller utan väggar. Under slutet av perioden framträder 
tydliga gårdsgrupper med ett större och ett mindre 
hus. Husen låg ofta parallellt eller i rät vinkel till var
andra.

Från och med yngre romersk järnålder karaktärise
ras de treskeppiga husen i Mälarområdet av en under- 
balanserad takkonstruktion, där takets tyngd till stor 
del bars av väggkonstruktionen. På Gotland och Öland 
levde den balanserade konstruktionen kvar längre och 
hus med underbalanserad konstruktion förekom främst 
i de yngre husskedena. I Mälarområdet kännetecknas 
skedet av en mycket stor variation i husens utform
ning. Tre huvudtyper kan urskiljas från och med yngre 
romersk järnålder fram till vendel-Zvikingatid med led
ning av den inre stolpkonstruktionen. Dessa hustyper 
har uppenbarligen funnits samtidigt. Den enklaste 
formen hade genomgående glest och regelbundet sat
ta stolppar. Husens längd kunde dock variera avsevärt, 
från 10 till 23 m. Merparten var dock under 20 m 
långa, vilket antyder att de främst hade en ekonomi
funktion. Några av de korta husen hade dock härdar, 
vilket antyder någon form av bostadsfunktion.

En annan hustyp hade en tydliga indelning i två 
sektioner, markerad i avstånden mellan stolpparen. Ge
nerellt var husen mellan 20 och 37 m långa och har 
sannolikt varit huvudbyggnader på gårdarna. Konstruk
tionen kan peka på att husen kombinerat minst två 
funktioner under samma tak, t ex bostad och fähus 
eller förråd. Andra hus hade en ännu mer komplice
rad placering av stolparna, som pekar på en indelning 
i minst tre eller fyra delar. Utformningen varierade, 
men vanligen låg den härdförsedda bostadsdelen i hu
sens centrala del, medan fähus och förråd låg i gavel
delarna. Med undantag av några enstaka vikingatida 
exempel verkar de treskeppiga husen upphöra att an
vändas under vendeltid både i Mälarlandskapen och 
på Öland och Gotland. Vid sidan av de treskeppiga 
husen fanns mindre hus, t ex de ovan nämnda fyrstolps- 
husen.

Betydligt färre hus från vendeltid, vikingatid och 
tidig medeltid har påträffats än från det föregående 
skedet. De enskeppiga husen dominerade, även om tre
skeppiga hus fortsättningsvis användes i liten skala. Det 
verkar dock finnas ett kronologiskt glapp från det att 
merparten av de treskeppiga husen försvinner under 
vendeltid tills dess de enskeppiga husen började upp

träda vid mitten av vikingatid. Hur detta glapp skall 
förklaras är ännu oklart. De enskeppiga husen var re
lativt små jämfört med de treskeppiga husen med följ
den att de olika rum/funktioner som tidigare rymdes 
under ett tak splittrades upp på flera byggnader. Följ
aktligen har hustypen rymt mycket vitt skilda funk
tioner. En annan hustyp för specialiserade funktioner 
var grophusen, som började uppträda tidigare under 
järnålder, men som verkar ha varit mer vanliga under 
yngre järnålder.

Husens längd kan ses som en möjlig indikator på en 
hög social status. Främst gäller detta de hus som var 
längre än 30 m. Helt entydigt kan dock inte längden 
tas som intäkt på detta eftersom några långa hus åter
finns i relativt små gårdsgrupper. Hus med exponera
de lägen på platåer eller höjdkrön tillhör troligen ock
så denna högstatusgrupp. En annan hustyp med en 
speciell funktion och status finns på Öland och Got
land. Husen var mellan 12 och 20 m långa och karak
täriseras av en närmast underbalanserad konstruktion 
och glest placerade stolppar. De har tolkats som bygg
nader med enbart en representativ funktion. I Mäla
rområdet var denna huskonstruktion betydligt vanli
gare, varför denna speciella funktion inte är lika lätt 
att identifiera där.

Bebyggelseformen under brons- och järnålder har 
varierat kraftigt i Mälardalen och på Gotland och 
Öland. Situationen under bronsålder är diffus efter
som relativt få boplatser med hus har undersökts. De 
största boplatserna kan möjligen ha bestått av en sam
lad bebyggelse med byliknande former. Under förro
mersk och romersk järnålder i Mälardalen, respektive 
under romersk järnålder och folkvandringstid på Öland 
och Gotland, var en spridd bebyggelse vanlig, som kan 
ha haft ett organisatoriskt samband. Under romersk 
järnålder har det funnits enstaka byliknande bildning
ar med spridd bebyggelse på Gotland och eventuellt i 
Mälarområdet. Vid sidan av dessa har det med stor 
sannolikhet funnits ensamgårdar under hela j ärnåldem. 
Ett grundläggande problem är dock att undersöknings- 
ytorna ofta har varit för små för att bosättningarnas 
struktur och storlek skall kunna klarläggas. På den so- 
cioekonomiska skalan kan spännvidden mellan olika 
typer av bosättningar ha varit betydande, från små 
gårdar till stormans- och kungsgårdar.

På Gotland och Öland, samt i Mälardalen upphör
de merparten av boplatserna från äldre järnålder un-
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der folkvandringstid eller tidig vendeltid. Detta kon- 
tinuitetsbrott mellan bosättningarna från äldre respek
tive yngre järnålder verkar vid första anblicken vara i 
det närmaste totalt. Emellertid finns det en liten grupp 
boplatser med kontinuitet från äldre till yngre järnål
der. En annan grupp boplatser från äldre järnålder har 
ett mycket tydligt rumsligt samband med historiskt 
kända bytomter. I dessa fall har dock ännu ingen kon
tinuitet konkret kunnat påvisas på grund av begränsa
de undersökningar.

Orsakerna till detta kontinuitetsbrott är troligen fle
ra. Endast i marginell omfattning kan bränder, plund
ringar eller epidemier ha varit orsaken. En klimatför
sämring med åtföljande minskning av bosättningarna 
kan delvis vara orsaken. En annan möjlig förklaring är 
att boplatsen flyttat till platsen för bytomten. Jämfö
relser med samtida boplatsmaterial från Skåne och 
Danmark tyder på att permanenta etableringar på plat
serna för den historiskt kända bebyggelsen var ovanli
ga före den första hälften av vikingatiden. Mot detta 
står den i Mälarområdet mycket nära anknytningen 
mellan yngre järnålderns gravfält och bytomterna. Det 
rumsliga sambandet behöver dock inte innebära att

bebyggelsen hade exakt samma placering, utformning 
och organisation som under historisk tid. Dessa kan 
ha förändrats innan bebyggelsen fick den form och 
placering som återges i det äldre kartmaterialet.

En möjlig orsak till en omstrukturering av bebyg
gelsen kan ha varit en strävan efter att utöka den od
lingsbara marken. I slättområdena flyttades boplatser
na troligen till impediment i anslutning till åkermar
ken. För boplatserna i sprickdalsterräng finns ingen 
lika naturlig förklaring till flyttningen eftersom de re
dan var belägna på impedimentmark. Eventuellt kan 
de ha flyttats för att få en bättre anknytning till åker
marken. Troligen kan denna utveckling kopplas ihop 
med den process som ledde till övergången från ensä- 
de till tvåsäde. Omstruktureringen av bebyggelsen och 
markanvändningen bör dessutom ses i samband med 
andra stora förändringarna under yngre järnålder. Till 
dessa hör förändringar av gravfälten, gravskicket och 
ett allt mer socialt stratifierat samhälle. Särskilt det 
sista innebar en koncentration av den ekonomiska och 
politiska makten och inflytandet till en begränsad 
grupp i samhället.
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Förhistoriska bebyggelselämningar 
i Norrland
Av Lars Liedgren

Abstract
The author discusses the development of building tradi
tions in Norrland during the Prehistory.

The province of Norrland constiyute nearly 60% of 
the Swedish land territory, comprising the coastal area in 
the East to the high mountain area in the West.

The earliest datings in Norrland goes back to c. 7000 
BC. The building traditions of the hunterer and gatherers 
is dominated by pitconstructions with more or less pro
nounced embankments (Sv. boplatsvallar, boplatsgropar 
and skärvstensvallar). The earliest of which date back to 
c. 5000 BC in the coastal area of Norrbotten. This kind 
of constructions were used until the Early Bronze Age. 
After this period there are few examples of building con
structions both in the coastal- and in the inland area.

The agrarian sedentary economy was established in 
Norrland in the Pre-Roman Times, in Central Norrland. 
The earliest known buildings are dated to the Early Ro
man Period (AD - 200AD). From the earliest times the 
farm yard was dominated by the multipart and multi
functional three aisled houses with wattle and daub walls. 
During the Late Iron Age this concept of building chan
ged, and the timber construction was introduced during 
the Late Viking Age and Early Middle Age.

The earliest dated buildings wich could be associated 
the Saami-culture goes back to c. 500 AD in Norrland, 
a kind of pitconstruction with small surrounding embank
ments, so called Stalotomter. Most of the Saarni buil
dings are only marked by hearths without any other 
sign of construction. The prehistoric hearth probably 
show the place for a construction which remind of 
the historically known saarni buildings: klykstångskå- 
tan, bägstångskätan and äskätan.

Uppsatsen behandlar bebyggelselämningar från för
historisk tid i Norrrland. I texten hänvisas i förekom
mande fall till ”Hus och gård del I”, dvs katalogdelen, 
med husens respektive databasnummer.

Det norrländska området utgör närmare 60% (58%) 
av Sveriges yta. Stora delar av denna areal är bristfäl
ligt inventerad och antalet utgrävda boplatser med 
byggnadslämningar är lågt i förhållande till övriga de
lar av Sverige. Av den anledningen är en sammanställ
ning av byggnadsskicket och dess förändring under för
historisk tid inte helt lätt att göra. Nedanstående text 
utgör ett försök till en syntes. Man får dock räkna med 
att framtida utgrävningar, särskilt vad gäller fångstkul
turens lämningar, kommer att ge en fylligare bild av 
byggnadsskicket.

Framställningen har indelats i fyra avdelningar: 
fångstkulturens bebyggelse i landet under högsta kust
linjen (HK), fångstkulturens bebyggelse i inlandet, 
agrar bebyggelse samt samisk bebyggelse.

Framställningen grundar sig dels på de arkeologiskt 
undersökta anläggningarna, dels på fornminnesinvente
ringens resultat, i första hand i övre Norrland.

Fångstkulturens
bebyggelselämningar
Ca 7000 f Kr var största delen av den dåvarande norr
ländska landmassan befriad från inlandsisen (se Kar
len 1981, Lundqvist 1994). Därmed kunde växter, djur 
och människor inta landet och avsätta fysiska spår.

De äldsta kända lämningarna, efter den norrländska 
fångstkulturen, har daterats till 7:e årtusendet f Kr. 
Dateringarna kommer från Jämtland samt Västerbott
ens och Norrbottens inland (Sundström 1989, Sund
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Iin 1986, Knutsson 1993, Mulk 1982, Forsberg 1995). 
Den äldsta dateringen visar ca 7000 f Kr (kalibrerat 
värde). Något äldre dateringar har redovisats från det 
finska området och i Nordnorge finns dateringar från 
preboreal tid, ca 9000 f Kr.

Från första tiden, fram till fångstkulturens sista ut- 
löpare, har klimat, växtlighet och även salthalt i havet 
varierat, vilket påverkat fångstekonomiernas resursbas 
(se t ex Berglund 1968, Lamb 1977, Engelmark 1976, 
Königsson 1980, Wallin 1986a-b).

Området under HK, dvs det område som låg under 
vatten vid istidens slut, täcker en avsevärd del av Norr
land. Som exempel kan nämnas att HK ligger ca 170 
m ö h i Torne älvdals övre delar, 285 m ö h i norra 
Ångermanland och ca 250 m ö h i norra Hälsingland 
(se Lundqvist 1994:126f). Landhöjningen har varierat 
och varierar fortfarande mellan olika delar av Norr
land, ca 0,7 m/årh i söder och ca 0,85 m/årh i norr 
(Eriksson & Henkel 1994:101).

Landhöjningen var i början mycket kraftig. Inom 
Norrbotten och västra Hälsingland kan den uppskat
tas till ca 5 m per århundrade under de första tusen 
åren efter isens avsmältning, i Ångermanland till när
mare 10 m per århundrade (jfr Björk & Svensson 1994). 
Även om medellivslängden inte var lång för dåtidens 
människor innebar landhöjningen, som den såg ut strax 
efter istidens slut, att landskapets utseende kunde ge
nomgå avsevärda förändringar under en livstid.

I inlandet har också landhöjningen påverkat förut
sättningarna för bosättningar. För det första har högt 
belägna områden höjts ännu mer, vilket kan ha med
fört att tidigare beskogade områden kommit så högt 
upp att de så småningom avskogats (Königsson 
1980:29). För det andra har landhöjningen varit min
dre mot NV (Bergman 1995). Detta innebär bl a att 
vattenytan i lågsträckta sjöar höjs i väster och sänks 
mot öster men även att förändringar av vattendragens 
vattenföring har skett.

Klimatet har också genomgått stora förändringar. 
Under boreal tid, dvs tiden omedelbart efter isavsmält- 
ningen, var klimatet varmt och torrt för att sedan un
der atlantisk tid (6000-3000 f Kr) bli fuktigare. En 
successiv övergång till kallare klimat inträdde ca 3000 
f Kr. (Berglund 1968)

Klimatförändringarna har påverkat utbredningen av 
växt- och djurliv i det norrländska området. En viktig 
förändringspunkt innebär också granens invandring i

de nordliga delarna under bronsålder. Förändringar i 
saliniteten i Bottenhavet och Bottenviken har spelat 
en stor roll för variationer i de maritima resurserna.

Fångstkulturens lämningar är främst knutna till de 
forntida vattendragen: havsstranden, älvarna samt in
landets sjösystem. Huvudparten av boplatserna sak
nar okulärt synliga spår efter byggnadskonstruktioner.

Kustanslutna lämningar i landet 
under högsta kustlinjen
Genom de senaste årtiondenas undersökningar i övre 
Norrland vet vi att de flesta havsanknutna bosättning
ar var anlagda i direkt anslutning till havsstranden. Ofta 
i skyddade lägen på fastlandet och i den dåtida skär
gården. Stora boplatskoncentrationer har påträffats 
framförallt i älvarnas dåtida mynningsområden.

Det norrländska kustlandskap vi möter i dag, har få 
likheter med stenålderns kustmiljö. Under stenåldern 
karaktäriserades skärgården av en rik arkipelag av öar 
med mycket djupa och ibland trånga, fjordlika vikar 
som sträckte sig miltals in i landet.

De fångstfolk som bebodde det norrländska kust
området levde av jakt och fiske. Viktiga villebråd var 
säl och älg.

Under neolitisk tid återfinns de första spåren av 
odling i Norrlands kustområde. Odlingen är sporadiskt 
belagd fram till början av järnålder i de mellersta de
larna av Norrland (Liedgren 1992:213ff). Förmodli
gen idkades någon variant av odling som ej var perma
nent. Denna typ av odling kom inte att få någon avgö
rande betydelse för ekonomin förrän den sedentära 
(bofasta) jordbrukskulturen etablerades (se nedan).

Utbredning och forskningsläge
Inom jämförbara områden i Finland och Norge domi
neras fångstkulturens bebyggelselämningar av gropan
läggningar och vallanläggningar.

Väl belagda konstruktioner finns i Finland från kam- 
keramisk tid (4200-1800 f Kr), s k hyddbottnar av 
”Madeneva"-typ. Beteckningen härrör från en boplats 
i norra Tavastland (Meinander 1976, Edgren 1993:58f).

Grunderna, som förekommer både i det forna kust
landet och i inlandet, utgörs av runda eller svagt ovala 
gropar, 4-8 m i diameter och 0,2-0,7 m djupa, i med
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eltal ca 30 m2 golvyta. Exempel på rektangulära samt 
sammanbyggda konstruktioner förekommer också. 
Ibland är groparna försedda med en låg vall runt om 
(Edgren 1993:58).

Grunder av Madeneva-typ saknar i regel eldstäder, 
istället återfinns härdarna mellan byggnaderna och den 
forna stranden. Oftast rundade grophärdar, 0,8-1,0 m 
i diameter och 0,3-0,7 m djupa. Liknande husgrun
der förekommer även i inlandet, t ex i östra Karelen. 
De flesta lämningar av Madeneva-typ har daterats till 
typisk kamkeramisk tid (3200-2200 f Kr).

I framförallt norra Finland kan inom vissa områden 
förekomma mycket stora koncentrationer av lämningar, 
t ex i Tervola. Anläggningarna återfinns ofta på fornti
da strandterrasser. Troligen representerar sådana kon
centrationer av lämningar olika faser i en successiv be
byggelseutveckling.

Under senare delen av stenåldern uppträder även 
stora koncentrationer av boplatsvallar och gropar i kust
området längre söderut. På en udde i en dåtida havs
vik vid Saribäckens utlopp i Purmo, Österbotten, finns 
en mycket stor boplats, Hundbacka (Miettinen 1982). 
Totalt finns här ett 60-tal större boplatsvallar samt bo
platsgropar.

Boplatsvallarna är rundade och vallarna är låga. 
Anläggningarna är 10-16 m i diameter och 0,5-1,0 m 
djupa. Nästan alla har en eller två försänkningar i vall
arna. Försänkningarna har tolkats som spår efter in
gångar. Fyndmaterialet är koncentrerat till själva bo
platsvallarna. Provundersökningar har inte givit någon 
information om konstruktionen i övrigt. En anlägg
ning hade en skärvstenspackning i mitten.

Oftast verkar dock härdar förekomma utanför an
läggningarna, på samma sätt som på de tidigare refere
rade av lämningarna av Madeneva-typ. Boplatsen da
teras till mitten av 3:e årtusendet f Kr. Liknande grun
der har undersökts i Isokangas. Båda platserna har an
tagits sammanhänga med den sk "Pölje”-gruppen (ca 
2300-1300 f Kr).

Andra former, rektangulära och ovala byggnader, 
finns också i kustområdet under slutet av stenålder och 
äldsta bronsålder, en kategori av lämningar som går 
under beteckningen ”jättekyrkor”. Dessa förekommer 
från mellersta och norra Österbotten till Kemi. Läm- 
ningstypen har varit föremål för diskussion ända se
dan de första utgrävningarna 1913 (Europeus 1913).

Jättekyrkorna kan, som antyds av namnet, vara av

avsevärda dimensioner och även förekomma flera på 
samma plats. I regel markeras de av kraftiga stenvallar, 
uppbyggda av sten av varierande storlek.

Jättekyrkorna kan vara 10-50 m långa med en eller 
flera öppningar i vallarna. I samband med jättekyrkor
na förekommer också ofta rösegravar, resta stenar och 
stenhägnade områden. Liknande komplex har även i 
enstaka fall noterats i Mellansverige (t ex Burenhult 
1983:173ff).

De österbottniska jättekyrkorna förekommer oftast 
i goda boplatslägen vid åarnas och älvarnas forntida 
mynningsområden. Utgrävningar under de senare åren 
har visat på artefaktfynd från stenålder och bronsål
der. De finska arkeologerna har också kopplat sam
man jättekyrkorna med ”Pölje”-gruppen pga kera
mikfynden.

Från bronsålder finns i Finland exempel på klinade 
byggnader. År 1961 undersökte Unto Salo en bronsål- 
dersboplats i Rieskaronmäki, 1,5 mil ÖNÖ om Björne
borg i SV Finland (Salo 1962, 1976).

Inom ett tämligen begränsat område (300x400 m) 
förekom tre gravfält, samtliga belägna ovanför, men 
med anknytning till, 30-m kurvan. I det mellersta av 
dessa, som bestod av 12 gravar, hittade Salo spår av tre 
husgrunder. Två av dessa hus var mindre, rektangulära 
byggnader varav ett framkom under en grav. Husen 
markerades främst genom utbredningen av kulturla
ger som innehöll bränd lera med flätverksavtryck, kruk- 
skärvor samt avslag och föremål av kvarts och flinta. I 
huset under gravröset påträffades även gjutforms- och 
degelbitar.

Hus nr 3 var tydligare i sina begränsningar. Grun
den var rektangulär och hade yttermåtten 16,8x8,2 m 
och innermåtten 12,5-13,5x5-5,5 m. I anslutning till 
byggnadens östra del fanns en 6x6-8 m stor stenren- 
sad yta. Möjligen kan man anta att även denna till
hörde huskonstruktionen och i så fall var hela huset ca 
23 m långt. Grunden begränsades av en tämligen låg 
vall av varierande höjd. Vallen var av stenblandat ma
terial. I norra långsidan, som var tydligast, bestod den 
till stor del av större stenblock med inkilade mindre 
stenar. Här var vallen ca 2 m bred. I övrigt var den 
mindre och i huvudsak byggd av jord och mindre ste
nar. I södra långsidan fanns åtminstone delvis en yttre 
stenskoning av stenblock, anlagd i en svagt böjd kon
turlinje. I samband med den västra delen av grunden 
påträffades bränd klining med flätverksavtryck.
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Fig 1. Exempel på grop och vallanläggningar från norra Norge: (A) hus II, Sælenes, Varangerfjord, från perioden 7000-6000 
f Kr, (B) hus II, Nesheim, Pasvikdalen, från perioden 5500-4700 f Kr, (C) sk "Gressbakkenhus", Gressbakken nedre Vest, 
hus 2, Varangerfjord, från perioden 3000-1800 f Kr, (D) hus av "gamme"-typ, från perioden omkr Kristi födelse.
(A-C efter Simonsen 1961, 1963, D efter Olsen 1994).

Kulturlagret i huset låg innanför vallbegräns
ningarna, endast svagt antytt i mellersta och östra par
tiet. I väster fanns däremot ett intill 0,2 m tjockt kul
turlager. Salo menar sig ha kunnat identifiera nio stolp
il ål i huset. Dimensioner och den oregelbundna belä
genheten gör dock tolkningen tveksam. Fynden i hu
set bestod av 150 krukskärvor, 15 kvartsföremål eller 
avslag, fem flintbitar, ett par hundra fragment av brända

ben samt både över- och underliggare till en malsten.
Salo tolkar huset som ett kombinerat hus med bo

stadsdel och fähusdel. Med utgångspunkt i artefakt- 
fynden i husen, fynd i några av de undersökta gravar
na, samt höjden över havet, daterar han boplatskom
plexet till i huvudsak bronsålderns period V.

1 en översikt över boplatserna från metallålder i Fin
land ger Uino (1986) flera andra exempel på yngre
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bronsåldersboplatser där klining och stolphål påträf
fats, bl a en undersökning av Meinander i Harjavalta 
Kaunismäki, alldeles i närheten av Salos undersökning 
(Meinander 1954, Vino 1986: fig 7:2). Av Meinan- 
ders planritning kan man tolka en del av stolphålen 
som rester efter ett större, ca 9 m brett hus (N-S), 
markerat av väggstolpar satta på 1,5-3 m avstånd från 
varandra. Huset skulle snarast anknyta till sydskandi- 
naviska hus från äldre bronsålder eller senneolitisktid.

Under förromersk järnålder synes traditionen med 
vall- och gropanläggningar fortsätta, dock i mindre for
mat (Seger 1986a-b).

I de norra delarna av Norge förekommer rikligt med 
väl belagda byggnadskonstruktioner från fångstkultu
ren (Simonsen 1961, 1963, 1991, Helskog 1983, 
Schanche 1988, Olsen 1994). Här skiljer sig förutsätt
ningarna på många sätt från Bottenviksområdet. Bl a 
är kusten ofta relativt brant, samtidigt som landhöj
ningen har varit beskedligare. Detta har fått till följd 
att det inom ett boplatskomplex kan finnas lämningar 
från många tusen år.

Beläggen för byggnadskonstruktioner under den 
äldsta stenåldern är fåtaliga och man antar, liksom i 
Finland, att tält och enklare skydd varit det vanliga. 
Först från tiden 7:e årtusendet f Kr påträffas fasta bygg
nadskonstruktioner, dvs runda eller ovala grunder med 
markerade vallar, även med härdkonstruktioner (fig 
1A). Golvytorna antas ha varit 10-15 m2. Liksom i 
yngre tider förekommer större koncentrationer av läm
ningar på samma plats, t ex Mortensnes med 16 grun
der. Det är dock svårt att avgöra om alla, eller endast 
några, varit samtida.

Under slutet av mesolitisk tid uppträder tydliga 
konstruktioner även i inlandet, t ex i Pasviksdalen. 
Dessa har vallar och försänkta golvplan samt även tyd
liga härdar (se fig IB). Liknande strukturer, ovala och 
rektangulära, finns vid samma tid i kustområdet.

Vid kusten förekommer under tidigneolitisk tid sto
ra koncentrationer av husgrunder, t ex Gropbakkeen- 
gen i Karlebotn (89 grundlämningar). Dessa är runda, 
ovala och rektangulära med vallar och nedgrävda bot
tenplan. I mitten finns oftast en avlång, stenskodd härd.

Under perioden 3000-1800 f Kr blir byggnaderna 
större, av s k ”Gressbakken”-typ, ofta försedda med 
dubbla eldstäder. Dessa lämningar markerar sig tydligt 
i terrängen genom kraftiga vallar och försänkta golv
plan som kan vara intill 1 m djupa. Husen är rektang

ulära med en golvyta på 30-50 m2 och har en eller 
flera markerade ingångar i vallarna, tre ingångar är inte 
ovanligt (se exempel fig 1C).

Under perioden från ca 1800 till Kristi födelse är 
bilden inte helt klar, troligen avlöses Gressbakkenhu- 
sen av s k ”Mortensnes-hus”, ibland förekommande i 
mycket stora koncentrationer. Dessa huskonstruktio
ner ersätts troligen vid tiden kring Kristi födelse av s k 
”gammetufter”, dvs sådana som har direkt koppling 
till den historiska tidens samiska byggnadskonstruk
tioner (se fig 1D).

Man kan enligt ovanstående märka några skillnader 
mellan det nordnorska området och det finska. Ge
nom hela den nordnorska förhistorien förekommer 
tydliga härdkonstruktioner i de stabilare konstruktione
rna (möjligen utom under den äldsta tiden). Påfallan
de är också att skörbränd sten inte verkar förekomma 
i någon större utsträckning i samband med de nord
norska husen, åtminstone omnämns sten bara spora
diskt i litteraturen.

Forskningsläget, vad gäller kustens bebyggelseläm
ningar från sten- och bronsålder, är mycket olikartat i 
de olika norrländska landskapen. Detta gäller både in- 
venteringsläge och arkeologiskt undersökta anläggning
ar.

De relativt fåtaliga tidigare utgrävningarna av fångst
boplatser i kustlandet har saknat byggnadslämningar, 
bl a av den anledningen att de flesta gjorts i åkermark 
(se t ex Baudou 1977:40ff, Broadbent 1979:4ff, Chris- 
tiansson 1989a-b).

Ett kunskapsgenombrott har kommit under det se
naste årtiondet, inte minst genom fornminnesinvente
ringen av landet under HK i Norrbotten och Väster
botten (Klang 1989, 1991, Skålberg 1994). Här har 
Riksantikvarieämbetet gjort goda insatser genom en 
systematisk avsökning av de gamla strandlinjerna. Man 
kan säga att Norrbottens kustland är det enda i Norr
land, som i dag har ett någotsånär representativt urval 
av bebyggelse- och boplatslämningar från sten- och 
bronsålder.

För Västerbottens del är läget endast delvis jämför
bart med Norrbotten. I Mellannorrland, där kunskapen 
om kustanknutna fomlämningar i allmänhet är tämli
gen dålig (utom kuströsegravar), saknas byggnadsläm
ningar från stenålder och bronsålder nästan helt.

De lämningar som kan kopplas till det forna norr
ländska kustlandets bebyggelse, utgörs av boplatsvallar
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och boplatsgropar. Termerna boplatsvall och boplatsgrop 
infördes av Riksantikvarieämbetet för att bättre karak
tärisera och differentiera de många gropanläggningar som 
påträffades vid inventeringsarbetet i hela Norrland.

Med boplatsgrop avses en grop anläggning där gro
pen dominerar över vallen och där gropen är markerat 
skålformig. Med boplatsvall avses en anläggning där 
vallen dominerar kring en flack eller försänkt skålfor
mig yta. Båda begreppen gäller även gropar och vallar 
anlagda i klapper (jfr Klang 1989:157).

Definitionerna innehåller, som framgår, inga stor- 
lekskriterier eller funktionsbestämningar. Begreppen 
har dock inte använts likartat vid fältarbetet. Ibland 
har boplatsvall endast fått beteckna de anläggningar 
som kan antas vara bostadslämningar. Av den anled
ningen torde undersökningar av bostadsgrunder, med 
utgångspunkt i forlämningsregistret, bäst genomföras 
med utgångspunkt i groparnas storlek.

Med utgångspunkt i hela det kända boplats
materialet från fångstkulturen kan man säga att bo
platsgropar och boplatsvallar endast förekommer på 
en begränsad andel av boplatserna. De flesta boplat-

Fig 2. Till vänster: Exempel på grop- och vallanläggningar, 
från stenålder till yngre järnålder i Norrlands forna kustland: 
(lj oval boplatsvall, Alträsket, RAA nr 184, Överluleå sn, 
Norrbotten, 98 m ö h, ,4C-datering ca 5000 f Kr, (2) 
rektangulär boplatsvall, Finnäset, RAA nr 804, Älvsby sn, 
Norrbotten, ca 95 m ö h, (3) oval boplatsvall i klapper, 
RAA nr 127, Töre sn, Norrbotten, ca 65 m ö h, (4) 
Rektangulär boplatsvall, Vuollerim, Jokkmokk sn,
Norrbotten, ca 115 m ö h (ej havsstrandanknuten), (5) 
sammanbyggda boplatsvallar, Lillberget, RAA nr 451, 
Överkalix sn, Norrbotten, ca 60 m ö h, ,4C-datering ca 
3500 -3900 f Kr, (6 -8) boplatsvallar med utbyggnader, 
Saivaara, RAA nr 249, Karl Gustavs socken, Norrbotten, 
ca 60 m ö h, (9-10) oval resp. rektangulär boplatsvall, 
RAA nr 675, Töre sn, Norrbotten, ca 50 m ö h, (11) 
rektangulär boplatsvall, RAA nr 315, Nederkalix sn, 
Norrbotten, ca 50 m ö h, (12) långoval boplatsvall, 
Fattenborg, RAA nr 339, Töre sn, Norrbotten, ca 45 m ö h,
(13) oval boplatsvall med utbyggnad, RAA nr 202, Sävar 
sn, Västerbotten, 43 m ö h, (14) rektangulära och 
sammanbyggda boplatsvallar, Sågberget, Nederluleå sn, 
Norrbotten, ca 25 m ö h, (15 -16) tomtningar, Stora 
Fjäderägg, RAA nr 33, Hölmön, Västerbotten, 13 m ö h, 
,4C-datering 1110 resp 1160 BP, (17 -18) sammanbyggda 
tomtningar samt oval tomtning, Grundskataräften, RAA nr 
78, Lövånger sn, Västerbotten, 13 resp. 17 m ö h, datering 
1485 BP resp 1205 -1500 BP. Nr 4 efter Loeffler &Ć 
Westfal 1985, Nr 5 efter Klang 1993, Nr 6 -8 efter Sturk 
1992, Nr 13 efter Sandén 1994, Nr 15-16 efter Nilsson 
1988, Nr 17-18 efter Broadbent 1987, övriga av 
författaren.

ser saknar synliga spår efter byggnadskonstruktioner.
I och med att läget i Mellannorrland är så dåligt, 

med avseende på inventerade eller utgrävda byggnads- 
lämningar från sten- och bronsålder, ägnas nedanstå
ende genomgång främst övre Norrland.

Mesolitisk tid
Den äldsta tidens byggnadsskick i Norrbotten präglas 
av mindre grop- och vallanläggningar. Vanligen är dessa 
ovala och runda, men även rektangulära varianter fö
rekommer (fig 2:1-2). Golvplanen är ofta inte mer än 
5-10 m2. Ofta förekommer endast en eller ett par an
läggningar på varje lokal. I samband med grunderna 
finns också andra former av gropar, skörbränd sten, 
avslag, brända ben samt i enstaka fall gravläggningar i 
form av stensättningar med rödockra.

I Norrbotten förekommer grop anläggningar, som 
kan sammanhänga med byggnadskonstruktioner, långt 
över Litorinahavets gräns, dvs drygt 100 m ö h (Fromm 
1965:2051). De få anläggningar över 100 m ö h, som 
varit föremål för arkeologiska undersökningar, har inte 
varit havsstrandbundna boplatser (se nedan).

Boplatsvallen från Alträsket (HG 137, fig 2:1) re
presenterar den ännu så länge äldsta undersökta bygg- 
nadslämningen med havsstrandanknytning i Norrbot
ten (Halén 1990,1994:40ff). Anläggningen är tillsam
mans med ytterligare en, belägen på en strandterrass, 
ca 98 m ö h.

Den 10x7,5 m stora boplatsvallen omger en ca 
3,5x2,5 m stor och 0,2 m djup, svagt skålformig yta. 
En mindre del (12,5 m2) har undersökts. Vid utgräv
ningen påträffades skörbränd sten, föremål och avslag 
av främst kvarts, något grönsten samt även flinta. De 
brända benen är från säl.

Det topografiska läget, artefaktmaterialet samt l4C- 
dateringar visar att grop anläggningen tillhör senmeso- 
litisk tid (ca 5000 f Kr). Flera härdkonstruktioner eller 
rester efter sådana och eventuella stolphålskonstruk- 
tioner konstaterades vid undersökningen. Enligt min 
mening är det svårt att avgöra vad som kan kopplas till 
byggnadens användningstid.

Neolitisk tid
Vid början av neolitisk tid framträder större konstruk
tioner och även större ansamlingar av byggnadskon-
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Saivaara, Raä 249, Karl-Gustavs sn

Fig 3. O van: Boplatsen Saivaara, RA A nr 249, Karl Gustavs sn, Norrbotten. 
Renritning efter Klang 1989 och Sturk 1992.

struktioner. Särskilt framträdande, vad gäller antalet 
lämningar inom samma boplats, är Torne älvs dalgång 
med fyra platser med omkring 20 boplatsvallar (Klang 
1989, Karman 1993). Här kan nämnas Saivaara, RAÄ 
249, Karl Gustavs sn (fig 3) och Alanen Koiuvaara, 
RAA 166, Karl Gustavs sn (Klang 1989, Sturk 1992, 
Karman 1991). Förhållandena i Tornedalen ansluter 
till dem som gäller för den finska sidan i Bottenviken 
och även i Nordnorge (se ovan). Vi finner även nya 
former, t ex tydligt rektangulära, samt sammanbyggda 
konstruktioner. De mindre konstruktionerna är dock 
fortfarande vanligast.

På boplatsen Saivaara har Umeå universitet genom
fört utgrävningar i en av boplatsvallarna under 1994. 
Här påträffades mängder av avslag och redskap av 
kvarts men även nätsänken, städstenar och brända ben. 
Till fynden hör också keramik (Lars Forsberg muntli
gen).

Till den kamkeramiska kulturkretsen hör Lillber- 
getboplatsen, Överkalix socken (Halén 1992, 1994, 
Klang 1993). Endast tre kamkeramiska boplatser är 
kända i Norrland, alla påträffade i Överkalix socken, 
Norrbotten (Liedgren 1991). Lillberget-boplatsen har 
med utgångspunkt i 14C-prover, daterats till ca 3500- 
3900 f Kr.

Boplatsen var anlagd i ett skyddat läge på norra de
len av en ca 8x3 km stor dåtida ö. Bebyggelselämning
arna är placerade på och mot kanten av en bågformad 
strandvall. Boplatsen, som är belägen 58-64 m ö h, 
består av 8-9 olika vallkonstruktioner (fig 4). Bygg- 
nadslämningarna, som ligger i två grupper, är delvis 
sammanlänkade av i ena gruppen gemensamma kort- 
sidesvallar och i den andra av en gemensam långsides- 
vall.

Två konstruktioner har delundersökts, lb-2, ca 8x6 
respektive 6x5 m stora (invändiga mått). Båda hade
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ULLBERGET
STENÅLOERSBOPLATS RAA NR 451

Fig 4. Boplatsen Lillberget, Raä nr 451, Överkalix sn, Norrbotten. Efter Klang 1993. 
Ritning: Riksantikvarieämbetet.

vallar och nedgrävda golvplan belägna ca 0,4-0,5 m 
under omgivande markplan. Med ledning av nuvaran
de utseende på vallar låg golvplanet mellan 0,55-0,65 
m djupt räknat från högsta punkt på vallen. Jordlagret 
ovanpå den antagna golvytan var troligen ca 0,3 m 
tjockt. Huvudparten av fynden påträffades i översta 
rensningsnivån (Halén 1992:6), dvs en bra bit ovan
för bottenplanet. Största delen av ytorna undersöktes 
inte djupare än ca 0,2 m.

I vardera anläggning påträffades två härdar. Utgrä
varen anser att dessa använts i byggnaderna, således en 
parallell till de ovan nämnda norska grunderna med 
två härdar. Stratigrafierna visar att åtminstone tre här
dar är belägna på högre nivåer än bottenplanet. Detta 
förhållande, liksom fyndens stratigrafiska fördelning, 
kan indikera att aktivitet förekommit efter det att bygg
naderna slutat användas eller att härdarna har varit 
uppbyggda. Anläggningar under vallen i hus lb visar

definitivt på aktivitet innan konstruktionen uppförts.
Vid utgrävningen påträffades också ett antal osäkra 

stolphål, varav några med antydda stenskoningar. För
hållandevis små mängder skörbränd sten registrerades i 
vallarna och i ytorna innanför dessa, ca 100 liter enligt 
utgrävaren (Halén 1992:24).

Fyndmaterialet från utgrävningen är mycket rikt: kam
keramik, föremål av kvarts, grönsten, flinta, jaspis, berg
kristall, avslag av främst kvarts, brända ben etc. Fynd
materialet har till delar östliga paralleller.

Utgrävaren föreslår att grunderna vid Lillberget är 
rester efter timrade, rektangulära och nergrävda kon
struktioner som närmast kan jämföras med sentida sa
miska timrade kåtor (Halén 1994:96f, 1995). Försla
get måste anses som orealistiskt.

En av de mest spännande boplatserna i övre Norr
land är Bjurselet genom sina omfattande fynd av syd- 
skandinavisk flinta (Christiansson 1989a och där an
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Fig 5. Fomlämningsområdet Fattenborg, Töre sn, Norrbotten. Kustlinje på 40 m- respektive 50 m-nivån utritad. 
Ritning efter Hedman 1994.
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förd litteratur). Knutssons (1988) tolkning av flintans 
förekomst är att stridsyxegrupperingar sökt sig upp 
till Västerbotten under mellanneolitisk tid. Den tan
ken också tidigare framförts av Malmer (1962).

Det är rimligt att anta att om sydskandinaviska 
stridsyxegrupperingar invandrat till norra Västerbot
ten under mellanneolitisk tid, borde de tagit med sig 
sitt byggnadsskick (se exempel M. Larsson i denna pu
blikation).

Vid utgrävningarna, som till största delen gjordes i 
åkermark, påträffades ett stort antal stolphål. Dessa är 
dock i huvudsak av ringa dimensioner, 0,05-0,1 meter 
i diameter med spetsig eller konisk profil. Utgrävarna 
har i regel bedömt dem som spår efter nedslagna stö
rar från recent tid (se Christiansson 1989b).

Från det sydligaste Norrland finns exempel på grop- 
keramiska byggnadskonstruktioner. Vid utgrävningar 
1993, i Fräkenrönningen, Gästrikland, påträffades sju 
konstruktioner, daterade till andra hälften av 3:e årtu
sendet f Kr. Lämningarna redovisade i katalogen var 
ovala, 4,5x3,5 m respektive 3,5x2,8 m stora (HG 571— 
572). Väggarna markerades av stenansamlingar och 
stolphål. I golvytorna förekom rödfärgad sand med ler- 
inslag. I och i samband med anläggningarna påträffa
des ett rikt fyndmaterial: gropkeramik, pilspetsar, ljus
ter, bryne etc.

Utgrävaren antyder att byggnaderna varit av enkla
re slag, bestående av en stomme som täckts med hu
dar. De osteologiska bestämningarna av brända ben 
visar både på en maritim miljö och en fastlandsmiljö.

Senneolitisk tid och bronsålder
På nivåer som motsvarar senneolitisk tid och äldre 
bronsålder uppträder i Norrbotten, på några platser, 
mycket stora boplatsvallar. Det intressantaste kom
plexet finns i Fattenborg, Töre socken (Lagerstam 
1991, Bertvall 1993, Klang 1994). Anläggningarna 
ansluter till de ovan nämnda finska ’’jättekyrkorna”.

Här, vid Töre älvs dåtida mynningsområde, finns 
inom ett ca 3x2,5 km stort område ett omfattande 
komplex med stensättningar med stenfyllning, ibland 
bildande gravfält, boplatslämningar i form av avslag 
och skörbränd sten samt sex olika lokaler med bygg- 
nadslämningar (fig 5). Till detta kommer även en 
mängd boplatsgropar (troligen förrådsgropar).

Bebyggelselämningarna, som ligger i sandig hedmark

med mer eller mindre rikliga inslag av sten och block, 
förekommer på nivåer mellan 40 och 55 m ö h. Grun
derna markeras av vallar samt mer eller mindre utta
lat nedgrävda bottenplan. De yttre måtten (inklusive 
vallarna) varierar från 14x12 till 37x17 m. Vallarna är 
2-7 m breda och 0,1-0,5 m höga. Två av boplats
vallarna, på nivåer 40-45 m ö h, har delundersökts 
(RAÄ 347:1, 341:1).

Den ena undersöktes 1990 (RAA 347:1), totalt ca 
57 m2 (HG 545). Med de yttre vallarna var anlägg
ningen 37x17 m stor, med tydligt konvexa linjer. Val
larna var 4-7 m breda och 0,1-0,2 m höga. I den söd
ra långsidan förekom tre svackor. Bottenplanet var före 
undersökningen beläget 0,3-0,4 m under omgivande 
markplan, ca 3-3,5x26,5 m stort.

Vid undersökningen grävdes rutorna ned till ca 0,1 
m under torvytan, schakt undersöktes djupare. I de 
ytor som togs upp påträffades inga konstruktioner. Inte 
heller kunde den forna golvytan lokaliseras. Förhållan
det innebär bl a att det är svårt att fastställa invändig 
bredd på konstruktionen. Sannolikt har bredden med 
utgångspunkt i profilerna varit ca 4,5-5 m på bredaste 
stället och mindre i kortsidorna.

Fynd, bestående av skärvsten, brända ben, avslag 
samt kolfragment, påträffades främst i vallarna. De 
osteologiska bestämningarna visar att säl varit ett vik
tigt jaktdjur. Aven förekomst av torsk visar att havet 
utnyttjats.Två 14C-dateringar ger (med kalibrering) en 
datering till ca 1500 f Kr.

Utgrävaren tolkar boplatsvallen som rester efter flera 
konstruktioner som stått på rad i svackan. Vallen antas 
ha uppkommit genom upprepade rensningar av golv
ytorna. Ett belägg för detta anses utgöras av de svackor 
som förekom i vallens södra långsida, vilka antas repre
sentera avgränsningar mellan utrensningar från olika 
byggnader (Bertvall 1993).

Tolkningen är långsökt. Så vitt jag kan bedöma fö
rekommer sådana svackor sällan i vallarna. Ytterst säl
lan finns ens antydningar till var ingångar funnits, val
larna går obrutna runt anläggningarna. Hela den un
dersökta konstruktionen i Fattenborg har dessutom 
tydligt och harmoniskt svängda långsidor. Vallama skul
le aldrig få en sådan enhetlig form om flera byggnader 
eller tält stått på rad.

Den begränsade utgrävningen gör att konstruktio
nen är svår att bedöma. Det mest sannolika är dock en 
fast konstruktion där taket anslutit till vallarna. En in-
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nervägg i samband med gropens kanter är inte osan
nolik.

Under 1994 delundersöktes ytterligare en boplats
vall av något annan karaktär. Vallarna var mindre utta
lade och bottenplanet var inte lika försänkt (RAÄ 
341:1, fig 5).

Boplatsvallen var oval, ca 25x10 m stor. I södra kort
sidan och i långsidorna begränsad av 2,5-3 m breda 
och 0,2 m höga vallar. Drygt 100 m2 undersöktes ned 
till ca 0,15 m djup, varav huvudparten i vall och golv- 
plan. Härvid påträffades mycket rikligt med skörbränd 
sten i vallarna, över 10 000 skörbrända stenar som väg
de ca 1 200 kg. I vallarna fanns även rikligt med brän
da ben, avslag samt varierande mängder kol, sot och 
näver. Inom golvytan förekom betydligt mindre ma
terial. Avslagsmaterialet är generellt sparsamt och 
främst av dålig kvarts. Några mindre bitar flinta på
träffades också.

Undersökningen av den sistnämnda boplatsvallen 
är ännu inte avslutad, varför det är svårt att uttala sig 
om konstruktioner i golvplanet. Att döma av tvärpro
filen var bottenplanet nedgrävt ca 0,3 m under den 
gamla markytan och 0,5-0,6 m under vallkrönet.

Inom golvytan bestod materialet till största delen 
av sand, till skillnad från den omgivande marken som 
var av grovsand, grus och sten. Var den forna golvytan 
legat var svårt att avgöra. I den NNÖ delen av utgräv- 
ningsytan, och längs husets centralaxel, påträffades två 
möjliga härdanläggningar. Den ena var mörkbrun med 
en mängd små benbitar i ytan. Båda ”härdarna" låg yt
ligt med övre delen endast ca fem cm under torvytan. 
Näverfragment påträffades i den västra långsidevallen 
härstammar sannolikt från en takkonstruktion.

Från tidig bronsålder är grunden i Sävar i Väster
botten (HG 548, fig 2:13). Boplatsen är i dag belägen 
på en sandig platå i anslutning till en myr. Vid bosätt- 
ningstiden har myren varit hav. I anslutning till anlägg
ningen ligger ett fångstgropssystem (Sandén 1994).

Grunden, är belägen ca 43 m ö h, är närmast oval, ca 
12x8,5 m stor, inklusive vall. I mitten var en ca 8x2,5- 
3,5 m stor, svagt antydd grop. I NV delen av vallen var 
en svagt markerad utbyggnad som starkt liknar utbygg
nader som förekommer i Norrbotten, t ex fig 2:6-8.

Undersökningen (ca halva grunden) kunde ej visa 
på några konstruktioner. I anläggningen påträffades 
dock rikligt med fynd, bestående av avslag, förarbe
ten, pilspetsar med tvär bas, tväreggade mejslar samt

hårmagrad keramik med textilavtryck. HC-prover da
terar lämningen till äldre bronsålder.

De sistnämnda exemplen visar hur kraftigt bygg- 
nadskonstruktionerna kan skilja sig i storlek och utse
ende under slutet av stenålder och början av bronsål
der.

Förvaringsanläggningar
En stor mängd gropanläggningar, från sten- och brons
ålder, är inte bostäder. En del förekommer i direkt sam
band med bostäderna och är ibland sammanbyggda 
med bostäderna (se fig 3). Andra ligger för sig, ibland 
samlade till större grupper av gropar. Gropar är anlag
da både i sandmark, stenig mark samt i klapper. Dju
pet varierar kraftigt. Endast ett fåtal är ännu under
sökta. Den äldsta daterade grop anläggningen, som inte 
kan karaktäriseras som en kokgrop, är från Killinghol
men i Järtajaure, daterad till 7:e årtusendet f Kr (Mulk 
1972, Bergman & Mulk 1992).

Dessa, oftast mindre gropar, är sannolikt förråds- 
gropar av olika slag (se Edbom 1994 för en utförlig 
genomgång). I det etnologiska materialet, från det cir- 
kumpolära området, kan två olika användningsområ
den skönjas. Groparna användes dels för att fermen- 
tera föda, dels för att lagra föda.

De etnologiska exemplen visar att gropanlägg
ningarna för förvaring kan ha mycket olika konstruk
tion. Endast framtida utgrävningar kan visa hur den 
norrländska fångstbefolkningen löst konstruktionerna. 
Förrådsgroparna finns dokumenterade i Norrland ända 
in i historisk tid, t ex de samiska s k bwrra-groparna 
(se t ex Manker 1960:209, Mulk 1994:1591).

Den sena bronsåldern och den förromerska järnål
dern har de senaste åren fått en helt ny belysning i 
Norrland. Från att tidigare ha ansetts som närmast fynd
tomt område, har ett rätt stort antal boplatser påträf
fats i Ångermanlands, Västerbottens samt Norrbottens 
kustland, markerade av kokgropar, keramik, avslag samt 
annat boplatsmaterial (Klang 1989, Lindqvist 1992, 
1994, Forsberg 1992, 1993).

Bebyggelselämningar i inlandet 
under högsta kustlinjen
Det land under HK, som successivt lyfts ur havet, har 
så småningom kommit att ligga en bit in från kusten.
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Detta område har inte stått outnyttjat under förhisto
risk tid. I Norrbotten finns klara belägg för boplatsval
lar och boplatsgropar i sådana miljöer. Under vallarna 
i dessa lämningar finns gamla markytor med blekjords- 
bildning.

Exempel på en miljö med både kustanknutna läm
ningar och sådana som använts sedan området hamnat 
en bit från kusten är Lavasheden, i Överkalix socken 
(Liedgren 1991). Området domineras av boplatsvallar 
och boplatsgropar med blekjord under vallarna men 
här finns också t ex stensättningar med rödockra som 
sannolikt dateras till mesolitisk tid. Andra exempel är 
Hapträsk och Eriksberget, som båda har daterats till 
tiden kring Kristi födelse. Ytterligare undersökta och 
daterade exempel finns från Tornedalen (se Skålberg 
1994).

De mest kända bebyggelselämningarna i inlandet i 
området under HK är Vuollerimgrunderna. Dock låg 
boplatsen inte långt från en dåtida havsvik. Vuollerim- 
grunden (Loeffler &Westfal 1985,1986) är från tiden 
ca 4000 f Kr. Boplatsvallen är den först utgrävda (start 
1983) i övre Norrlands forna kustområde och har in
spirerat till efterföljande arkeologiskt arbete. Utgräv
ningarna är dock ännu ej fullständigt rapporterade 
(1995), varför konstruktionen är svårbedömd.

Byggnaden har, tillsammans med flera andra, legat 
vid Lilla Lule älvs anslutning till Stora Lule älv (115m
ö h).

Inom det sandiga boplatsområdet, ca 300 m stort, 
förekommer fyra byggnadslämningar, varav tre mar
keras av vallar. I anslutning till byggnadslämningarna 
förekommer även fångstgropar.

Den undersökta Vuollerimgrunden var anlagd på 
en terrassbildning (HG 537, fig 2:4). Golvytan, för
sänkt ca 0,5 m i förhållande till markplanet, var när
mast rektangulär, ca 11x5 m stor, omsluten av en 3- 
11m bred och 0,1-0,5 m hög vall. I ena kortsidan av 
vallen fanns en avlång fördjupning som tolkats som 
spår efter en ingång.

I samband med golvytan, men även i och under val
len, påträffades mängder med skörbränd sten, arte
fakter, avslag samt brända ben. Rikligt med anläggning
ar, såsom gropar med kol och skörbränd sten, härdar 
och stolphål, förekom också både i golvytan samt i 
och under vallen. Stratigrafier samt spridningen av ar- 
tifakter visar att en hel del av både anläggningar och 
fynd måste härstamma från andra aktiviteter än dem

som kan kopplas till användandet av byggnaden.
I grundens längdaxel förekom två rundade, ca 1 m 

stora och 0,5 m djupa gropar fyllda med skärvsten. 
Enligt utgrävarna har groparna använts för att värma 
byggnaden. Man anser också att det funnits en värme
anordning med rökgångskonstruktion (Loeffler &West- 
fal 1985, Baudou 1992). Så länge inte mycket goda 
belägg för en sådan konstruktion har presenterats bör 
tveksamhet till den tolkningen råda.

Järnålder (tomtningarj
Från yngre bronsålder och tom romersk järnålder 
föreligger ett glapp vad gäller förekomster av bygg
nadslämningar i Norrbotten. De lägst liggande läm
ningarna av boplatsvallstyp finns på Sågberget, Ne- 
derluleå socken (fig 2:14). Ett 10-tal anläggningar är 
byggda på rad i sandmark, på en avsats mot en i dag 
brant sluttning. Tidigare har här varit en skyddad havs
vik. De flesta av grunderna har nedgrävda bottenplan 
och är begränsade av vallar. Det säregna är att vallar 
saknas mot den sida som vänder sig mot den forna 
viken. Husgrunderna är närmast rektangulära, 3-5 m 
breda och 4-7 m långa. Anläggningarna är belägna ca 
25 m ö h. Med utgångspunkt i topografin är en date
ring till äldre järnålder möjlig.

Lämningarna från Sågberget har klara likheter med 
s k tomtningar som börjar anläggas i slutet av äldre 
järnålder (500-tal).

Tomtningarna förekommer längs större delen av 
Norrlandskusten och även längre söderut i Sverige (se 
Norman 1993: fig 4). De finns också i Finland och i 
Norge (Nilsson 1988, Norman 1993).

Totalt har drygt 1 000 tomtningar registrerats längs 
den norrländska kusten. Av dessa är drygt 60% beläg
na på en nivå 10 m ö heller högre (Norman 1993:39ff). 
En liten andel av dessa är felbedömda (ett 20-tal) och 
skall i stället klassas som boplatsvallar eller boplats
gropar i klapper (Klang m fl 1991:268f, Norman 
1993:48).

De påträffas som enstaka, i mindre grupper eller i 
mycket stora grupper (medeltal knappt tre). Ofta har 
de högt belägna tomtningarna (10 m ö h eller mer) 
anlagts i mer eller mindre uttalad klapperstensmark i 
lägen som exponeras ut mot havet, medan de lägre 
belägna (lägre än 10 m ö h) oftast har legat i mer skyd
dade lägen. En del, främst högt belägna, har samband
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Fig 6. Exempel på olika utformningar av tomtningar i Norrland. Sammanställning efter Nilsson 1988.

med gravanläggningar av förhistorisk karaktär.
Tomtningarna i Norrland uppmärksammades rela

tivt tidigt (t ex Hallström 1942, 1949, Vestberg 1964, 
Varenius 1964) och Hallström berör dessa i sin ansö
kan om medel för undersökningar redan 1941 (Hallström 
1988). Tomtningarna påträffades bl a i samband med 
Hallströms undersökningar i Lövånger (Hallström 1942, 
för en allmän forskningshistorik, se t ex Klang m fl 
1991:259$ Norman 1993:20$).

De tidigaste arkeologiska utgrävningarna av tomtning
ar i Norrland genomfördes på 1960-talet på den stora 
lokalen på Homslandsudde, i Rogsta socken, nordöstra 
Hälsingland (Ambrosiani 1971, Varenius 1978, Jönsson 
1985).

Ytterligare undersökningar har utförts av Umeå uni
versitet i Norrbotten och Västerbotten under andra hälf
ten 1980-talet (Broadbent 1987, 1988, 1989, Nilsson 
1988) samt Riksantikvarieämbetet (Klang m fl 1991, 
Norman 1993).

Tomtningarna ser mycket olika ut: runda, ovala eller 
rektangulära (se exempel på former fig 2:15-18, resp 
fig 6). Rektangulära former dominerar bland högt be
lägna tomtningar (Norman 1993:47).

Samtliga har mer eller mindre uttalade vallar, ofta 
helt uppbyggda av sten men ibland även med inslag av 
jord mellan stenarna. Enligt Norman (1993:47) har högt 
belägna tomtningar lägre vallar än övriga. I samband med 
en del tomtningar förekommer även glesa stenringar som 
tolkats som belägg för tältkåtor (Nilsson 1988).

Tomtningarna är ibland sammanbyggda på så sätt att 
kortsidesvallama är gemensamma för två eller flera tomt
ningar. Ingångarna markeras av öppningar i vallarna. Ib
land är flera ingångar markerade.

Tomtningarna saknar i regel avgränsade härdkonstruk
tioner. I en del förekommer diffusa härdplatser, främst 
markerade av kolfragment och brända ben.

Fynd av sälben i de högre belägna norrländska tomt
ningarna (10 m ö h eller mer), samt det utsatta topo
grafiska läget, har gjort att de flesta forskare anslutit sig 
till tolkningen att de har samband med sälj akt (t ex Bro
adbent 1987, 1988, Nilsson 1988, Lindström & Olofs
son 1990, Norman 1993). Med utgångspunkt i fynd av 
förkolnade bär i några av tomtningarna från övre Norr
land har höstjakt på säl med nät föreslagits (Broadbent 
1988). En troligare förklaring kan vara jakt på vårvin
tern (Varenius 1978, Lindström & Olofsson 1990).
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De tomtningar som ligger lägre än 10 m ö h har tro
ligen samband med havsfiske under medeltiden och ny
are tid (Lindström & Olofsson 1990, Norman 1993).

Tomtningarna har daterats genom nivådateringar 
(Varenius 1978), 14C-dateringar, lichenometriska date
ringar samt även Schmidt testhammer (Broadbent 1988, 
Nilsson 1988, Sjöberg 1987, Norman 1993). Dateringa
rna från övre Norrland visar att den äldsta ligger i andra 
hälften av 500-talet e Kr (kalibrerat värde) och de yngs
ta, som sammanhänger med fiske, går in i nyare tid.

I de norrländska tomtningarna har inga spår efter säkra 
stolphål kunnat konstateras. Vallarna varierar starkt vad 
gäller storlek och utformning. Olika förslag har fram
förts vad gäller konstruktionen, ibland genom etnologi
ska paralleller med andra jämförbara områden. Med ut
gångspunkt i variationerna i konstruktion och form på 
vallarna torde man kunna räkna med olika lösningar 
av konstruktionen. En del kan ha utgjorts av fasta kon
struktioner med timmer och torv, andra kan ha varit 
lättare konstruktioner med tältduk. Man kan även räkna 
med skillnader i funktionen hos tomtningarna, där vissa 
använts som bostäder medan andra främst nyttjats för 
förråd.

Sammanfattning
Kustanknutna lämningar efter fångstkulturens bygg- 
nadskonstruktioner är ännu så länge främst påträffade 
i övre Norrland. I Norrbotten, där flertalet förekom
mer, har också de flesta undersökningarna genomförts.

En viss skillnad kan noteras från och med neolitisk 
tid mellan området i anslutning till Torne älvdal och 
området söder därom. Vid Torne älv förekommer stör
re ansamlingar av bebyggelselämningar som närmast 
anknyter till de nordfinska kustbosättningarna samt 
bosättningarna vid den nordnorska kusten. Längre sö
derut förkommer byggnadslämningarna främst ensam
ma eller i mindre grupper.

Under sten- och bronsålder finns generellt de flesta 
byggnadslämningarna i den inre skärgården, vid de då
tida älvarnas och åarnas mynningsområden. Oftast har 
byggnaderna uppförts i goda topografiska lägen där 
olika typer av resurser kunnat utnyttjas. Byggnader fö
rekommer dock även längre ut i den dåtida skärgår
den.

Från mesolitisk tid finns mindre, ovala, runda och 
ibland rektangulära husgrunder. När anläggningarna

byggts i klappermark, kan vallarna helt bestå av sten. 
Husgrunderna har mer eller mindre nedgrävda bot
tenplan.

Under neolitisk tid byggs större anläggningar och 
ibland förekommer mindre ansamlingar av husgrun
der även i andra områden än Torne älvdal, t ex i Till
berget i Överkalix socken. Större eller mindre utbygg
nader förekommer i samband med en del av husgrun
derna. Dessa utbyggnader är utformade med vall och 
grop, t ex Saiviaara. Troligen representerar utbygg
naderna förråds anläggningar.

Byggnaderna når sin största storlek under slutet av 
neolitisk tid och början av bronsålder. En utveckling 
mot större hus har noterats även i norra Norge och 
Finland under samma tid. I Norge har detta satts i 
samband med förändringar av bofasthet och sociala 
strukturförändringar (se Olsen 1994). Man kan dock 
konstatera att mindre husgrunder förekommer paral
lellt hela tiden i övre Norrland. Detta kan implicera 
att konstruktionernas utformning är olika, beroende 
på hur, och när på året, de utnyttjades. Vad gäller det 
inventerade materialet finns mycket få husgrunder på 
nivåer som kan hänföras till perioderna yngre bronsål
der-romersk järnålder.

De flesta anläggningar har endast delundersökts, 
varför tolkningsunderlaget till byggnadernas konstruk
tion är mycket bristfälligt.

Husgrunder har endast påträffats på en bråkdel av 
alla boplatser som registrerats. Orsaken måste vara att 
fångstfolket i kustområdet, förutom fasta konstruktio
ner, dessutom använt lättare tältkonstruktioner. Hu
ruvida hela det norrländska kustområdet genomgår 
samma utveckling vad gäller byggnadsskicket, som övre 
Norrland, kan endast besvaras genom ett grundläggan
de fältarbete i det mellannorrländska kustområdet.

Inlandets lämningar över högsta kustlinjen

Förekomst och forskningsläge
Fångstkulturens bebyggelselämningar i inlandet liknar 
de som förekommer i kustområdet, dvs anläggningar
na utgörs av gropar och vallar. Skillnaden består främst 
i att vallarna i inlandet vanligtvis är kraftigare marke
rade och innehåller mer avfall, i form av skärvsten,
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Fig 7. Exempel på grop och vallanläggningar i övre Norrlands inland (över HK), okalibrerade dateringar: (1) Risån, Dalasjö, 
RAA 469, Vilhelmina sn, Västerbotten, (2) Bellsås, RÅA 101, Tåsjö sn, Ångermanland, ,4C-datering 3150-3795 f Kr,
(3) Gråtanån, Vojmsjön, RAÄ 577, Vilhelmina sn, Västerbotten, ,4C-datering 2308-2790 f Kr, (4) Stamsjöån, RAA 404, 
Åsele sn, Västerbotten, (5) Stalonäset, RAÄ 774, Vilhelmina sn, Västerbotten, uC-datering 2960-3510 f Kr, (6) 
Vojmsjöluspen, RAA 554:2, Vilhelmina sn, Västerbotten, uC-datering 3200-3590 f Kr, (7) RAA 557:2, Vojmsjöluspen, 
Vilhelmina sn, (8) Stalonäset, RAA 636:2, Vilhelmina sn, Västerbotten. Nr 1, 4-8 efter Löthman 1986, Nr 2-3 efter 
Spång 1986.

avslag, föremål, brända ben etc. Begreppet "skärvsten- 
svall” bygger just på att vallen är så dominant. Den 
första registreringen utfördes av Santesson, 1923, som 
myntade begreppet ”boplats av Hoting-typ” i samband 
med en skärvstensvall i Bellsås, Ångermanland (Spång 
1986).

Skärvstensvallarna förekommer i inlandet inom ett 
område från Jämtland i söder till Norrbotten i norr.

Forskningsläget är, liksom för kustlandet, mycket 
ojämnt både vad gäller inventering och arkeologiska 
utgrävningar. I huvudsak förekommer lämningar i 
Jämtland, Ångermanland, Västerbotten samt Norrbot
ten. Lämningar i Västerbotten framstår som bäst do
kumenterade, både vad gäller inventeringar och utgräv
da anläggningar. Åsa Lundberg (muntligen) anger an
talet påträffade skärvstensvallar, med utgångspunkt i
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bottenplanets storlek (större eller lika med ca 8 m2), 
till 65. Revideringsinventeringar i Ångermanland och 
Jämtland samt inventeringar i Norrbotten har ökat 
antalet de senare åren. Numera har dock begreppet 
skärvstensvall gått ur bruk vid Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering och beteckningen boplatsvall 
används istället.

Skärvstensvallarna förekommer, liksom många av 
boplatsvallarna i kustlandet, i gynnsamma topografis
ka lägen, ofta vid in- eller utlopp till sjöar eller vid 
vattendragens sammanflöden. De viktigaste faktorer
na för lokaliseringen torde ha varit j akt, fiske samt kom
munikation.

Lundberg (1985, 1986) har med anledning av val
larnas fördelning, antagit att den rumsliga belägenhe
ten speglar olika territorier inom en stamgrupp. Vanli
gen förekommer flera vallar på samma plats, variatio
nen är 1-10 grunder (Lundberg 1986).

Utgrävningar har främst skett genom regle- 
ringsundersökningarna, av forskningsprojektet Norr
lands tidiga bebyggelse (NTB) samt i Länsmuseet i Väs
terbottens läns regi. Under 1980-talet och början av 
1990-talet även av Umeå universitet.

Den första arkeologiska undersökningen genomför
des 1928 vid Lesjön, Bodum socken, (Spång 1986:98). 
Den första helt undersökta boplatsvallen är Gäddede i 
Frostviken, Jämtland (Spång 1986). De flesta anlägg
ningarna är dock delundersökta. Enligt Lundberg 
(1985) har 18 skärvstensvallar varit föremål för un
dersökning. Till detta kommer dock några senare ut
grävningar.

Skärvstensvallarna är vanligen rundade eller ovala 
(se fig 7). Rektangulära varianter förekommer också, 
ibland flera på rad med gemensamma vallar. Storleken 
är varierande, någon enstaka når yttermått av 30 m 
(inklusive vall). Vanligare är dock storlekar mellan 10- 
20 m. Vallarna kan vara intill 1 m höga och groparna 
intill 1 m djupa. Noterbart är att groparna innanför 
vallarna ofta förefaller djupare i inlandsområdet än vid 
kusten. Lundberg (1985) anger ett medeldjup av ca 
0,5 m.

Dateringarna av skärvstensvallarna fördelar sig från 
slutet av mesolitisk tid fram till början av bronsålder. 
Äldsta datering av en skärvstensvall är den från Le
sjön, Bodum socken, Ångermanland. Kalibrerat skulle 
dateringen ge drygt 5000 f Kr (4395 f Kr okalibrerat). 
Huvudperioden är dock 4600-2500 f Kr i kalibrerade

värden (Åsa Lundberg muntligen). Dateringarna i val
larna visar att anläggningarna ofta använts under lång 
tid.

Liksom många andra boplatser i de inre delarna av 
Norrland, kan boplatserna med skärvstensvallar ofta 
uppvisa spår efter aktiviteter från många olika tidspe
rioder. Av den anledningen förefaller dateringar från 
vallarna ge de bästa utgångspunkterna för en datering 
av själva byggnadskonstruktionen.

Lundberg (1986) har påpekat att en stor andel av 
skärvstensvallarna förekommer i samband med större 
fångstgropssystem. Analyser av benmaterialen från 
undersökningarna visar också att älg är det vanligaste 
villebrådet.

Skärvstensvallarna har tolkats som vinterbostäder 
av en del forskare (Baudou 1977, Rydström 1984, 
Spång 1986). Andra menar att de kan ha använts som 
bostäder under flera årstider (Lundberg 1986).

Vår bästa källa till mer exakt kunskap om förhisto
riska byggnadskonstruktioner utgörs av eldhärjade 
byggnader. En sådan konstruktion föreligger från Pur- 
kijaure, Jokkmokks socken. Anläggningen, daterad till 
äldre bronsålder, var en närmast rektangulär gropan
läggning där gropen var ca 5x3 m stor och 1,3 m djup 
(det senare räknat från gamla markytan). Vid under
sökningarna framkom mycket välbevarade förkolnade 
väggkonstruktioner. Konstruktionen bestod av liggan
de, relativt klent rundvirke med i hörnen stående vir
ke. Mellan virket och sanden i väggen påträffades även 
fragment av näver som indikerar att väggen in mot san
den varit klädd av näver. Tvärprofilen genom anlägg
ningen var närmast trappstegsformad där bottenplanet 
omfattade en yta av ca 3,5x1,8 m. Fler liknande kon
struktioner, men utan de fina förkolnade beläggen, har 
undersökts i Norrbotten samt i Jämtland (Lars Forsberg 
muntligen).

Vad gropanläggningarna har använts till är inte helt 
lätt att svara på. Dimensionerna känns för ringa för att 
anta att detta varit en bostad. Emellertid ger det kolade 
virket en inblick i hur man kan ha löst väggkonstruktio
nen i gropanläggningar som konstruerats i sandmark. 
Fyndet ger även förhoppningar om att det i framtiden 
inte är omöjligt att påträffa väl förkolnade konstruktio
ner från sten- och bronsålder i Norrland. Troligen är det 
först då som vi kan ge säkrare besked om hur byggnads- 
konstruktionerna har sett ut.

I detta sammanhang beskrivs ej de enskilda utgrävda
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skärvstensvallama i inlandet. För mer detaljerade beskriv
ningarna av olika skärvstensvallar hänvisas till Spång 
(1986), Lundberg (1986, 1995), Löthman (1986).

Från yngre bronsålder och framåt saknas belägg för 
grop- och vallkonstruktioner i inlandet, dvs vi står här 
inför liknande förhållanden som i kustområdet. Un
der yngre j ärnålder framträder de typiskt samiska kon
struktionerna i inlandet (se vidare nedan).

Några kommentarer kring boplatsvallar och 
skärvstensvallar
Förutom vallar och nedgrävningar finns få ledtrådar 
till konstruktionerna i det utgrävda materialet i inlan
det och i kustområdet. Olika åsikter har tidigare fram
förts och det är först på 1970-talet som belägg fram
kommit för att de kunde vara byggnadskonstruktio- 
ner (Spång & Falk 1975). I linje med ett rekonstruk
tionsforslag för Vuollerimgrunden har Baudou antagit 
att boplatsvallarna från neolitisk tid haft en lättare kon
struktion av hudar.

”Inför vintern gjordes en nedgravning för golv och 
härd, det uppgrävda materialet lades i en vall runt hyd
dan, som täcktes av hudar. Senare har golvet rensats 
flera gånger och vallen höjts.” (Baudou 1992:63).

En del av husgrunderna är dock så stora att man har 
svårt att acceptera en täckning med hudar. Hudar eller 
snarare skinn borde ha använts för transportabla kon
struktioner.

För de något yngre konstruktionerna på Lillber- 
getboplatsen har Halén presenterat en konstruktion som 
påminner om en timrad samisk kåta (1994:96f, 1995). 
Att timringstekniken introducerats i Norrbotten i bo
stadskonstruktioner närmare 5 000 år före andra områ
den i Skandinavien, kan anses som helt uteslutet. Däre
mot kan liggande virke, liksom i Purkij aureexemplet, ha 
använts för att göra de nedgrävda jordväggarna stabila.

För Fattenborgsgrunderna har Bertvall (1993) före
slagit ytterligare en tolkningsvariant, dvs att de större 
grunderna inte har hyst en konstruktion, utan flera lät
tare. Vallarna har uppkommit genom säsongsvisa rens
ningar av golvytorna.

Exemplen visar att man ännu famlar efter rimliga 
tolkningar av boplatsvallarnas och skärvstensvallarnas 
konstruktion. En anledning är att alldeles för få kon
struktioner ännu har totalundersökts.

Om man dock tar fasta på de belägg som existerar

är det mest sannolikt att gropanläggningar med mer 
eller mindre uttalade vallar representerar fasta kon
struktioner. I sådana kan det inte vara rimligt att i för
sta hand anta att skinn eller hudar använts som takbe
klädnad.

Om man år efter år använde samma konstruktion, 
en konstruktion som inte behövde flyttas, är det mest 
sannolika att taket varit av rund- eller halvkluvet virke 
samt näver och torv alternativt rund- eller halvkluvet 
virke och näver. Taket bör i sin tur varit förankrat på 
vallarna. Försänkningen av bottenplanen kan ses som 
ett sätt att öka vägghöjden i takslutet.

En sådan enkel konstruktion av resvirke med slut
tande takfall i kortsidorna behöver inte några stolp- 
stöd, åtminstone inte i de mindre huskonstruktioner
na. I de större kan mesulor behövas för att stödja åsen. 
Dessa stolpar behöver dock ej vara nedgrävda i back
en, då de endast skulle bära vertikala krafter. I kanter
na av nedgrävningarna bör man också haft en konstruk
tion som hållit fast jordmassorna i väggpartiet.

Oavsett tidsperiod finns, i kustområdet, få exem
pel på att husgrunderna har försänkningar i vallarna 
som kan markera ingångar. Vanligen löper vallen obru
ten runt anläggningarna. Av de redovisade husgrunde
rna från inlandet kan anas ett något större antal läm
ningar med försänkningar i vallarna som kan markera 
ingångar. Möjligen kan det, liksom i Norge, vara så att 
ingångar, som markeras i vallarna, kommer först un
der senare delen av stenålder.

En konstruktion som ovan skisserats, med resvirke 
och eventuellt stolpstöd av mesula, lämnar normalt 
sett mycket ringa, om ens några påvisbara spår efter 
träkonstruktionerna. Om de flesta husen varit byggda 
på detta sätt kan information om konstruktionen en
dast erhållas i de hus som eldhärjats.

En fast konstruktion med tak som vilar på vallarna 
lämnar dock andra saker att förklara.

Varför har avfallet deponerats så förhållandevis 
jämnt kring vallarna? Avfallsmaterialet ovanpå de ini
tiala vallarna måste ha deponerats vid många olika till
fällen. En större grund kan ha flera ton skörbränd sten 
i vallarna. Den vanliga åsikten är att materialet kom
mer från utrensade golvytor och värmeanläggningar. 
Dateringar av det kol som också hamnat i vallarna kan 
ibland visa att depositionen förekommit under myck
et lång tid, särskilt vad gäller inlandets husgrunder.

Att man städat golvytorna är inte i sig konstigt, men
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varför strösslades avfallet i vallarna kring husen? Det
ta ter sig än märkligare då det antagits att boplatsval
larna representerar vinterbosättningar. Vilken fördel 
kan man rimligen haft av att fördela avfallet jämnt i 
vallarna?

Den mest framförda åsikten är att nedgrävda bo
stadskonstruktioner med vallar använts främst vinter
tid, åtminstone i inlandet (Spång 1986). Antagandet 
om vinterbosättning härstammar främst från det fak
tum att stora mängder skärvsten ofta förekommer i 
och i samband med skärvstensvallarna. Man har ansett 
att gropar med skörbränd sten, sot, kol samt brända 
ben, använts för att hålla värmen i byggnaderna. Spång 
(1986) har också föreslagit att de försänkta bottenpla
nen gör att takytan minskas och att det blir mer eko
nomiskt att hålla värmen. Jag tror dock att värmeas
pekten är överdriven. Det kan vara den moderna män
niskans frusenhet som speglas i sådana argument.

Sammanfattning
Fångstkulturens husgrunder i inlandet domineras, lik
som vid kusten, av vall- och gropanläggningar. Ofta 
förekommer kraftigare vallar i inlandet av den anled
ningen att platserna utnyttjats under en längre tidspe
riod. Anläggningarna är dessutom ofta djupare ned
grävda.

Liksom i det forna kustområdet återfinns skärvsten- 
svallama i gynnsamma topografiska lägen med resursri
ka omgivningar. Vallarna, som finns från senmesolitisk 
tid till äldre bronsålder, varierar i form och storlek. De 
största vallama når ända upp till 30 m i yttermått. De 
flesta av de undersökta skärvstensvallarna har delunder- 
sökts. Skärvstensvallarna fördelar sig rumsligt på ett så
dant sätt att de kan antas spegla olika territorier inom 
ett stamområde.

Liksom vad gäller kustens boplatsvallar är konstruk
tionen av anläggningarna oklar.

Under bronsålderns lopp förefaller skärvstensvallarna 
att försvinna, åtminstone har inga daterats till järnål
dern. Möjligen har detta samband med ekonomiska och 
sociala förändringar i inlandet. Den bebyggelse som kan 
identifieras under senare delen av järnåldern kan kopp
las till den samiska kulturen (se nedan).

Den sedentära agrara 
bebyggelsens lämningar

Under järnålder förekom flera olika parallella ekono
miska system i Norrland, den agrara ekonomin, den 
sena fångstkulturen under äldre järnåldern och den be
gynnande renskötseln under senare delen av järnåldern.

Den fasta agrara bebyggelsens etablering i Norrland 
kom att medföra genomgripande förändringar, i första 
hand för de fångstfolk som bebodde kustens sediment
dalgångar.

Förutsättningen för den sedentära ekonomin var 
kreaturshållningen. Kreaturshållningen gav gödsel till od
lingsmarkerna och därmed möjlighet att odla samma 
åkrar år från år utan att försämra avkastningen. Odling
en och boskapsskötseln gjorde att människan kunde öka 
produktionen av föda och därmed också antalet män
niskor per ytenhet.

Den viktigaste grödan var skalkom som stod för 80- 
90 % av all odlad gröda i Norrland ända fram till slutet 
av järnålder (Viklund 1986, 1989). För att kunna hålla 
en stor boskapsstock var varje gård beroende av goda 
ängs- och betesmarker. Här spelade våtmarkerna kring 
gårdarna en avgörande roll.

Inriktningen på permanent jordbruk innebar också 
en stor förändring av födointaget. Från att i huvudsak ha 
baserat livsuppehället på animaliska produkter, inom 
fångstsamhällets ram, ändrades kosten inom de agrara 
bygderna till att till stora delar bestå av mjöl- och mjölk
produkter.

Det fasta jordbruket kom att sprida sig till Jämtland 
och norra Ångermanland under loppet av äldre järnål
der. Under yngre järnålder och tidig medeltid etablera
des jordbruksekonomin även längs Västerbottens och 
Norrbottens kusttrakter. Den sista koloniseringen av od
lingsmarkerna avslutades inte förrän i början av detta 
sekel i de inre delarna av lappmarken (Bylund 1956).

De tidigaste tecknen på en övergång till gödselbmk 
och ett fast jordbmk finns från järnålderns kämbygder i 
nordöstra Hälsingland. Pollenanalyser från området in- 
dikerar permanent jordbruk ett par hundra år före Kr f 
(Engelmark & Wallin 1985). Troligen är etableringen 
ungefär lika tidig i Medelpad (se Liedgren 1992:213ff). 
Dock saknas i dag arkeologiska bebyggelselämningar som 
kan knytas till denna tidsperiod (se vidare diskussion 
Lindqvist 1995). De äldsta huslämningarna har date
rats till ca 100-200 e Kr (se Liedgren 1992).
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Fig 8a-b. (a) Olika former av grundeńngar från äldre järnålder i Mellannorrland: (A) traditionell husgrundsterrass med 
stenskoning, vall och ränna, (B) husgrund med vall runt om, (C) husgrund med stenskoning runt om, (D) husgrund med 
stenmur runt om, (E) husgrund markerad av stenrensade ytor samt röjningssten, (F) flatmarkshus utan synlig markering 
ovan mark. Efter Liedgren 1992. (b) Exempel på hur vägglinjema kan påverka takets utformning förutsatt att takvinkeln 
varit likadan genom hela huskonstruktionen: (A) rektangulär husgrund, (B-C) parallella ytterväggar i mitten samt awinkling 
mot kortsidorna, (D-E) awinkling av väggar i mittpartiet av huset, (F) husgrund med jämnt konvex vägglinje, (G) husgrund 
med öppen gavel.
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Jordbruksekonomins introducering i Norrland kom 
att resultera i en kraftig befolkningsexpansion. Vid över
gången till yngre järnålder (600-talet), sker en ödeläg- 
gelse av vissa delar av bebyggelsen i Hälsingland, Med
elpad och Jämtland.

Liksom i andra delar av Skandinavien var jordbruks
bygderna i Mellannorrland styrda av lokala hövdingar. 
En del av dessa har gravlagts i mäktiga högar med rika 
gravgåvor. Den rikaste utgörs av kammargraven i Högom 
(se Ramqvist 1990, 1992a).

Bebyggelsen från äldre järnålder markeras av olika 
former av lämningar, vanligen under samlingsbeteckning
en ”husgrundsterrasser”. Närmare 300 husgrunder är 
kända från det mellannorrländska området (Winberg 
1994). Den klassiska husgrundsterrassen har byggts i 
sluttning för att ge huset en plan yta att stå på. Synliga 
konstruktionselement i grunderingama är vallar, rännor, 
stenskoningar, stensatta uppfarter och ibland även här
dar och svagt markerade gropar efter stolphålen.

Husgrunderna från Norrland indelas i flera olika grup
per (fig 8a). Vanligaste huslämningen i Norrland är dock 
flatmarkshuset, dvs här saknas synlig markering ovan 
mark.

Äldre järnålder - utbredning 
och forskningsläge

Den arkeologiska verksamheten startade med Hall
ströms undersökning av Onbackenhuset, 1923 (HG 
351, Liedgren 1985). Därefter var det ett långt uppe
håll fram till 1950-talet. Vid fornminnesinventering
arna i Hälsingland och Medelpad uppmärksammades 
husgrundsterrasser som en trolig lämning efter hus och 
mindre provundersökningar genomfördes (Liedgren 
1992).

Genom utgrävningarna av gravhögarna i Högom 
1949-1960, kom två delvis bevarade flatmarkshus i 
dagen (Ramqvist 1992a). Ett hade stolpuppsättningar 
efter ett treskeppigt hus och ett hade mycket välbeva- 
rade förkolnade väggdelar (HG 563).

Ytterligare undersökningar förekom inte förrän på 
1970-talet. Genom att Arkeologiska institutionen i 
Umeå startade satte en riktad forskning igång kring 
den agrara bebyggelsen och dess byggnadskonstruk- 
tioner. Undersökningar genomfördes i Hälsingland 
(HG 353, 357, 359, 361-362) och Ångermanland

(HG 565-566, 568, 570). Under 1980-talet har en 
rad andra undersökningar genomförts av Umeå uni
versitet och de olika länsmuseerna i Jämtlands, Gäv
leborgs och Västernorrlands län samt av Riksantikva
rieämbetet (för ytterligare utredning av forskningshis
torik se Liedgren 1992).

Forskningsläget vad gäller de fasta agrara bebyggel
selämningarna är i dag förhållandevis gott, även om 
inte särskilt många gårdsplatser är utgrävda. Ytterliga
re kunskap kommer att tillföras genom de stora ut
grävningarna i samband med anläggandet av Vedabron 
över Ångermanälven. Dock kan man säga att den agrara 
etableringsfasen under förromersk järnålder och äldre 
romersk tid är dunkel.

Vad gäller de norrländska bondehusen är de brända 
konstruktionerna av största vikt för forskningen dels 
genom att här finns bevarade brända detaljer av trä
konstruktionerna, dels genom att även klining från olika 
tätningar i husen ofta är bevarad och inte minst vikti
ga är de förkolnade frö erna.

Den norrländska bondebebyggelsen domineras, lik
som i andra delar av Norden, av det treskeppiga huset, 
dvs hus med dubbla rader av takbärande stolpar som 
således delar huset på bredden i tre delar.

De äldsta husen uppvisar redan från början, 100- 
200 e Kr, en mycket väl utvecklad byggnadsteknik 
(Ramqvist 1983, Liedgren 1992, Lindqvist & Ramqvist 
1993), t ex hus I i Gene (HG 565, fig 9:1). Detta kan 
antingen innebära att byggnadstraditionerna infördes 
utifrån, genom en invandrad befolkning, eller att det 
finns ett långt förspel som ännu inte belagts genom 
arkeologiska undersökningar, men som antyds av pol
lenanalyserna.

De norrländska husen kan indelas i flera olika ty
per, vilka kan förekomma inom samma boplats:

a. Flerfunktionella boningshus med härdar.
b. Treskeppiga hus utan härdar.
c. Små förråds/verkstadshus.
d. Grophus.

I de områden som kom att befolkas av en agrar befolk
ning fanns troligen också andra grupper som i huvud
sak levde av jakt och fiske, t ex i kustbandet och i 
skogslandet. Undersökningar av sådana boplatser och 
bostadslämningar är fåtaliga (t ex Baudou 1978, Vare- 
nius 1978).
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Medeltid

Fig 9. Exempel på den agrara sedentära kulturens byggnadsskick perioden 100-200 AD-medeltid: (1) långhus med bostadsdel 
samt stall och förråd (rom jäå), hus I i Gene, RAA 22, Själevads sn, Ångermanland, (2) verkstadshus (fvt), hus IV i Gene, 
RAA 22, Själevads sn, Ångermanland, (3) hus med kraftiga stolpar och mesula (fvt), Gene, RAA 22, Själevads sn, 
Ångermanland, (4) grophus, hus XIV i Gene, RAA 22, Själevads sn, Ångermanland, (5) långhus utan härd (fvt), hus X i
Gene, RAA 22, Själevads sn, Ångermanland, (6) långhus med bostadsdel samt stall och förråd med välbevarade väggrester 
med bränd klining (fvt), hus 1, RAA 98, Forsa sn, Hälsingland, (7-8) treskeppiga hus (vt), nr 20-21, Amäs, RAA 1-3,
Amäs sn, Ångermanland, (9) hus med kraftiga väggstolpar (vikt), nr 22 Amäs, RAA 1-3, Amäs sn, Ångermanland, (10) hus 
med kraftiga väggstolpar (y jäå), Björka, RAA 124, Hälsingtuna sn Hälsingland, (11) grund till timrat hus (medelt), Björka, 
RAA 124, Hälsingtuna sn, Hälsingland, (12) timrad grophuskonstruktion (medelt), Gammelvallen, RAA 45, Ängersjö sn, 
Härjedalen. Nr 1-5 efter Ramqvist 1983, Lindqvist Ramqvist 1993, Nr 6 efter Liedgren 1992, Nr 7-9 efter Ramqvist 
1992b, Nr 10-11 efter Sjösvärd &£ Summanen, Nr 12 efter Magnusson 1989.
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Flerfunktionella boningshus med härdar

De treskeppiga husen varierar kraftigt i storlek. De 
längsta konstruktionerna når inemot 45 m i längd. Bo
ningshusen har varit flerdelade, vanligen med en bo
stadsdel, en kreatursdel samt en del för förvaring/stall. 
I en del av de större husen kan betydligt fler rumsin- 
delningar ha förekommit (t ex Ramqvist 1983, Lind
qvist & Ramqvist 1993 ).

Husens yttre former varierar (se fig 8b). De flesta 
utgrävda huslämningar visar att väggarna haft en krum 
eller konvex form. Vägglinjemas krökning har uppnåtts 
på olika sätt. Uppenbarligen har de förhistoriska bygg
mästarna både laborerat med raka väggdelar som på oli
ka sätt avvinklats men också jämnt svängda vägglinjer.

Här antyds en utveckling där man stegvis går från 
raka ytterväggar till jämnt svängda ytterväggar, en ut
veckling som når sin fulländning i de danska s k ”Trel- 
leborgshusen”. Husens form i plan kan också antas av
spegla nocklinjens utformning (se exempel fig 8b).

De treskeppiga husen i Norrland har redan från för
sta början ett smalt mittskepp vilket innebär att taket 
kan ha varit underbalanserat om sidoåsarna varit pla
cerade rakt ovanför de takbärande stolparna (se t ex 
Herschend 1989). I vissa fall förekommer fler än två 
parställda takbärande stolpar i husen (t ex HG 565, 
353) samt även mesulor (t ex HG 351, 565). I sten- 
bunden mark har stolparna stenskotts medan grunder 
i sandmark i regel inte fått stenskodda stolphål (jfr 
Ramqvist 1983, Liedgren 1992).

De nedre partierna av stolparna i flatmarkshusen 
verkar i hög grad ha varit näverklädda (Ramqvist 1983). 
Stolphålen kan vara mellan 0,4-0,9 m djupa. Grovle
ken på de takbärande stolparna varierar mellan 0,2- 
0,5 m i diameter.

Karaktäristiskt för de treskeppiga husen i Norrland 
är de kraftiga stolparna i husens gavelhörn. Avståndet 
mellan gavel och första stolppar varierar mellan husen 
och kan även variera inom samma hus. Detta kan inne
bära att gavlarna haft ett varierande utseende.

Avståndet mellan stolpparen i husets längdaxel va
rierar. De jämnaste avstånden återfinns i de delar där 
djuren varit stallade. Avståndet mellan stolparna i 
breddaxeln varierar i hus med konvexa yttre begräns
ningar. Vanligen är avståndet mellan stolparna störst i 
mittpartiet och minst ut mot kortsidorna i sådana hus. 
Att stolpavståndet minskar beror på en strävan att för

hållandet mellan bockbredd och vägg skulle vara kon
stant genom hela konstruktionen.

En typisk konstruktion för de större norrländska 
husen är två tätt ställda stolppar i ena änden av huset 
(se t ex HG 353, 565-566). Möjligen representerar 
dessa en speciell konstruktion.

Ofta utgörs stolpvirket av senvuxen tall, dvs trädet 
har vuxit sakta (Danielsson 1988). Därför kan träden 
ha varit flera hundra år när de avverkades. Förhållan
det gör att material från kolade stolpar i regel ger för 
gamla 14C-dateringar med avseende på tidpunkten när 
huset byggts.

Ytterväggarnas konstruktiva element kan indelas i 
bärande delar samt isolerande delar (Ramqvist 1983, 
Liedgren 1992). Flera goda exempel på ytterväggskon- 
struktioner finns från brända hus (HG 359, 563, 568). 
Av dessa framgår att de isolerande delarna i väggen 
kan bestå av en stomme av en syllstock med intappade 
flätverksstolpar, alternativt har flätverksstolparna en
dast satts grunt i backen. Ibland förekommer en kom
bination i samma vägg inom ett hus (HG 359 och 563). 
Detta kan bero på att väggarna reparerats.

Flätverksstolparna har i regel satts på ett avstånd av 
0,25-0,5 m från varandra. Stolparna är vanligen 0,05- 
0,08 m i diameter och av tall eller gran (Danielsson 
1988).

Flätverket har i regel bestått av obarkat lövsly, 1-3 
cm i diameter. Exempel på annat material är gran (Da
nielsson 1988).

Tätningen i ytterväggarnas insida har av allt att döma 
utgjorts av klining. Kliningen har bestått av en bland
ning av mjäla och sand (grovmo dominerar) och orga
niskt material (Lundström 1991). Förhöjda fosfatvär
den i klinmaterialet visar att jorden troligen blandats 
med kreatursspillning. Spillningen ger kliningen en mer 
eller mindre porös karaktär. Ibland har uppenbarligen 
det organiska innehållet varit så stort att det helt för
svunnit i samband med husbranden (Liedgren 
1992:144).

På utsidan har åtminstone en del väggar varit klädda 
med näver, det tydligaste exemplet är från Högom (HG 
563) men finns även i Trogsta (HG 353, 359, 361). Ib
land förekommer indikationer på att husen haft olikar
tade tätningar i olika delar. Man kan t ex tänka sig att 
delar som ej nödvändigtvis behövde vara isolerade en
dast haft en yttre beklädnad av näver (Ramqvist 1983, 
Liedgren 1992:144).
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Flätverket, tillsammans med kliningen och nävret, har 
således utgjort de isolerande delarna i ytterväggen. Vägg
konstruktionen har i regel varit för klen för att bära tak
tyngden i väggregionen och har dessutom varit alldeles 
för dåligt förankrad i marken. Därför var det nödvän
digt att hammarbandet bars på annat sätt. I något hus 
förekommer belägg för att ytterväggen haft en rad av 
takbärande grövre plankor på insidan av flätverksväggen 
(HG 359). Många liknande lösningar med plankor eller 
stolpar på utsidan eller insidan av väggarna finns i samti
da jämförbara huskonstruktioner i södra Skandinavien.

De utgrävda flatmarkshusen har ofta kunnat uppvisa 
dubbla väggmarkeringar, särskilt i Gene. Detta kan del
vis förklaras av att man byggt om eller byggt nytt hus 
på samma plats (se vidare diskussion Liedgren 
1992:159 ff). Detta kan dock inte gälla alla hus, flera 
förklaringar kan vara möjliga.

Ingångar har praktiskt taget alltid förlagts till lång
sidorna på de treskeppiga husen. Ingångarna kan mar
keras av indragna stolpar (t ex HG 565, fig 9:1, 9:5) 
eller vara direkt anslutna till vägglinjen (t ex HG 353). 
Ingångarna är ofta parställda (t ex HG 565-566, fig 
9:1). Ibland förekommer stensatta uppfarter till de ter
rasserade husen (t ex HG 353, 361).

Endast ett välbevarat belägg för en mellanvägg fö
rekommer från Norrland, hus H i Trogsta (HG 359). 
Vi finner även i detta fall en flätverksvägg tätad med 
klining.

Den mer eller mindre konvexa formen på många 
husgrunder implicerar att taket haft en böjd nocklinje 
samt att dessa hus haft valmade gavlar. Ett bekräftelse 
på denna konstruktion utgörs av hus VI i Gene (HG 
368). Här markeras åsarna av kraftiga kolfärgningar som 
i detta fall inte är placerade på de takbärande stolpar
na. Man kan också lägga märke till att den tvärgåen
de åsen i NV, som har sammanlänkat sidobjälkarna, 
ligger mer än 3,5 m NV om det takbärande stolppa- 
ret. Hammarbandet markeras sporadiskt i långsides- 
och kortsidesväggar. Rafterna är också tydligt marke
rade och har uppenbarligen varit satta i rät vinkel mot 
husets längdaxel i SÖ. Mot NV vinklas rafterna, up
penbarligen för att underlätta övergången till den val
made gaveldelen. Ovanpå rafterna fanns ett lager med 
tätare lagda langsgående ribbor, vilka utgjort underlag 
för en täckning av näver ock torv.

Det unika taket från hus VI i Gene utgör ett exem
pel på hur takkonstruktionen lösts, dvs ett torvtak med

underlag av näver. Andra taktäckningsmaterial som strå 
och brädor är också möjliga i andra hus.

Flera av de undersökta norrländska boningshusen 
har kunnat uppvisa bränd klining med avtryck efter 
klenare rundvirke (t ex HG 353, 361, 565). Kliningen 
förekommer i samband med boningsdelar, markerade 
av härdar. Avtrycken har tolkats som tätning till ett 
innertak, alternativt rökhuv eller rökhuv/innertak 
(Ramqvist 1983, Liedgren 1992, Lindqvist & Ramqvist 
1993). Konstruktionen med innertak har underlättat 
uppvärmning i bostadsdelarna.

Härdarna förekommer i två varianter. En typ är 
anlagd på flat mark, stenskodd och vanligtvis fylld med 
ett lager av flata stenar. I ena kortsidan finns ofta en 
större sten. För att erhålla en plan yta har dessa härdar 
klätts med klining. Förutom uppvärmning har härdty
pen troligen använts vid bakning.

Den andra varianten av härdar är grophärden, dvs 
en nedgrävd grop där man eldat. I dessa gropar före
kommer även skörbränd sten. Grophärdarna har an
vänts för värme och matlagning.

I huvudparten av de medelstora boningshusen fö
rekommer oftast bara en härd. I de mycket stora kan 
kan två eller tom flera härdar förekomma. Här kan 
också härdarna vara av betydligt större dimensioner.

De treskeppiga boningshusens rumsindelning kan 
studeras med utgångspunkt i flera olika variabler (Ram
qvist 1983, Liedgren 1992):

a. Fyndspridning.
b. Spridning av förkolnade fröer.
c. Fosfatfördelningar
d. Placering av olika konstruktionsdetaljer.
e. Spridning av bränd lera.

Av särskild vikt, det senaste decenniet, har det bota
niska materialet varit. Med utgångspunkt i de olika 
variablerna kan man anta att de treskeppiga bonings
husen varit indelade i tre eller flera rum (se t ex Ram
qvist 1983, Liedgren 1992).

Treskeppiga hus utan härdar
Den treskeppiga principen har även använts för att 
konstruera mindre hus med andra funktioner än de 
stora. Parallellt med de två största husen i Gene ligger 
två mindre treskeppiga huskonstruktioner (t ex HG 
570, fig 9:5), båda saknar härdar.
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Flera andra, mindre, treskeppiga huslämningar är 
också företrädda i Gene, t ex fig 9:2-3. Liknande upp
sättningar av små hus i samband med de stora före
kommer även i andra delar av Mellannorrland. Med 
utgångspunkt i fyndmaterialet kan man se att de min
dre, treskeppiga husen, använts för olika ändamål. För 
Genehusen har föreslagits tröskloge, förrådshus samt 
verkstadshus (Ramqvist 1983, Lindqvist & Ramqvist 
1993).

Övriga konstruktioner
Grophus från äldre järnålder är endast undersökta i 
Gene. Här finns två olika varianter företrädda. Ett min
dre närmast kvadratiskt hus, ca 2 m i sida och 0,8 m 
djupt (fig 9:4). Fynden visar att anläggningen använts 
för vävning.

Den andra anläggningen var oval, ca 12x6 m stor 
och 0,7 m djup. Man har ansett att detta hus haft en 
mycket enkel konstruktion, endast ett tak utan väggar 
(Lindqvist & Ramqvist 1993:45).

Yngre järnålder
Till skillnad från äldre järnålder är forskningsläget vad 
gäller yngre järnålder dåligt. För det första förefaller 
de tydliga terrasskonstruktionerna gå ur bruk vid in
gången till yngre järnålder. Detta innebär att vi i hu
vudsak har flatmarkshus att tillgå, vilka således endast 
kan beläggas vid arkeologiska utgrävningar. För det 
andra har mycket få utgrävningar genomförts på gårds- 
platser från yngre järnålder och medeltid. Totalt finns 
bara tre större utgrävningar: Björka i Hälsingtuna sock
en, Hälsingland (Liedgren 1992), Kyrklägdan i Ås sock
en, Jämtland (Olausson 1989) samt boplatsen vid Ar
näs, Ångermanland (Ramqvist 1989, 1991, 1992b). 
Dessa tre boplatser innehåller konstruktioner både från 
yngre järnålder och medeltid.

Med utgångspunkt i de undersökta boplatserna kan 
konstateras att trender som är typiska i Norden för 
övrigt, också återfinns i Norrland. Det treskeppiga hu
set förändras, de bärande delarna i väggarna blir krafti
gare och en allt större del av taket bärs av väggarna.

Utgrävningarna vid Arnäs, det nordligaste höggrav- 
fältet i Sverige, har visat på en svit av byggnader som 
belyser frågan. De vendeltida husen är fortfarande tre
skeppiga konstruktioner men med kraftigare väggstol

par (fig 9:7-8). Från något yngre tid förekommer även 
rektangulära hus med endast kraftiga väggstolpar (fig 
9:9). Detta hus kan jämföras med en konstruktion från 
Björka i norra Hälsingland (HG 546, fig 9:10) Under 
yngre järnålder förekommer även grophus, i detta fall 
med skiftesverkskonstruktion.

Introduktion av det timrade huset antydes i Arnäs 
av ett hus från sen vikingatid. Det timrade huset kom 
så småningom helt att ersätta de treskeppiga konstruk
tionerna i Norrland (t ex HG 547, 138, fig 9:11-12). 
Liksom i andra delar av Sverige finns dock äldre kon
struktionsidéer kvar på bondgårdarna. Ett exempel på 
detta är ett hus från 1000-talet i Arnäs. Här förekom
mer ett hus med vägg av kombinationen flätverk, kli
ning och näver, dvs av samma typ som är dokumente
rad i de treskeppiga husen från äldre järnålder (Ram
qvist 1991).

Förutom att nya konstruktionsidéer vad gäller hu
sen kommer in under slutet av järnåldern, sker också 
ett nytänkande vad gäller den funktionella indelning
en av husen. Detta fick bl a till följd att en mängd 
olika hus med speciella funktioner kom att konstitue
ra den traditionella norrländska bondgården.

Sammanfattning
Den fasta agrara bebyggelsen etableras i Mellannorr
land under de första århundradena f Kr. Byggnadskon- 
struktioner från denna tid är ännu ej påvisade. De äldsta 
hus som kan knytas till den sedentära kulturen är da
terade till 100-200 e Kr.

Den byggnadsteknik som används under romersk 
järnålder visar på ett från början mycket väl utvecklat 
byggnadsskick med kanske de främsta parallellerna 
inom mellansvenskt område.

De norrländska husgrunderna från järnålder kan 
indelas i olika typer: husgrundsterrasser, husgrund med 
vallformig begränsning, husplattform. Den vanligaste 
varianten är dock grunder som saknar synliga marke
ringar före utgrävning.

Bondgården konstitueras under äldre järnålder av 
det kombinerade långhuset med bostadsdel, fähus och 
förråd, mindre treskeppiga huskonstruktioner med el
ler utan härdar samt i en del fall grophuskonstruktio
ner. Vanligen är boningshusen 20-30 m långa, dock 
finns exempel på över 40 m längd.

De treskeppiga husen har oftast uppförts med flat
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verksväggar tätade med klining, ibland med belägg för 
nävertäckning på utsidan. I materialet finns en anty
dan om att väggarna kan ha varit olika utformade i 
olika delar av samma hus men också varierande mel
lan olika hus.

Bostadshusen har varit flerdelade, med stall-, för
råds- och bostadsdelar. På gården fanns dessutom an
dra hus med förråds- och verkstadsfunktion.

Under loppet av yngre järnålder skedde en föränd
ring av det det treskeppiga huset som innebar att tak
tyngden mer och mer fick bäras upp av ytterväggarna. 
Under sen vikingatid och tidig medeltid uppträder de 
första beläggen för timrade huskonstruktioner. Tim- 
ringstekniken kom sedermera att dominera byggnads- 
skicket i Norrland fram till nutid.

Samiska lämningar
Utbredning och forskningsläge
Uppkomsten av den samiska etnogenesen, i Sverige, 
har länge varit föremål för vitt skilda uppfattningar. 
En del hävdar att den är en förlängning av den norr
ländska fångstkulturen, medan andra menar att sa- 
merna invandrat under loppet av första årtusendet e 
Kr. Det faller utanför detta arbete att diskutera ämnet 
(se Aronsson 1991, 1993:1 Off och Mulk 1994:9ff för 
en översikt i frågan). Som påpekas ovan antyder ma
terialet på nordnorska sidan en kontinuitet mellan 
fångstkulturens lämningar och de samiska (se Olsen 
1994:120ft).

Klart är dock att den samiska kulturen kan identi
fieras åtminstone fr o m yngre järnålder på svenska 
sidan. Möjligen finns även indikationer från äldre järn
ålder (Mulk 1994:128f). Den storskaliga rendriften 
infördes relativt sent, på 1600- och 1700-talet. Innan 
dess hölls ett mindre antal renar som försåg familjerna 
med mjölk och animalieprodukter. En stor del av livs
uppehället kom från jakt på bl a vildren samt fiske.

Inom den historiska samiska kulturen förekommer 
flera typer av bostäder: torvkåta, näverkåta (resvir- 
keskåta) och tält. Stommen i dessa byggnader är of
tast baserad på bågstångs- eller klykstångskonstruktio- 
ner (fig 10:1-2). Dessutom finns åskåtan (fig 10:3) 
och den timrade kåtan (se vidare Manker 1944, 1953, 
1968, Ruong 1937, 1945, 1982). De olika byggnads

typernas utformning varierar mellan skogssamer och 
fjällsamer samt mellan nordsamer och sydsamer.

Torvkåtan byggdes i regel i anslutning till sommar
vistet, i fjällbjörkskogen, strax nedom kalfjället. Hu
vudbeståndsdelen var två bågstänger, två saxstänger 
samt en ås mot vilka ytterligare virke restes. Virket 
bestod av björk som avverkades i anslutning till vis
tena. Ovanpå på virket lades näver och sedan ett lager 
med torv samt en del störar för att hålla kvar torven. 
Kåtan av bågstångstyp hade ovalt bottenplan. Som 
värmekälla fanns en härd i golvnivå, placerad mitt i 
kåtan. Rököppningen låg omedelbart ovanför härden.

Näverkåtan kunde uppföras med två olika grunds
tommar, bågstångskonstruktion respektive klykstångs- 
konstruktion. Mot grundstommarna restes halvkluvet 
virke, därefter näver och sedan ytterligare resvirke för 
att hålla kvar nävern.

Åskåtan förefaller att vara av en ålderdomlig modell 
som enbart påträffas runt gamla Malmesjaures skogs- 
sameby, nuvarande Ståkke, västra Kikkejaure och Udtja 
samebyar i Piteå och Luleå lappmark i Norrbotten. Kå
tatypen kan ses som en bland- och övergångsform mel
lan resvirkeskåtan och den timrade kåtan.

Stommen till åskåtan är en ås vars ena ände ofta 
fastades i en lämpligt högt avkapad stam (fig 10:3). 
Den andra änden stöttades av en klykstång. Mot åsen 
restes en ställning av fyra stänger. Mot denna stomme 
restes därefter kluvna plankor. Ovanpå plankorna la
des ett lager näver, därefter ytterligare kluvna plankor. 
En del av åskåtorna har timrade underreden som en 
vanlig timrad kåta (se t ex Düben 1977: fig 3).

Den timrade kåtan förekommer i skogslandet. Kå
tan är vanligen fyrkantig med två till fyra varv timmer. 
Sexkantiga och åttkantiga byggnader förekommer ock
så, även timrade i björk. Det pyramidala taket består 
av ett undertak av bräder, däröver flera lager näver se
dan ett övertak av halvkluvet virke.

Dessutom finns lättare konstruktioner som togs med 
vid flyttning från plats till plats. Dessa utgörs av tält
konstruktioner täckta av skinn eller, som i senare tid, 
tyg (vadmal). Stommen till tälten var av två typer: 
tält med bågstångskonstruktion (liknande torvkåtans 
stomme), tält av klykstångskonstruktion.

Härden är i samtliga ovan nämnda konstruktioner 
anlagd i mitten av kåtan, på så sätt att längdaxeln lig
ger i samma linje som ingången. För de ovala kon
struktionerna innebär detta att härdens längdaxel 1ig-
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Fig 10. Exempel på samiska kåtor: (1) bågstångskonstruktion, för tält, (2) klykstångskonstruktion, för tält, 
(3) åskåta. Efter Manker 1944, 1968.
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Fig 11. Samiska härdar anlagda i rader, Arjeplogs sn, Norrbotten. En av härdama i system A är daterad till vikingatidens 
senare del. Efter Bergman 1990.

ger i 90° vinkel mot den ovala kåtans längdaxel.
Till ovan nämnda bostäder kommer en rad andra 

fasta konstruktioner, som har med förvaring att göra, 
vilka inte diskuteras här.

De byggnadslämningar från förhistorisk tid som kan 
kopplas till samiska kulturgrupper är härdar, i huvud
sak utan markering av andra konstruktiva element, samt 
s k stalotomter. Ibland kan ringar av glest placerade 
stenar förekomma, s k tältringar.

Någon helhetsbild över spridningen av härdarna kan 
inte ges i dag p g a inventeringslaget. Bäst är kunskaps
läget i övre Norrland, här har i dag 1000-tals härdar 
registrerats av Riksantikvarieämbetets fornminnesin
ventering och andra institutioner.

Härdarna påträffas från kust till fjäll inom de områ
den som utnyttjats av sam erna för flyttningar och vis
ten. Typiskt för den samiska härden, ärran, är sten- 
skoningen med en eller ett par större stenar i kortsi

dorna och med en mer eller mindre uttalad fyllning 
av sten. Härdarnas dateringar sträcker sig från viking
atid till sen historisk tid (Spång 1983, Bergman 1990, 
Mulk 1988, 1994, Hedman 1989).

Tidiga dateringar av härdar av ärran-modell före
kommer. Det kanske mest kända exemplet är Fors- 
avan (Christiansson 1969), Sorsele socken (HG 416). 
Intill härden påträffades en stor mängd avslag samt även 
flathuggna pilspetsar, alla av ljus kvartsit. I samband 
med härden registrerades även en anhopning av min
dre gropar som bildade en cirkelform, samt fyra flata 
stenar. Christiansson antar att stenmaterialet samman
hänger med härden och att groparna visar formen på 
en torvkåta med bågstångskonstruktion.

Även om Spång (1983) redovisar liknande härdar 
med gamla dateringar är det enligt min mening troli
gast att stenmaterialet och härden tillhör olika tidspe
rioder. Rumsliga samband mellan föremål från vitt skil-

138



Förhistoriska b e b y g g e l s e l ä m n i n g a r i Norrland

Fig 12. Stalotomter från Suollakavalta, Jokkmokks sn, Norrbotten. I den utgrävda stalotomten, A 441, 
påträffades kvartsföremål, skifferbry nen, flint- och kvartsavslag, delar av tälj stenskärl, sländtrissor av täljsten 
etc. Anläggningen är ,4C-daterad till äldsta medeltid. Ritning efter Mulk 1994.

da tider är mycket vanliga i inlandet. Härdar från yng
re bronsålder och förromersk järnålder består dessut
om i regel av en mängd skörbrända stenar. Den härd
typ som Christiansson redovisar brukar ha en senare 
datering.

Ibland påträffas rader av härdar som troligen mar
kerar vistelseplatser för större grupper, s k sijdda (fig 
11). Eftersom inte någon av de ovan beskrivna kon
struktionerna, förutom torvkåtan, normalt ger några 
påvisbara spår i marken sedan träkonstruktionen för
svunnit, kan alla olika konstruktioner ha förekommit i 
samband med härdarna. Dock kan man säga att den 
timrade kåtan knappast kan vara äldre än från medel
tiden. Vid denna tid infördes tekniken att knuttimra 
allmänt till Norrland (se Liedgren 1992:163ft).

Desk ”stalotomterna” ger en tydligare markering av 
byggnadens begränsningar. Den första som kopplade ihop 
lämningstypen med byggnadskonstruktioner var O. P. 
Pettersson, han benämnde dem "staloringar” (Mulk 1988, 
1994). Lokala samiska benämningar på tomtema är jä- 
hna-kåterikkek (jättarnas kojplatser), staloi-gåtesajei (sta
les kåtaplats), båda Vilhelmina socken (Mulk 1988). I 
Arjeplog socken benämns lämningarna främst ednamis

gåthe (jordkåtor, L.-E. Ruong muntligen). Rolf Kjell- 
ström (t ex 1975,1976,1983) har velat knyta lämninga
rna till en nordisk befolkning. De flesta forskare anser 
dock att stalotomterna har brukats av folk med samisk 
etnicitet (Manker 1960, Mulk 1988,1994, Storli 1991).

Stalotomterna är kända från Frostvikens socken i sö
der till Jukkasjärvi socken i norr, totalt närmare ett 60- 
tal lokaler (Mulk 1988, 1994:129ft). De förekommer 
även i angränsande områden på norska och fińska sidan 
(Mulk 1994). De flesta påträffade stalotomterna är be
lägna på fjället, strax ovan trädgränsen. Oftast påträffas 
de i grupper om 3-5 tomtningar. Ett 30-tal har 14C- 
daterats, dateringarna visar att de tillhör tiden 500 e Kr 
- 1700-tal, vanligast är dock 800-1100 e Kr (Mulk 
1994:142ff).

Lämningarna har ovalt rektangulära bottenplan 
(t ex fig 12). Bottenplanen är försänkta i förhållande 
till markytan. Lämningarna omges av svagt markera
de vallar. Varje tomtning har en härd, arrangerad på 
samma sätt som i de samiska kåtorna. I övrigt har inga 
stolphål eller andra konstruktiva element påträffats. I 
samband med stalotomterna förekommer även min
dre gropar, sannolikt använda till förvaring. Eftersom
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utnyttjandetiden för stalotomterna torde vara den snö
fria perioden, kan konstruktionerna ha liknat torvkåto- 
rna. Mulk (1994:141) har föreslagit bågstångskon- 
struktionen.

Sammanfattning
Den historiskt kända samiska kulturen uppvisar olika 
typer av fasta byggnader samt konstruktioner som togs 
med vid flyttningarna. Spår efter lämningar som med 
säkerhet kan knytas till den samiska kulturen kan, i 
Norrland, åtminstone beläggas från och med yngre 
järnålder. Spåren utgörs av härdar och stalotomter.

Härdarna kan markera platsen för olika typer av 
kåtakonstruktioner. Stalotomterna är markerade i ter
rängen av svagt försänkta bottenplan omgivna av svagt 
markerade vallar. Dateringarna av stalotomterna går 
ned till ca 500 e Kr. Undersökningarna av lämningsty- 
perna har inte kunnat belägga detaljer som ytterligare 
kan klargöra byggnadskonstruktionerna.

Av de ovan redovisade samiska byggnadskonstruk
tionerna från historisk tid bör flera ha ett förhistoriskt 
ursprung. Klyk- och bågstångsprincipen bör båda kon- 
stiuktionsmässigt härstamma från lätta tältkonstruk
tioner som togs med vid flyttningar. I torvkåtan har 
bågstångskonstruktionen överförts till en permanent 
byggnad. Vad gäller åskåtan kan även den ha ett för
historiskt ursprung. Den fyrkantiga timrade kåtan kan 
knappast vara äldre än från medeltiden.

Sammanfattande synpunkter
Norrland utgör närmare 60 % av Sveriges yta. Ännu 
har stora delar av detta område inte fått en förstagångs- 
inventering. Stora regionala kunskapsskillnader finns, 
särskilt med avseende på fångstkulturen och de samis
ka lämningarna.

Sten- och bronsålderns byggnadslämningar, under 
HK, är förhållandevis väl kända i Norrbotten och de
lar av Västerbotten. I övriga delar av Norrland är käl- 
läget direkt dåligt. Här har inte de gamla strandlinje
rna inventerats på ett tillfredsställande sätt.

Utgrävningarna av kustanknutna lämningar består 
till största delen av mindre provundersökningar där 
större och mindre delar av anläggningarna har grävts 
ut. Detta förhållande är inte tillfredsställande. I fram
tiden måste betydligt kraftfullare insatser sättas in på

att totalundersöka konstruktionerna. Här krävs också 
undersökningar av ytorna utanför husen för att man 
ska kunna klargöra hur boplatserna har utnyttjats och 
disponerats.

Inlandet är som helhet bättre täckt vad gäller sten- 
och bronsålderns konstruktioner. Stora luckor finns 
dock i Norrbottens inland och i de sydligare delarna 
av Norrland. I främst Västerbottens inland har relativt 
många konstruktioner undersökts, de flesta är dock 
bara delundersökta.

Både i kust- och inlandet dominerar konstruktio
ner med nedgrävda bottenplan, omgivna av mer eller 
mindre uttalade vallar, under sten- och bronsåldern. 
Gränsen mellan vad som kan betraktas som bostads- 
lämningar och olika typer av förrådsgropar är i dag fly
tande och kan endast fixeras genom ytterligare forsk
ning. I kusten är de undersökta gropanläggningarna 
daterade från ca 5000 f Kr t o m äldre bronsålder. Här 
förekommer även lämningar som konstruerats i klap- 
perstensområden. I inlandet är dateringarna ungefär 
likartade.

I kustområdet i Norrbotten finns registrerade läm
ningar av liknande typ på betydligt högre nivåer än 
100 m över havet. Detta implicerar att byggnadssättet 
bör gå ännu längre tillbaka i tiden än 5000 f Kr. Vid 
kusten är de äldsta lämningarna tämligen små och oan
senliga, ovala runda grop anläggningar. Under loppet 
av stenåldern uppträder större konstruktioner, ibland 
rektangulära och sammanbyggda. De största konstruk
tionerna förekommer under senneolitisk tid och äldre 
bronsålder då grunderna kan vara inemot 25 m långa 
invändigt.

Skillnaden mellan sten- och bronsålderns bebyggel
selämningar i kust- respektive inland består främst i 
att vallarna kan vara betydligt kraftigare i inlandet. 
Detta har främst sin orsak i att boplatserna har utnytt
jats under en mycket längre tid i inlandet.

Vad gäller byggnadskonstruktionerna som sådana 
har inte utgrävningarna gett särskilt mycket kunskap 
med enstaka undantag. Inga konstruktioner som varit 
anknutna till vallarna eller några helt säkra stolphåls- 
konstruktioner har belagts vid utgrävningarna. I min
dre grop anläggningar från bronsålder, som i Purkij au
re, har det påträffats belägg för liggande rundvirke och 
näver i gropkanterna.

I en del fall har rester av värmeanläggningar kon
staterats. Vid kusten finns belägg för härdar, i inlandet
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finns gropar med skärvsten.
Med utgångspunkt i befintligt material är det i dag 

omöjligt att göra en bedömning av hur värmeanlägg
ningarna har sett ut och fungerat. Inlandets vallanlägg
ningar har främst tolkats som vinterboplatser. Beläg
gen för detta påstående är dock relativt begränsade.

Få belägg finns idag för grop- och vallanläggningar 
som dateras till perioden äldre bronsålder-äldre järn
ålder, både vad gäller kust och inland. Möjligen kan 
detta ha sin grund i inventeringsluckor.

De flesta av fångstkulturens boplatser saknar spår 
efter byggnadskonstruktioner, orsaken till detta torde 
vara att det även förekom lättare, transportabla tält
konstruktioner.

En viss likhet med sten- och bronsålderns anlägg
ningar har kustområdets tomtningar. Dessa har kopp
lats samman med jakt, fiske och fångst i skärgården. 
De äldsta är i dag daterade till 500-talet e Kr. På finska 
sidan är dock grop- och vallanläggningar belagda även 
under yngre bronsålder och äldre järnålder.

Den sedentära agrara kulturens bebyggelseläm
ningar uppträder i Norrland vid tiden ca 200 e Kr. 
Emellertid finns indikationer på att etableringen av 
permanent jordbruk redan sker under förromersk tid. 
Denna kulturform kom under äldre järnålder att eta
bleras upp till norra Ångermanland och till Jämtland. 
Först under yngre järnålder och medeltid når den fas
ta odlingen norra Norrbottens kustland. De sista om
rådena koloniseras först under början av detta århund
rade i Norrbottens inland.

Kunskapsläget för bebyggelsen under romartid och 
folkvandringstid är god i Hälsingland, Medelpad och 
Ångermanland. För förromersk järnålder och yngre 
järnålder är kunskapen dålig, endast ett par undersök
ningar kan belysa utvecklingen. I övre Norrland sak
nas helt undersökningar av agrara gårdar från järnål
der respektive tidig medeltid.

Under norrländsk järnålder dominerar det treskep- 
piga huset, en konstruktion som både användes till 
boningshus och ekonomibyggnader. Det typiska norr
ländska huset markeras av en s k ”husgrundsterrass”. 
De vanligaste huslämningarna i Norrland utgörs dock 
av flatmarkshus.

De äldsta husen visar redan från början en mycket 
utvecklad byggnadsteknik med klara likheter med de 
mellansvenska konstruktionerna från samma tid. På 
gårdarna förekommer det flerfunktionella boningshu
set med klinade flätverksväggar tillsammans med ett 
eller flera mindre förråds- och verkstadshus. Ibland har 
också grophus dokumenterats. Den norrländska bond
gården var en ensamgård. I anslutning till gårdstunet 
finns åkermarker, röjningsrösen samt även gravanlägg
ningar.

Under yngre järnålder förändras den treskeppiga 
huskonstruktionen så att antalet takbärande stolppar 
blir färre och väggarna får kraftigare stolpar. Under slu
tet av vikingatid eller tidig medeltid börjar timrade hus 
uppföras, dock finns det klinade huset kvar långt in i 
medeltid i Norrland.

Den fångstbefolkning som levt i Norrland, paral
lellt med den agrara befolkningen under järnåldern, är 
mycket dåligt undersökt och vi vet praktiskt taget inget 
om deras bostadslämningar. Likaså kan man säga att 
de samiska förhistoriska bostadsformerna är dåligt ut
redda i Norrland.

De senaste 15 årens bebyggelseforskning i Norrland 
har gjort betydande framsteg, särskilt vad gäller den se
dentära bebyggelsens gårdar och hustyper. Stora luckor 
finns fortfarande vad gäller övriga perioder. Författaren 
är dock övertygad om att många luckor kommer att vara 
tilltäppta inom närmaste 1 O-årsperiod, inte minst med 
tanke på de goda förutsättningar som de många mycket 
välbevarade fomlämningama och fomlämningsmiljöema 
i Norrland ger.

141



Lars Lie d c r e n

Referenser
Ambrosiani, B. 1971. Arkeologisk undersökning 1966. Horns- 

landsudde, Rogsta socken, Hälsingland. Riksantikvarie
ämbetet, rapport 1971 B2.

Aronsson, K.-Å. 1991. Forest reindeer herding A.D. 1-1800. 
An archaeological and palaeoecological study in northern 
Sweden. Archaeology and Environment 10. Umeå.

— 1993. Samiska kulturmiljöer i Sverige - en översikt av 
forskningsläget. Preliminär rapport till kulturmiljöpro
gram för Sverige. Riksantikvarieämbetet, Kf.

— 1977. Den förhistoriska fångstkulturen i Västernorrland. 
Västernorrlands förhistoria. 1977:15-152. Motala.

Baudou, E. 1978. Archaeological investigations at L. Holm- 
sjön, Medelpad, N. Sweden. Early Norrland 11:1-24.

— 1992. Norrlands forntid - ett historiskt perspektiv.
Berglund, B. 1968. Vegetationsutvecklingen i Norden efter

istiden. Sveriges natur 1968, I. 1968:31-56.
Bergman, I. 1990. Rumsliga strukturer i samiska kulturland

skap. En studie med utgångspunkt i två undersökningar 
inom Arjeplog socken, Lappland. Fornvännen 85.

— 1995. Från Döudden till Varghalsen. En studie av konti
nuitet och förändring inom ett fångstsamhälle i övre norr- 
lands inland, 5 200 f Kr—400 e Kr. Studia Archaeologica 
Uni versi tatis Umensis 7.

Bergman, J. Sd Mulk, J.-M. 1992. Forntida bebyggelse och 
näringar i inland och fjäll. Norrbottens synliga historia. 
Del 1:42-53.

Bertvall, C. 1993. En boplatsvall från äldre bronsålder vid 
Fattenborg. Arkeologisk delundersökning av fornlämning 
347:1 iTöre socken, Norrbottens län, Västerbottens land
skap. Rapport, Riksantikvarieämbetet, Fr nord. Arbets
handlingar och PM nr 1993:3.

Björk, S. Sd Svensson N.-O. 1994. Östersjön och Västerha
vet. SNA. Berg och jord.

Broadbent, N. 1979. Coastal resources and settlement sta
bility. A critical study of a Mesolithic site complex in 
northern Sweden. AUN 3. Uppsala.

— 1987. Iron Age and Mediveal seal hunting sites. Archaeo
logical investigations at Bjuröklubb, Västerbotten, 
Northern Sweden. Part 1. Center for Arctic cultural re
search. Research reports no 5. Umeå.

— 1988. Järnålderns och medeltidens säljägare i övre Norr
lands kustland. Arkeologi i norr 1:145-164.

—1989. Järnålderns sälfångst i Bottniska viken: om nordligt 
socioekonomiskt och kognitivt system. Föredrag vid XVIII 
Nordiske arkeologkongress i Trondheim.

Burenhult, G. 1983. Arkeologi i Sverige II. Bönder och brons- 
gjutare. Stockholm.

Bylund, E. 1956. Koloniseringen av Pite lappmark t o m år

1867. Geographica nr 30. Uppsala.
Christiansson, H. 1969. ”Kungaudden”. En hyddlämning i 

stenåldersmiljö vid Konungens sportstuga, Sorsele sn, 
Lappland. Nordsvensk forntid. Kungl. Skytteanska sam
fundets handlingar 7:5-11.

— 1989a. Introducing the Bjurselet excavations. The Bjur- 
selet settlement III. Vol I. Uppsala.

— 1989b. Field reports for different trenches. The Bjurselet 
settlement III. Vol 1. Uppsala.

Danielsson, E. 1988. Vedanalys. Träkol från järnåldershus 
längs norrlandskusten. C-uppsats, Arkeologiska institu
tionen, Umeå universitet.

Düben, G. 1977. Om Lappland och lapparne, företrädesvis 
de svenske.

Edbom, G. 1994. Förvaring i gropanläggningar med exem
pel från det cirkumpolära området. C-uppsats, Arkeolo
giska institutionen, Umeå universitet.

Edgren, T. 1993. Den förhistoriska tiden. Finlands historia 
I. Helsingfors.

Engelmark, R. 1976. The Vegetational history of the Umeå 
area during the past 4000 years. Early Norrland 9:75- 
111.

Engelmark, R. Sd Wallin, J.-E. 1985. Pollen analytical evi
dence for Iron Age agriculture in Hälsingland, Central 
Sweden. In Honorem Evert Baudou. Archaeology and 
Environment 4:353-366.

Eriksson, L. Sd Henkel, H. 1994. Geofysik. SNA. Berg och 
jord.

Europeus, A. 1913. Paavolan pitäjän ”jättilläiskirkot”. Suo
men Museo XX. 1913:80-91.

Forsberg, L. 1992. De norrländska hällristningarnas sociala 
kontext - alternativa tolkningar. Arkeologi i norr 3:55- 
70. Umeå.

— 1993. En kronologisk analys av ristningarna vid Nämfor- 
sen. Ekonomi och näringsformer i nordisk bronsålder. 
Studia Archaeologica Universitatis Umensis 3:195-246. 
Umeå.

— 1995. En studie i Norrlands tidigaste bebyggelse. Studia 
Archaeologica Universitatis Umensis 9. Manuskript.

Fromm, E. 1965. Beskrivning till jordartskarta över Norr
bottens län nedanför lappmarksgränsen. SGU, Ser Ca. 
Avhandlingar och uppsatser i 4:o. Nr 39.

Halén, O. 1990. Hyddgrunden vid Alträsket. En kort sam
manfattning av undersökningsresultaten. Riksantikvarie
ämbetet, Fr nord. Arbetshandlingar och PM nr 1990:7.

— 1992. Rapport, arkeologisk undersökning 1991 av 2 hydd- 
grunder på den kamkeramiska boplatsen raä 451, Lill- 
berget, Överkalix sn, Norrbottens län. Rapport, Arkeo

142



Förhistoriska b e b y c c e l s e l å m n i n c a r i Norrland

logiska institutionen, Umeå universitet.
— 1994. Sedentariness during the Stone Age of northern 

Sweden. In the light of the Alträsket site, c. 5000 B.C., 
and the comb ware site Lillberget, c. 3900 B.C. Source 
critical problems of representativity in archaeology. Acta 
Archaeologica Lundensia. Series in 4:o, No. 20.

— 1995. Timmerhus från stenåldern omkullkastar gamla 
teorier. Populär arkeologi, 1995, nr 2:4-7.

Hallström, G. 1942. Lövångers sockens forntid, belyst av fynd 
och fornlämningar. Lövånger I. 1942:228-352.

— 1949. Lövångers sockens forntid. Lövånger II. 1949:13- 
90.

— 1988. Forskningsplan för Norrlands forntid år 1941. Ar
keologi i norr 1:7-15. Umeå.

Hedman, S. D. 1989. Samiska metalldepåer och bosättnings
mönster i Lappland under vikingatid och äldre medeltid. 
Arkeologi i norr 2:137-166.

— 1994. Rapport över specialinventering vid Fattenborg, 
Töre sn, Norrbottens län, 1994. Rapport, Riksantikva
rieämbetet, Fr nord.

Helskog, E. 1983. The Iversfjord locality. A study of beha
vioral patterning during the Late Stone Age of Finnmark, 
North Norway. Tromsø Museums skrifter. Vol XIX.

Herschend, E 1989. Changing houses. Early Medieval house 
types in Sweden 500 to 1100 A. D. Tor 22:79-103.

Jönsson, S. 1985. Hälsingland runt på två år. Arkeologi i 
Sverige 1982-1983:135-175.

Karlen, W. 1981. 14Cdatering av Norrbottens deglaciation. 
Symposium 12-13 januari 1981. Den senaste nedisning
ens förlopp med särskild hänsyn till deglaciationen i 
Sverige. Sammanfattningar av föredragen.

Karman, J. 1991. Alanen Koijuvaara: Minst tjugo hyddor 
fanns på en ö i forntidsskärgården. Populär arkeologi 
1991:2.

— 1993. Stenåldersfolk - ett arkeologiskt supplement. Tor
nedalens historia II. Från 1600-talet till 1809.

Kjellström, R, 1976. Är traditionerna om Stalo historiskt grun
dade? Fataburen 1976:155-178.

— 1975. Vem var egentligen Stalo. Rig 58:113-115.
— 1983. Staloproblemet i samisk historia. Folk og ressurser 

i nord. Foredrag fra Trondheimssymposiet om midt- og 
nordskandinavisk kultur 1982:213-235.

Klang, L. 1989. Det förhistoriska kulturlandskapet i östra 
Norrbotten. Arkeologi i Sverige 1986:147-191.

— 1993. Specialkartering vid Lillberget, Raä nr 451, Över- 
kalix socken, Norrbottens län. Riksantikvarieämbetet, fr 
nord. Arbetshandlingar och PM 1993:12.

— 1994. Fattenborg, en unik fornlämningsmiljö i norrländsk 
fångstkultur. Odlingslandskap och fångstmark. En vän
bok till Klas-Göran Selinge. Riksantikvarieämbetet.

1994:189-199. Stockholm.
Klang, L., Lindström, L, Norman, R, Olofsson, L., Wester

berg, J. O. 1991. Fornlämningar i skärgård - några re
sultat av riksantikvarieämbetets arkeologiska dokumen
tation i övre Norrland 1988 och i Norrbottens skärgård 
1984-1989. Arkeologi i Sverige. Ny följd 1:247-308.

— 1988. Making and using stone tools. The analysis of the 
lithic assemblages from Middle Neolithic sites with flint 
in Västerbotten, northern Sweden. Aun 11. Uppsala.

Knutsson, K. 1993. Garaselet-Lappviken-Rastklippan. In
troduktion till en diskussion om Norrlands äldsta bebyg
gelse. Tor 25:5-51.

Königsson, L.-K. 1980. Norden, främst Sveriges kvartära his
toria II. UKK. Uppsala.

Lagerstam, L. 1991. Sälj ägare i Fattenborg. Analys av ett om
råde med boplatser och gravar i Norrbottens kustland. C- 
uppsats, Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Lamb, H. H. 1977. Climate present, past and future. Vol. 2. 
Climatic history and the future

Liedgren, L. 1985. Gustaf Hallströms excavation at Onback- 
en, Hälsingland, 1923. In Honorem Evert Baudou. Ar
chaeology and Environment 4:339-352.

— 1991. Fornlämningar inom 1990-års inventeringsområ
de i Överkalix socken. Riksantikvarieämbetet, fr Nord, 
arbetshandlingar och PM 1991:2.

— 1992. Hus och gård i Hälsingland. En studie av agrar 
bebyggelse och bebyggelseutveckling i norra Hälsingland, 
Kr. f.-600 e. Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umen- 
sis 2. Umeå.

Lindqvist, A.-K. &J Ramqvist, P. H. 1993. Gene. En stor
mansgård från äldre järnålder i Mellannorrland. Umeå.

— 1992. Nya perspektiv på Ångermanlands äldre järnålder. 
Arkeologi nolaskogs. Fornlämningar, fynd och forskning i 
norra Ångermanland. 1992:114-120. Örnsköldsvik.

— 1994. Förromersk och romersk järnålder i Ångerman
lands kustland. En mångkulturell variation inom en regi
on. Järnåldern i Mittnorden. Ett symposium kring nya 
arkeologiska och ekologiska forskningsrön. 1992:83-100. 
Vasa.

— 1995. Uppkomsten av den bofasta bebyggelsen längs Mel- 
lannorrlands kust. O knytt, nr 3—4, 1994:36-54.

Lindström, I. Sd Olofsson, L. 1990. Fiskelägen och tomtning- 
ar i västra Bottenvikens skärgård. C-uppsats, Arkeologis
ka institutionen, Umeå universitet.

Loeffler, D. &Ć Westfal, U. 1985. A well preserved Stone Age 
dwelling site. Preliminary presentation of the investiga
tions at Vuollerim, Lapland, Sweden. Archaeology and 
Environment 4:425—434.

— 1986. En 6000-årig jägarbosättning. Populär arkeologi 
1986, nr 2: 12-14.

143



Lars Liedcren

Lundberg, Å. 1985. ”Villages” in the inland of Northern 
Sweden 5000 years ago. Archaeology and Environment 
4. In Honorem Evert Baudou. 1985:293-301.

— 1995. Den röda stenens folk, mellersta norrlands inlands
befolkning under neolitikum. Manuskript.

— 1986. Skärvstensvallar i Norrland. Studier i Norrländsk 
forntid II. Acta Bothniensia Occidentalis. 1986:81-99. 
Umeå.

Lundqvist, J. 1994. Inlandsisens avsmältning. SNA. Berg och 
jord.

Lundström, M. 1991. Ett försök inom experimentell arkeo
logi med framställning av lerklining. C-uppsats, Arkeo
logiska institutionen, Umeå universitet.

Löthman, L. 1986. Skärvstensanläggningar i södra Lappland. 
Studier i Norrländsk forntid II. Acta Bothniensia Occi- 
dentalis. 1986:37-46. Umeå.

Malmer, M. 1962. Jungneolitische Studien. Acta Archaeolo- 
gica Lundensia. Series in 80, No 2. Lund.

Manker, E. 1944. Lapsk kultur vid Stora Lule älvs källsjöar. 
Acta Lapponica IV.

— 1953. The nomadism of the Swedish mountain lapps. 
Acta Lapponica VIL

— 1960. Fångstgropar och stalotomter. Acta Lapponica XV.
— 1968. Skogslapparna i Sverige. Acta Lapponica XVIII.
Meinander, C. E 1976. Hyddbottnar av Madenevatyp. Iskos

I.
Miettinen, M. 1982. Stenålderboplatsen Hundbacka i Peders- 

öre, Österbotten. Bottnisk kontakt I. Maritimhistorisk 
konferens Ömsköldsviks museum 12-14 februari 1982.

Mulk, l.-M. 1982. Arkeologisk undersökning på Killinghol
men, Järtajaure, Jokkmokk sn, Lappland 1980-81. Rap
port, arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

— 1988. Sirkas - ett fjällsamiskt fångstsamhälle i föränd
ring 500-1500 e. Kr. Bebyggelsehistorisk tidskrift 14. 
Samer och germaner i det förhistoriska Norrland. 
1988:61-74.

—1994. Sirkas - ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr. 
£- 1600 e. Kr. StudiaArchaeologica Universitatis Umensis 
6. Umeå.

Nilsson A.-C. 1988. Tomtningar från yngre järnålder utmed 
övre Norrlands kustiand. C-uppsats, Arkeologiska insti
tutionen, Umeå universitet.

Norman, P. 1993. Medeltida utskärsfiske. En studie av forn- 
lämningar i kustmiljö. Nordiska museets Handlingar 116. 
Kristianstad.

Olausson, M. 1989. Kyrklägdan - en tusenårig gardshisto
ria. Arkeologi i fjäll, skog och bygd 2. Järnålder - medel
tid. Fornvårdaren 24.

Olsen, B. 1994. Bosetning og samfunn i Finnmarks forhisto
rie. Oslo.

Ramqinst, P. H. 1983. Gene. On the origin, function and 
development of sedentary Iron Age setdement in Northern 
Sweden. Archaeology and Environment 1. Umeå.

— 1989. Arnäsbacken. Från äldre järnålder till medeltid. 
Mänsklighet genom millenier. En vänbok till Åke Hyen- 
strand. 1989:187-195.

— 1990. Högom ett norrländskt småkungarike. Högom. 
1990:13-96.

— 1991. Arnäs. En gård från yngre järnålder och medeltid. 
Manuskript.

— 1992a. Högom. The excavations 1949-1984. Högom part 
1. Archaeology and Environment 13.

— 1992b. Bebyggelsekontinuiteten i norra Ångermanland. 
Preliminära resultat från de arkeologiska undersökning
arna på Arnäsbacken 1987-1990. Arkeologi nolaskogs. 
Fomlämningar, fynd och forskning i norra Ångermanland.

Ruong, 1.1937. Fjällapparna i Jukkasjärvi socken. Geographi
ca nr 3.

— 1945. Studier i lapska kulturen i Pite lappmark och an
gränsande områden. Svenska landsmål 1943-1944.

— 1982. Samer i historien och nutiden. Stockholm. 
Rydström, G. 1984. The firecracked stone mound - a winter

settlement. Archaeology and Environment 2:75-86. 
Umeå.

Salo, U. 1962. Pronssikkauden tutkimuksia Nakkilassa. Su
omen Museo 1962.

— 1976. Bronsåldershus i Satakunta. Iskos I.
Sandén, E. 1994. An Early Bronze Age site on the coast of 

Västerbotten, with hairtempered textile pottery. Fennos- 
candia Archaeologica XI.

Schanche, K. 1988. Mortensnes en boplass i Varanger. En 
studie av samfunn og materiell kultur gjennom 10.000 
år. Magistergradsavhandling i arkeologi. Universitetet i 
Tromsö.

Seger, T. 1986a. Trofastbacken: Excavation of a Pre-Roman 
house in Korsnäs, S. Ostrobothnia, Finland. Iskos 6.

— 1986b. Orrmoan: a Pre-Roman dwelling site in Korsnäs, 
S. Ostrobothnia, Finland. Finskt Museum 1986.

Simonsen, P. 1961. Varanger-funnene II. Fund og udgrav
ninger på fjordens sydkust. Tromsø museums skrifter. Vol 
VII, hefte II.

— 1963. Varanger-funnene III. Fund og udgravninger i Pas- 
vikdalen og ved den østlige fjordstrand. Tromsø muse
ums skrifter. Vol VII, hefte III.

— 1991. Fortidsminner nord for polarsirkelen. 2:a uppl. Oslo. 
Sjöberg, R. 1987. Undersökningar av fornminnesplatser inom

Forsa socken, Hälsingland, med Schmidt test-hammer 
och lichenometriska dateringar på Hornslandsudde. Cen
ter for Arctic Cultural Research reports no 6. Umeå. 

Skälberg, P. 1994. Arkeologisk dokumentation i övre Norr-

144



Förhistoriska b e b v c c e l s e l ä m n i n c a r i Norrland

land av Riksantikvarieämbetets regionkontor i Luleå 
1984-1993. En sammanfattning av 10 års fältarbeten. 
Riksantikvarieämbetet, Fr nord. Arbetshandlingar och 
PM, nr 1994:1.

Spång, L.-G. 1983. Egen härd... Västerbotten 1983:66-74.
— 1986. Stenåldersbostaden. Studier i Norrländsk forntid 

II. Acta Bothniensia Occidentalis. 1986:47-80. Umeå.
Spång, L.-G. &c Falk, L. 1975. Rapport över arkeologisk 

undersökning av Raä 554, Vilhelmina sn, Lappland. Rap
port, Västerbottens museum.

Storli, I. 1991. ”Stallo’-boplassene. Ett tolkningsforslag bas
ert på undersøkelser i Lønsdalen, Saltfjället. Magister
gradavhandling. Universitetet i Tromsø.

Sturk, B.-T. 1992. Saivaara - En fornlämningslokal med 
boplatsvallar från kamkeramisk tid, i nedre Tornedalen 
- Undersökt med hjälp av datorlagrad karta och Raä:s 
fornlämningsregister. C-uppsats, Arkeologiska institutio
nen, Umeå universitet.

Sundlin, H, 1986. Gammal datering från Åsele. Studier i 
norrländsk forntid. Acta Bothniensia Occidenta- 
lisl 986:132—136.

Sundström, J. 1989. Pionjärerna. Arkeologi i fjäll, skog och 
bygd 1. Stenålder-tidig järnålder. Fornvårdaren 23:28- 
40.

Vino, P. 1986. An Iron Age community at Kethohaka in Salo 
and other remains of Metal Period buildings in Finland. 
Iron Age Studies in Salo I—II. FFT 89:1. Helsingfors.

Varenius, C. 1964. 1500 år av säsongsbosättning i Piteå skär
gård. Norrbotten 1964/65:47-54.

— 1978. Inventering i marginalområden: spår av primitiv 
kustbosättning. Fornvännen 1978:121-133.

Vestberg, H. 1964. Lämningar efter gammal fångstkultur i 
Hornslandsområdet. Fornvännen 1964.

Viklund, K. 1986. Jordbruket i Norrland under järnålder 
och tidig medeltid. C-uppsats, Arkeologiska institutio
nen, Umeå universitet.

— 1989. Jordbrukskris i Norrland i slutet av den äldre järn
åldern? Arkeologi i norr 2:95-105.

Wallin, J.-E. 1986a. Naturgeografisk och paleobotanisk un
dersökning i Vojmsjön. Studier i Norrländsk forntid II. 
Acta Bothniensia Occidentalis. 1986:9-19.

— 1986b. Vegetationshistorisk och naturgeografisk under
sökning vid S talon, Vilhelmina. Studier i Norrländsk forn
tid II. Acta Bothniensia Occidentalis. 1986:20-32.

Winberg, B. 1994. Bondebruk under järnålder och medeltid. 
SNA. Kulturminnen och kulturmiljövård. 1994:36-41.

Källor
Riksantikvarieämbetet, fornminnesinventeringen. Fornläm- 

ningsregistret till den ekonomiska kartan, Norrbotten.
Gula kartan i skala 1:20 000.
Gula kartans baksidestexter (Gula kartans baksidestexter 

utgör ett primärmaterial vad gäller redovisningen av in- 
venteringsresultaten i övre Norrland. Där redovisas över
siktligt de påträffade fornlämningarna för varje kartblad).

Topografisk karta över Sverige i skala 1:50 000.

145





Hus som arkeologisk källa

Ay Ann Vinberg

Abstract

This article deals with some of the critical aspects concer
ning houses as an archaeological source. The quality 
and quantity of house remains is dependant on a va
riety of factors: the construction itself, activities on 
the site of the house during its life span, the way in 
which the house has been demolished and secondary 
activities such as ploughing etc. But the archaeologi
cal material is also formed by the aims and methods 
of the excavation etc. The fragmented state of most 
houses strongly restricts the possibilities of reconstruc
ting the house to all full extent. The archaeological 
remains mainly show the outline of the house at gro
und level and the structure of elements dug into the 
ground and rarely details such as the facade, colour, 
decorations etc. The function and importance of the 
other parts of the house is often lost, such as the faca
de features that may have been the medium for more 
"individual" expressions and symbolic functions. To 
reach a better understanding of the cultural and func
tional context of the house it is not only necessary to 
be aware of the source critical problems concerning 
houses, but also to challenge the material by testing 
new methods as well as a variety of hypothesis about 
the houses.

De "arkeologiska husens” informationspotential lig
ger i a tt de är lämningar efter platser, som spelat en 
central roll i människor dagliga liv, dvs varit bostäder, 
samlingsplatser, arbetsutrymmen, stall, förråd etc. Vis
sa hus har varit mycket tillfälliga konstruktioner, med
an andra har använts i generationer. Huset är rum för 
olika aktiviteter, men det är också en artefakt i sig, 
präglat av såväl funktioner som av sitt kulturhistoris
ka sammanhang.

Den arkeologiska husforskningens utgångspunkt ut
görs av mycket fragmenterade rester efter ibland både 
stora och komplexa konstruktioner. Möjligheterna att 
använda detta material beror både på materialets kva
litet och tillämpade analys- och arbetsmetoder. Det ar
keologiska arbetet är en komplex process där flera sam
verkande faktorer präglar resultatet. De källkritiska 
momenten omfattar alla led i arbetet, från källäget 
för det arkeologiska materialet till hur materialet for
mas av dokumentationen och de konsekvenser detta 
får då man tolkar och drar slutsatser i ett större per
spektiv. Det handlar om möjligheterna att hitta husets 
lämningar och att förstå husets konstruktion. Dessut
om finns omfattande källkritiska aspekter på de kom
plexa tolkningsproblem som rör hus, bl a vilka funk
tioner som avspeglar sig i utformningen av dessa. Den 
här artikeln ska, med utgångspunkt från husens kon
struktion, ge några exempel på källkritiska problem 
vad gäller källmaterialets kvalitet och några av dess 
konsekvenser för vidare tolkningar. De hus ur Hus 
och Gårds databas, vilka refereras till här, benämns 
som HG + nummer.
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Källmaterialet
Det finns ett både omfattande och varierande arkeo
logiskt husmaterial i Sverige. Det framgår dels av en
skilda forskningsinsatser, dels av de många arkeolo
giska undersökningar som genomförts, framför allt de 
senaste 20 åren, vilket återspeglas i insamlingsarbetet 
till projektet Hus och Gård (jfr Björhem & Säfvestad 
1989, 1993; Liedgren 1992; Ramqvist 1983; Stenber- 
ger & Klindt-Jensen (eds) 1955; Tesch 1993; Göth- 
berg, Larsson och Liedgren i denna publikation samt 
Hus och Gård, katalogen). Dessa arbeten belyser 
mångfalden i det arkeologiska husmaterialet, vilket 
omfattar vitt skilda områden vad gäller konstruktion/ 
hustyp, materialanvändning, kulturellt, funktionellt 
och ekonomiskt sammanhang.

De arkeologiska lämningarna är oftast mycket spar
samma och fragmenterade rester av det som en gång 
varit ett hus. Trots detta kan lämningarna vara kom
plexa: olika typer av konstruktionsdelar, inredning, 
rester av aktiviteter i huset etc. De utgörs både av kon
struktioner - murar, trärester, härdar - men också av 
spår av konstruktioner - stolphål, rännor, mörkfärg- 
ningar, lager. Lämningarna kan vara stora samman
hängande strukturer av tydlig karaktär, t ex stenmurar 
och jordvallar (väggar) samt stenpackningar och lerla
ger (golv). Oftast utgörs dock det ”arkeologiska huset” 
av en mängd separata anläggningar, vilka endast på 
grund av sin inbördes relation kan förklaras vara rester 
av ett hus. De rester som påträffas är huvudsakligen de 
delar av huset som funnits i markplanet, t ex sylisten ar, 
eller varit nedgrävda i marken, t ex stolphål.

Anledningen till de arkeologiska lämningarnas va
rierande karaktär och kvalitet kan förklaras på flera 
olika sätt. För att kunna bedöma det arkeologiska 
materialet är det av vikt att försöka förstå de omstän
digheter som leder fram till det "färdiga” arkeologiska 
materialet. Det handlar om en rad komplicerade pro
cesser, bl a bevaringsförhållanden och den arkeologis
ka undersökningens syften och metoder, vilka jag här 
kort ska försöka ringa in.

B evaringsförhållanden
Bevaringsförhållandena är av största betydelse för att 
förklara det arkeologiska husmaterialets varierande 
kvalitet. De stora skillnader som finns i bevaringsgra

den kan illusteras av den komplexa och välbevarade 
huslämningen 7 i Vallhagar, Gotland (HG 254, Sten- 
berger & Klindt-Jensen (eds) 1955), ett treskeppigt 
långhus i impedimentläge med stolphål, stolpstöd, be
varade trärester, fynd m m, och det fragmenterade Hus 
II, representerat av åtta stolphål och en härd, i Mjärde- 
vi, Östergötland (HG 29, Larsson 1993), från en under
sökning i åkermark (fig 1).

Huslämningarna är resultatet av vad man hypote
tiskt kan kalla primära aktiviteter och sekundära hän
delser. De primära aktiviteterna omfattar husets hela 
”livslängd”, dvs uppbyggnaden av huset/ husets kon
struktion, aktiviteter på platsen under dess livstid och 
husets destruktion. Att huskonstruktionen i sig är av
görande beror på byggnadstekniken och byggnads
materialet. Hus med nedgrävda element, t ex stolp
hål, kan spåras även då marken har störts kraftigt av 
senare händelser. Hus som stått på marken eller på 
stenar lämnar inte samma avtryck i jorden. De orga
niska material, som i hög grad har dominerat husbyg
gandet i äldre tider, återfinns endast i mycket få och 
gynnsamma fall. Material som trä, torv och näver från 
vägg, tak och golv kan i bästa fall återfinnas i mer 
eller mindre oförmultnat skick eller som förkolnade 
rester, som lager eller arkeobotaniska rester (t ex Rick- 
o mb erga, Uppland, HG 174, Karlenby 1995, manus; 
Högom, Medelpad, HG 563, Ramqvist 1992; Trogs- 
ta, Hälsingland, HG 353, Liedgren 1992). Större sten- 
konstruktioner kan ha bevarats i högre grad därför 
att man i viss mån undvikit att odla just dessa platser, 
även om det kan finnas exempel på ”bortodlade” sten- 
murshus (t ex Sörby Tall, Öland, HG 342, Beskow- 
Sjöberg 1977). I stenmurshus fungerar antagligen mu
rarna dessutom som skydd för de innanför liggande 
resterna av huset.

Sättet på vilket huset har tagits ur bruk bör också i 
hög grad ha påverkat vilka rester som blivit kvar på 
platsen. Hur detta har gått till är ofta svårt att leda i 
bevis, men det finns flera tänkbara förlopp: övergi
vande, rivning eller brand. Husets byggnadsmaterial 
är även här en viktig faktor. Det är troligt att trämate
rial återanvänts i så hög grad som möjligt, som nytt 
byggnadsmaterial eller som bränsle. Detta borde åt
minstone gälla på en boplats med kontinuerlig bosätt
ning, där huset har rivits för att ersättas med ett nytt. 
På flera boplatser kan tydligt ses att att nytt hus har 
ersatt ett äldre (t ex Gene, Ångermanland, HG 565,
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Fig 1. Exempel på hur olika mycket som kan finnas bevarat 
av ett hus. (A) Hus 7 i Vallhagar, Gotland med bl a 
väggmurar, kulturlager och trärester, (B) Hus II i 
Mjärdevi, Östergötland med stolphål efter inre takbärande 
stolpar samt en härd. Ritning: Pia Larsson.

566, Ramqvist 1983). Stolparna har dragits upp ur 
stolphålen och använts igen med följden att det är svårt 
att idag finna material för t ex datering. Rester kan 
dock finnas kvar om stolpen börjat ruttna (t ex Gamla 
Uppsala, Uppland, HG 223, Vinberg 1995). Torkad 
lerklining som inte bränts löses upp och blir ”vanlig” 
lera igen och organiskt material som halm, strå och 
gödsel förmultnar. Dessa material kan antingen ha läm
nats kvar på platsen eller förts bort till en speciell av- 
fallsplats.

Förmodligen är situationen annorlunda om boplat
sen har övergivits. Byggnadsmaterial kan kanske i viss 
mån ha tagits med vid förflyttningar, både av säsongs
boplatser och då ”permanent” bosättning flyttat kor
tare sträckor. Senare tiders knuttimrade hus är exem
pel på en konstruktionstyp, där hela huset har kunnat 
flyttas och "återanvändas" (fig 2). Om huset däremot 
brinner finns det större möjligheter att det blir rester 
kvar av konstruktionen, t ex som bränd lerklining och 
förkolnade delar av konstruktionen (t ex Vallhagar, 
Gotland, HG 258, Stenberger & Klindt-Jensen (eds) 
1955; Gene, Ångermanland, HG 568, Ramqvist 1983). 
Detta bör gälla även om platsen har röjts och huset

har byggts upp igen på samma ställe eftersom förkolnat 
material lättare bevaras. På några platser är lämningarna 
så omfattande och orörda att de tyder på ett dramatiskt 
händelseförlopp, där man hastigt har övergivit boplat
sen. I Vallhagar, Gotland, (HG 258, Stenberger & Klindt- 
Jensen (eds) 1955) och i Fläckänget, Hälsingland (HG 
361, Liedgren 1992), har tom innebrända människor 
lämnats kvar. Vare sig man bor kvar eller flyttar från plat
sen är frågan alltså om husets rivs, brinner ner eller får 
stå kvar och i vilken utsträckning man städar platsen för 
huset. Frågor kring husets destruktionsprocesser har hit
tills inte utretts i någon högre grad.

Aktiviterna på platsen under husets livstid kan lämna 
spår i form av anläggningar - härdar, ugnar och gro
par - men också i form av kulturlager och fynd samt 
kemiska och biologiska spår. Dessa spår kan ibland 
indikera att ett hus har funnits på platsen även om 
ingenting annat har bevarats av huset. Härdar kan t 
ex visa på platsen för hyddor (jfr t ex Åloppe, Upp
land, HG 424, Lindqvist 1916). De primära aktivite
terna är i högsta grad präglade av kulturellt samman
hang och beteendemönster.

När man diskuterar bevaringsförhållanden för arke
ologiskt material brukar man ofta diskutera ”störning
ar”, här benämnt sekundära händelser, dvs det som 
har hänt på platsen efter det att huset har ”försvun
nit”. Ju mer aktiviteter på platsen desto större är ris
ken att huslämningarna successivt förstörs. Alla akti
viteter som innebär ingrepp i jorden påverkar det ar
keologiska materialet och allra sämst är källäget när 
platsen för huset har plöjts eller på annat sätt markbe- 
retts. Detta gäller framför allt den moderna djupplöj
ningen. Lager och andra lämningar förstörs och ste
nar, t ex stolpstöd och syllstenar, plockas oftast bort. 
Det medför att endast de djupaste, nedgrävda delarna 
av husen bevaras. Källäget för det arkeologiska mate
rialet varierar således betydligt mellan impediment- 
boplatser (t ex Arlandastad, Uppland; Trogsta, Häl
singland) och sönderplöjda boplatser i åkermark (t ex 
Mjärdevi, Östergötland, Annetorpsleden, Skåne) (Hus 
och Gård, katalogen). Naturförhållanden som mark
underlag, vegetation och klimat har genom erosion, 
dränering och tjäle också effekter på konstruktions- 
lämningar, lager och föremål. I Hälsingland, har man 
kunnat iaktta att terrasskanter förskjutits och huster
rasser breddats på grund av tjälen (Liedgren 
1992:125f).

149



Ann Vinberg

Fig 2. Den timrade smedjan i Liby, Saltviks socken, Åland uppfördes på denna plats 1842, men är flyttad åtminstone en 
gäng. Detta framgår av historiska källor, men indikeras också av att stockarna är numrerade. Smedjan har, sedan den 
upphört att användas, lämnats att förfalla, (Efter Möm 1977:77, fig 28.)

Många samverkande faktorer bidrar således till att 
det är förhållandevis sparsamma rester av huset som 
kan återfinnas vid den arkeologiska undersökningen.

Den arkeologiska undersökningen
De fragmenterade, men ofta också komplexa husläm
ningarna, gör att den arkeologiska undersökningens 
bakgrund, syften och metoder har stor betydelse för 
att förklara husmaterialets karaktär och kvalitet. Käll
materialet formas i hög grad av den arkeologiska pro
cessen. Dokumentationen av ett hus beror ju på om 
man ”ser” huset och möjligheterna att se ett hus be
ror till stor del på om man ”vet” hur en huslämning 
kan se ut. I identifieringen ligger alltså också en tolk
ning. Det gäller inte minst huslämningar där husets 
olika delar är anonyma anläggningar, vilka endast 
genom sitt inbördes sammanhang kan identifieras som 
rester av ett hus. Som i allt arkeologiskt arbete är forsk
ningstradition och gällande forskningssyn faktorer som

präglar arbetet och därmed också resultatet, bl a ge
nom att forma syfte och metoder. Den samlade kun
skapen om hus utgör dessutom en plattform för allt 
fortsatt arkeologiskt husarbete, men den förväntan som 
finns på materialet kan också i viss mån begränsa till
växten av ny kunskap. Det kan alltså vara svårt att 
identifiera och tolka nya typer av företeelser. För hus 
gäller detta såväl enskilda detaljer som hela typer, men 
även sådana förhållanden som topografisk och geo
grafisk lokalisering av bebyggelseplatser. Här följer 
några exempel på de faktorer och moment vid den 
arkeologiska undersökningen som påverkar slutresul
tatet.

Betydelsen av den arkeologiska undersökningens 
bakgrund, syften och metoder kan illustreras i ett 
forskningshistoriskt perspektiv. Dessa faktorer har 
under åren förändrats, bl a mot bakgrund av den all
männa arkeologiska kunskapsutvecklingen, ändrad 
forskningssyn, förvärvad ny kunskap om hus samt nya 
undersökningsförhållanden, t ex de senare årens om
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fattande exploateringar. De tidigaste, forskningsbase- 
rade, husundersökningarna omfattade huvudsakligen 
objekt, som kunde identifieras före utgrävningen och 
vilka hade en förmodat stor informationspotential, dvs 
välbevarade, tydliga hus (t ex Dune, Gotland, HG 287 
(ej i katalog), Stenberger 1940 och Onbacken, Häl
singland, HG 351, Liedgren 1985). De källkritiska 
reservationerna mot äldre undersökningar handlar dels 
om den arkeologiska forskningssynen på hus, dels om 
undersökningsmetoden. Undersökningarna syftade of
tast till att främst undersöka husens konstruktion och 
datering med följd att man endast undersökte mycket 
begränsade ytor, vanligen bara själva huset och endast 
en mindre yta utanför (jfr t ex Vallhagar, Stenberger & 
Klindt-Jensen (eds) 1955). Därmed saknas ofta den 
närliggande rumsliga kontexten. I flera tidiga under
sökningar har vissa typer av lämningar inte registre
rats, t ex stolphål, genom att man inte alls observerat 
dem eller genom att man dokumenterat dem, men 
inte tolkat dem rätt. Källvärdet i de äldre undersök
ningsmaterialen ska ändå inte underskattas eftersom 
de ofta omfattar välbevarade hus, som på många sätt 
kan vara väldokumenterade och där det finns möjlig
heter till omtolkningar (jfr Liedgren 1985, 1994:38f).

De senare decennierna har exploateringsundersök- 
ningarna kraftigt ökat och förutsättningarna för den
na typ av undersökning har förändrat synen på hus 
som arkeologisk lämning. Till skillnad från forsknings- 
undersökningar, där man kan man välja objekt med 
hög informationspotential, styr exploateringen var 
man ska gräva. Undersökningar av områden med sto
ra arealer inom nya geografiska områden och i nya 
topografiska lägen har resulterat i en både kvantita
tivt och kvalitativt ökad kunskap om bl a hus (jfr t ex 
Säfvestad i denna publikation). Den geografiska för
delningen av undersökta hus, så som den framgår av 
sammanställningen till Hus och Gård, är relativt re
presentativ även om några av de senaste årens större 
undersökningar inte ingår, bl a undersökningar i När
ke och Södermanland (Hus och Gård, katalogdelen). 
Flertalet hus finns i Götaland och Svealand, men an
talet undersökta hus är mycket lågt i Bohuslän, Dals
land, Västergötland, Värmland och Dalarna. Även i 
större delen av Norrland är antalet hus litet, jämfört 
med södra och mellersta Sverige. Denna geografiska 
bild av undersökta hus återspeglar framför allt var de 
stora exploateringsundersökningarna har genomförts.

Exploateringsundersökningarnas stora ytor har inne
burit nya möjligheter att se sammanhang som tidigare 
endast avtecknat sig i fossila landskap, t ex gårdsstruk
turer och hägnadssystem (t ex Toftanäs, Skåne, Hus 
och Gård, katalogdel). De flesta av de exploaterings- 
undersökta lämningarna har varit okända, dvs osynli
ga i markytan, ofta belägna i åkermark. Det betyder 
att de är svårare att upptäcka och vanligen också är 
mycket fragmenterade. Till följd av detta har man ut
vecklat nya metoder för att identifiera och undersöka 
husen. Det gäller dels tekniska lösningar, som maskin- 
avbaning av stora ytor, dels arkeologiska metoder. Be
tydelsen av hur metoder och frågeställningar samver
kar, och är avgörande för det arkeologiska resultatet, 
har tydligt exemplifierats av sammanställningen av de 
exploateringsundersökningar som genomförts under 
en rad år i Ängdala, Skåne (Rudebeck 1994). När det 
gällt att avgöra om lämningarna överhuvudtaget är hus 
har dessa tidigare främst identifierats och definierats 
utifrån sin grund/terrass, eller sin yttre begränsning - 
väggen. I och med exploateringsundersökningar i plöjd 
mark måste husen ofta identifieras genom de nedgräv
da delarna, oftast lämningar efter de takbärande ele
menten, dvs inre bärande stolprader, och kanske en
dast fragment av väggarna. Man skulle kunna säga att 
tyngdpunkten i identifieringen och definieringen av 
huset som materiell lämning flyttats från grunden/väg
gen till de takbärande elementen.

Undersökningarnas olika bakgrund och källmate
rialets varierande karaktär gör således att grävnings- 
metodema varierar. Vid den arkeologiska undersök
ningen måste huset identifieras i både vertikal och ho
risontell ledd, dvs man avgör vilka lämningar i form 
av anläggningar, lager, fynd samt biologiska och ke
miska spår som är från huset och bedömer om läm
ningarna kan vara rester av en eller flera konstruktio
ner. I många fall är det inga problem att identifiera 
husets delar, t ex att en mur är en väggrest. Då huset, 
som på sönderplöjda platser, utgörs av flera separata 
anläggningar, identifieras dessa genom de specifika 
kriterier man ställer upp för olika anläggningstyper 
eller utifrån sitt läge i förhållande till andra anlägg
ningar inom huset. En mörkfärgning kan genom sitt 
läge i en vägglinje tolkas som ett väggstolphål. Med 
kännedom om hur ett hus ser ut kan man också syste
matiskt leta efter t ex väggstolphål. Detta innebär att 
man med ökande kunskap om hus, kan välja att en
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dast selektivt undersöka anläggningarna i ett hus. I Lida, 
Åkers socken, Södermanland, har man valt att endast 
gräva ett urval av säkert definierade anläggningar, med
an större arbetsinsats satts in på osäkert definierade 
anläggningar (Anna Perming, Riksantikvarieämbetet, 
UV-Stockholm, muntlig uppgift).

Många gånger är det dock svårigheter med att av
göra vilka lämningar som hör ihop och om de kan 
utgöra rester efter flera bebyggelsefaser. Möjligheter
na att särskilja olika hus som har legat på samma yta 
är flera. Ibland är stratigrafin mellan olika hus tydlig, 
då t ex husen har haft golv eller genererat lager, som 
skiljer dem åt eller om den senare konstruktionen ska
dat den tidigare (t ex Helgö, Uppland, HG 576, Reis- 
borg 1994). I Sanda, Uppland, finns exempel på att 
två mindre stensyllshus har byggts ihop till ett större 
hus (HG 206-208). Kronologin kan bl a utläsas av 
golvläggningen i den senaste fasen. I dessa fall kan 
husen också dateras relativt. Hus kan också separeras 
om de har tydliga skillnader i konstruktionen, så som 
den kan utläsas av t ex stolphålssättningen, även om 
husen ligger på samma plats och med samma riktning 
(t ex Sanda, Uppland, HG 309-310). Lämningarnas 
karaktär kan också skilja hus åt, t ex genom skillna
der i stolphålens utformning och fyllning (t ex Pryss- 
gården, Östergötland, HG 511: fas 1 & 2). Avvikelser 
i ett annars likformigt mönster, t ex extra stolphål i de 
inre stolpraderna eller två stolpfärgningar i ett stolp
hål, kan ses som indikation på att husets har byggts 
om eller byggts till. Det finns dock delade meningar 
om de tekniska möjligheterna att ersätta den bärande 
strukturen i ett stående hus (jfrTesch 1993:151).

Komplexiteten i de processer som skapar det arke
ologiska materialet på boplatser, framför allt de som 
använts i långa perioder eller vid flera tillfällen, gör 
att bedömningen av materialet är svår. Det gäller så
väl kronologiska som funktionella samband. Fyndsi
tuationen är sällan "sluten", vilket får konsekvenser 
inte bara för de delar av huset som kan återfinnas som 
anläggningar, utan också för kulturlager och fynd/fö
remål. Kulturlager och fynd kan vara rester av såväl 
husets konstruktion och inredning, som aktiviteter i 
huset, både påfört och ackumulerat material. Dessut
om kan både tidigare och senare aktiviteter på bop
latsen störa bilden. Bedömningen av huruvida olika 
arkeologiska lämningar härrör från ett hus måste gö
ras utifrån spridningsbilder och stratigrafier, dvs rela

tionerna horisontellt och vertikalt. Det är också vik
tigt att försöka analysera destruktionsprocesserna, t ex 
om och hur man kan se att en vägg kan iakttas ha 
fallit.

Ibland kan hus, som ligger i kulturlager, inte identi
fieras förrän stolphålen avtecknar sig som nedgräv- 
ningar i underliggande ljusare lager, under kulturlag
ret. Om lagret i gravningssituationen betraktas som 
en separat lämning finns en risk att viktig informa
tion om sambandet mellan anläggningar/stolpkon- 
struktioner och kulturlager går förlorad. Även om
rörda och plöjda lager kan innehålla information om 
hus och bör kanske uppmärksammas mer än vad som 
är vanligt idag. Studier av ploglager visar att det finns 
information att hämta även i dessa lager och att fynd
ens rörelse i jorden vid plöjning till viss del är hori
sontell, men framför allt är vertikal (jfr Sjöström & 
Pihi 1993:7ff och där anförda arbeten). När det gäller 
huslämningar skulle t ex fynd och kulturlagerrester 
kunna spåras och skillnader mellan olika hus inom en 
boplats kanske skulle kunna utläsas, där annars bara 
stolphål är bevarat. Mikromorfologiska studier har 
också visat att det i till synes helt homogena kulturla
ger kan finnas rester av bl a lerklining och murbruk. I 
Southwark och City i London har sådana kulturlager 
innehållit rester av hus från 200- och 300-talen, bygg
da av trä och jord, vilka genom biologisk och meka
nisk nedbrytning bildat dessa lager (Courty m fl 
1989:26Iff). Arkeobotaniska analyser kan också ge 
en bild av väggarnas material, t ex gödselblandad kli
ning (Liedgren 1992:155).

Bedömningen av det arkeologiska materialets kro
nologiska och stratigrafiska tillhörighet får konsekven
ser även för provtagningar av olika slag, t ex för date
ring, fosfatanalys och arkeobotanisk analys. För att 
kunna använda kulturlager och fyllningar i anlägg
ningar för arkeologiska frågeställningar krävs en kri
tisk analys och bedömning av materialets ursprung 
och relevans för den specifika frågeställningen. Ris
ken för att kulturlager och anläggningar har ett blan
dat innehåll är uppenbar på kronologiskt flerskiktade 
boplatser. Fyllningen i en anläggning beror ju främst 
på hur denna har fyllts igen. I stolphål borde fyllning
en utgöras både av det material som fyllts igen runt 
stolpen då denna satts i marken, dvs det som fanns på 
platsen vid byggandet, och av senare (och äldre) jord
material, som rasat ned då stolpen dragits upp eller
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Fig 3. Utifrån ett arkeologiskt material kan ibland mycket olika husrekonstruktioner göras. På den anglo-saxiska boplatsen 
Cowdery's Down i Hampshire, England (500-600-talet e Kr) fanns lämningar efter träbyggnader, vilka bör ha varit 
relativt avancerade konstruktioner. Hus Cl2 kunde ses som stolphål och rester efter stående plank i markplanet och det 
finns ett par alternativa förslag på hur huset kan ha varit konstruerat. (Efter Longworth &J Cherry (eds) 1986:136ff,
fig71-73.)

förmultnat. I Hodde illustreras detta av att yngre an
läggningar har ett mörkare innehåll än äldre (Hvass 
1985:14). Fyllningarna i de yngre utgörs av de mörka 
kulturlager som ackumulerats på platsen. Fyllningen 
i ett grophus, speciellt i de övre delarna, behöver inte 
alls höra ihop med husets användningstid.

I många fall är det möjligt att i efterhand identifiera 
hus utifrån dokumentationsmaterialet, men det är 
naturligtvis önskvärt att bedömningen görs i fält för 
att man bättre ska kunna förstå vilka lämningar som 
hör ihop. Detta gäller framför allt om man har gjort 
en selektiv dokumentation av huset.

Konstruktionen

Att hitta och undersöka ett arkeologiskt hus är inte
grerat i en tolkningsprocess av huset som konstruk
tion. Hur huset tolkas är beroende på hur långt i den
na process man kan och vill gå, dvs hur mycket och 
vad som är bevarat av huset. Eftersom stora delar av 
huset saknas blir det lämningar i husets markplan som 
identifierar och definierar huset som konstruktion. 
Dessa lämningar utgör oftast rester efter de bärande 
delarna, dvs väggar och andra takbärande element, 
vilka skulle kunna kallas husets grundstomme. Det ar
keologiska husmaterialet domineras av lämningar ef-
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ter stolpburna hus som haft nedgrävda stolpar, men 
grundstommen kan, i skyddade lägen och där huset 
haft en sådan konstruktion, även avläsas i stenrader 
eller stolpstöd. Det är däremot mera ovanligt att hitta 
golv, vilket kan förklaras både av konstruktionen - 
det varit ett jordgolv som inte kan iakttas idag - och 
av bevaringsförhållanden - golvet har plockats bort 
eller förstörts av t ex plöjning. I hus som varit ned
grävda brukar dock golven återfinnas. Här finns ib
land bara golvet/botten kvar medan rester efter de tak
bärande delarna kanske saknas istället. Dessa kan då 
ha varit så grunda att de förstörts eller inte alls varit 
nedgrävda (t ex Hagestad, Skåne, HG 536, Ström
berg 1986; Sävarheden, Västerbotten, HG 548, San
den 1994).

En definition av huset kan göras på flera sätt: uti
från från själva lämningen, dess form, dimensioner el
ler material, t ex stolphus och långhus, eller utifrån 
den konstruktion som de arkeologiska lämningarna kan 
antas vara rester efter, t ex treskeppigt hus. I samman
ställningen till Hus och Gårds katalog ingår drygt 250 
hus, som valts utifrån uppgifter om närmare 600 hus 
från hela landet. Urvalet är tänkt att vara representa
tivt för olika hustyper, från olika tidsperioder och land
skap i förurban miljö, huvudsakligen från förhistorisk 
tid. I arbetet med katalogen har tillämpats en typbe
teckning som omfattar ca 15 olika hustyper: treskep
pigt hus, tvåskeppigt hus, enskeppigt hus, fyrstolps- 
hus, rundhus, treskeppigt stenmurshus, enskeppigt 
stenmurshus, stenmurshus, stensyllshus, träsyllshus, 
syllhus, grophus, hydda/hyddbotten/hyddgrund, tomt- 
ning och boplatsvall.

När det gäller den stora majoriteten stolpburna hus 
är den stora skillnaden främst hur stolpsättningen, dvs 
husets grundstomme, har sett ut. Husen är därför in
delade i enskeppiga, tvåskeppiga eller treskeppiga hus, 
med avseende på om huset haft helt takbärande väg
gar, en inre takbärande rad av stolpar eller två inre 
rader av stolpar. Denna typ av konstruktion har också 
funnits i de gotländska och öländska ”kämpagravshu- 
sen” och har därför här kallats enskeppiga eller tre
skeppiga stenmurshus. Här har alltså även husets bygg
nadsmaterial använts i definitionen. Eftersom hussam
manställningen endast omfattar förhistoriska (och ett 
medeltida) hus med kallmurade skalmurar, dvs murar 
utan kalkbruk, har det i husdefinitionen inte ansetts 
nödvändigt att specifisera detta för att skilja dessa hus

från kalkbruksmurade hus.
Några stolphuskonstruktioner är så pass speciella 

att de har givits en särskild benämning. Det gäller run
da hus och fyrstolpshus. De senare är huslämningar 
vilka bara representeras av fyra stolpar i kvadrat eller 
rektangel. Enskeppiga hus, där väggens fundament ut
gjorts av liggande trävirke, har benämnts syllhus, al
ternativt, trä- eller stensyllshus om materialet i mark
nivå är bevarat.

Hus med tydligt nedgrävd botten brukar vanligen 
kallas grophus, men det finns en del hus med nedgräv
da bottennivåer, som fått andra benämningar. Det gäl
ler främst hus inom gruppen hydda/hyddbotten/hydd
grund samt boplatsvallarna. Det har i flera fall varit 
svårt att skilja dessa olika hustyper åt och ibland före
kommer dubbelbenämningar (t ex grophus/hyddbot- 
ten, HG 448). Flera av hyddlämningarna är dock för
hållandevis lite nedgrävda och dessutom har de ofta 
en annan typ av väggkonstruktion än grophusen. Bo
platsvallarna utgör en egen grupp, främst därför att 
deras tydligaste drag är en vall runt golvplanet. Bo
platsvallarna har dessutom, i likhet med tomtningar- 
na och hyddorna, ett annat kulturellt och geografiskt 
sammanhang än flertalet grophus. Grophusen, så som 
de har definierats här, förekommer oftast på boplat
ser i agrara kulturer. Hyddorna representerar vanli
gen nomadiserande jägar- och samlar kul tur er. Boplats
vallarna, som har en jordvall, ofta uppblandad med 
skärvsten m m, har också sin tillhörighet i icke agrara 
och icke bofasta sammanhang, men förekommer fram
för allt i norra Sverige. Tomtningarna, som huvud
sakligen utgörs av stenvallar runt ett golvplan, ofta i 
klapperfält, ligger i tydligt maritima miljöer vid kus
ten.

Denna redovisning av husindelningen illustrerar 
svårigheterna med att ge de "arkeologiska husen" ty- 
pologiska identiteter/definitioner, som är jämförbara 
sinsemellan. Den stora variation i byggnadskonstruk- 
tionen som funnits under århundradena har resulte
rat i arkeologiska lämningar av vitt skild karaktär. 
Dessutom är definitionerna ofta forskningshistoriskt 
förankrade. En del definitioner är baserade på defini
tioner från fornminnesinventeringen, t ex boplatsval
lar och tomtningar (jfr Klang m fl 1991:267ff). Vore 
man helt typologiskt inriktad skulle tomtningarna kan
ske kallas för t ex stenvallsgrunder. En sådan tydlig 
ändring har dock gjorts i projektet Hus och Gård och
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Fig 4. Fragmenteringsgraden i det arkeologiska materialet gör 
att det finns stora problem med att identifiera husets 
grundkonstruktion. (A) Det enskeppiga huset Al64 i 
Flälsingtuna, Flälsingland, (B) Det sannolikt treskeppiga 
hus I i Mjärdevi, Östergötland. Ritning: Pia Larsson.

det gäller de gamla "kämpagravshusen” som här har 
kallats stenmurshus, med tillägget en- eller treskep- 
pigt, se ovan.

Möjligheterna att återskapa husets konstruktion är 
således i hög grad beroende på hur mycket av huset 
som är bevarat. Välbevarade huslämningar brukar an
vändas som jämförelsematerial när mer fragmentera- 
de hus ska rekonstrueras, men även i mycket välbeva
rade hus är det omöjligt att spåra alla detaljer i kon
struktionen. Det är därför nödvändigt att ge hypote
tiska lösningar på många av problemen och det finns 
flera olika sätt att gå till väga. (Fig 3)

Etnologiska och historiska paralleller ger, tillsam
mans med matematiska beräkningar och praktiska 
rekonstruktioner, möjligheter att se vilka konstruktion
salternativ som är tekniskt möjliga och vilka som är 
mer osannolika (jfr Edgren & Hersehend 1979, Näs
man 1983, Komber 1989). Att använda etnologiska 
och historiska paralleller har sina källkritiskt svaga 
punkter genom att man t ex inte kan förutsätta att 
vad som tycks vara likheter i konstruktionen verkligen 
är detta och att det föreligger en faktiskt kontinuitet i 
byggnadstraditionen (jfr Näsman 1983:196, 218). Ett 
exempel på svårigheten att utifrån husets grundplan

göra jämförelser med etnologiskt material är de pa
ralleller som i tidig husforskning gjordes mellan för
historiska treskeppiga hus och sentida ”udskudshus”, 
dvs i grunden enskeppiga hus med en form av utbygg
nad utmed den ena eller båda långsidorna (Näsman 
1983:196, 213). För de praktiska rekonstruktionerna 
gäller att man saknar kunskap om stora delar av det 
kulturella och byggnadstekniska sammanhanget. Att 
göra rekonstruktioner hämmas av det faktum att man 
aldrig kan återskapa den situation som en gång har 
rått. Det kan t ex gälla val av redskap och material, 
som kanske aldrig varit i bruk då husen en gång byggts 
(H ersehend 1993:176).

Problemen med att tolka husens konstruktion är 
bl a att konstruktionen i markplanet är styrande för 
den arkeologiska tolkningen. Det paradoxala är ändå 
att man på kraftigt förstörda boplatser, där bara stolp
il ål bevarats, har en viss möjlighet att rekonstruera den 
struktur som burit överbyggnaden medan alla andra 
delar av huset saknas. Med hjälp av statik (hållfast- 
hetslära) kan tyngdfördelningen i konstruktionen be
räknas, bl a hur huset bör ha varit konstruerat för att 
vara stabilt under t ex påverkan av snöbelastning och 
vind (Komber 1989:38ff). Däremot finns i det i de 
flesta fall ingen möjlighet att förstå detaljer i takets 
konstruktion. Det gäller allt från fästteknik till mate
rialval. Även om väggrester kan påträffas är det en
dast i undantagsfall möjligt att dokumentera väggar
nas höjd, som t ex i stenmurshus (Näsman 1976:120). 
Det kan dock ifrågasättas om murarna alltid visar på 
väggens höjd (t ex Vallhagar, Gotland, HG 252, Sten
berget & Klindt-Jensen (eds) 1955) eller om det fun
nits en påbyggnad, kanske av annat material. Stolphål 
efter snedställda stolpar kan också indikera vägghöj
den eller innertakets höjd (t ex Sommarlustvägen, Skå
ne, HG 325, Kling 1992; Kyrklängdan, Jämtland, HG 
138, Olausson 1985). Delar av konstruktionen kan 
avläsas i formen på och spridningen av lerkliningsbi- 
tar, t ex flätverk och virke i tak, vägg och gnistskydd 
över härden (t exTrogsta, Hälsingland, HG 353, Lied- 
gren 1992:140ff).

Huslämningens karaktär har påverkats både av hu
sets faktiska konstruktion och varierande bevarings- 
förhållanden, men det är inte säkert att det som ser ut 
som stora skillnader i det arkeologiska materialet verk
ligen har utgjort avgörande skillnader i konstruktio
nen. Hållfasthetsberäkningar kan i viss mån användas
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Fig 5. Stolphål efter avlångt husÆ>od på stolpar, dvs med golvplanet en bit ovan mark (ty. Zaunparallele Pfostenroste). (Efter 
Zimmerman 1992a:Abb. 199, beskuren.)

för att förklara hur stolphålen har utformats för att 
anpassas till förhållanden som belastning och mark
underlagets kvalitet (Komber 1989:60ff). Det är dock 
inte säkert att de variationer i konstruktionen som kan 
iakttas i markplanet alla gånger motsvaras av variatio
ner i överbyggnaden. Det gäller t ex användandet av 
stolpstöd. Stolpar som placerats i stolpstöd kan inte 
spåras på samma sätt som stolphål om platsen sedan 
har plöjts. Syllhus kan antingen ligga direkt på mar
ken, på hörnstenar eller på hela stensyllsrader, vilket 
ger helt olika arkeologiska lämningar. Även om det 
inte för övrigt finns några konstruktiva skillnader mel
lan hus med stolpar i stolphål eller på stolpstöd och 
syllhus direkt på marken eller på stenar, behöver dock 
inte variationen vara betydelselös. Valet av stolp-stö- 
den eller syllstenarna kan bero på något annat än rent 
byggnadstekniska faktorer.

Helt likartade konstruktioner kan också framstå som 
olika på grund av fragmenteringsgraden. Olikheterna 
kan vara illusoriska. I många två- och treskeppiga 
stolphus är väggstolphålen grundare, ibland också min
dre, än stolphålen efter de inre takbärande stolparna. 
Det innebär att det i ett plöjt område kan vara svårt 
att avgöra om två parallella stolphålsrader härrör från 
de inre stolpraderna i ett treskeppigt hus där vägg
stolphålen har förstörts (t ex Mjärdevi, Östergötland, 
HG 29-30, Larsson 1993) eller från väggarna i ett 
enskeppigt hus (t ex Hälsingtuna, Hälsingland, HG 
546) (fig 4). Man kan också tänka sig att ett till synes 
enskeppigt hus haft inre stolpar eller stöttor, som inte 
syns idag. Det är också möjligt att husets fulla utsträck
ning inte kan utläsas därför att husets olika delar varit 
konstruerade på olika sätt. Jämförelser mellan hus kan 
alltså bli haltande då bevaringsgraden är alltför olika.

Problemet med att identifiera vägglinjen gäller även

fyrstolpshusen (t ex Fosie, Skåne, HG 499, Björhem 
& Säfvestad 1993 och Stenåldersgatan/Lunda, Väst
manland, HG 408-410, Holm m fl 1994). Det finns 
dock exempel på sådana hus som mera säkert har varit 
enskeppiga, eftersom det påträffats rännor mellan 
stolphålen, dvs i vägglinjen (t ex Glasrutan, Östergöt
land, HG 46-47).

Stolphus, i form av fyrstolpshus eller som en eller 
flera parallella rader av stolphål kan också vara rester 
efter hus på stolpar, dvs hus med golvnivån en bit ovan
för marken (Björhem & Säfvestad 1993:293; Zimmer
man 1992a:247ff) (fig 5). Den senare typen av hus, 
på tyska kallade ”Pfostenroste” ("stolprutnät”), är en 
för Sverige relativt "ny" hustyp (jfr hus XX i Säby, 
Uppland, Andersson & Lundin, manus). Av dessa hus 
kan således knappast finnas "markfasta" rester efter inre 
konstruktioner och anläggningar. Det går många gånger 
inte att avgöra om lämningen är rester efter ett regel
rätt hus med väggar. Stolphål, både i cirkel och i fyr
kant, kan även vara rester efter stolpburna tak utan 
väggar (Zimmerman 1992b).

Bevaringsförhållandenas betydelse gör att det bör 
finns en viss snedfördelning i det arkeologiska materi
alet vad gäller hustyper och hus med vissa funktioner. 
Detta medför också att vissa kronologiska perioder och 
"kulturer” är dåligt representerade.

Något om vidare tolkningar
Problemet med att identifiera husets konstruktion och 
definiera huset som typ får konsekvenser för vidare 
tolkningar. De typologiska likheter och variationer som 
finns brukar ses som tecken på kulturella samband och 
skillnader. Det förutsätter dock att man verkligen ar
betar med en korrekt skalnivå, dvs att husen har reella
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Fig 6. Dörrparti på eldhus från Fåsås i Dalarna, numera på Zommuseet i Mora, troligen från tidig 
medeltid. Bönderna från trakten lär ha talat om denna byggnad såsom "väggen, som hedningarna 
ha krusat". (Efter Näsström 1955:88fJ
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samband, kulturellt och kronologiskt. Man kan inte 
bygga en kulturellt applicerbar typologi på alltför gro
va parametrar då dessa kan vara för generellt giltiga 
för att säga någonting meningsfullt om det arkeologis
ka sammanhanget. Detta är inte minst viktigt då typo
login används för datering, dvs som en kronologi, vil
ket är vanligt då andra dateringskällor saknas.

I diskussionen om typologiska likheter måste man, 
som ovan har nämnts, också diskutera vad konstruk
tionen verkligen representerar, dvs vilka faktorer som 
formar husen. Det arkeologiska tidspannet omfattar 
så pass varierande sammanhang att förklaringarna sä
kerligen både är komplexa och mycket olika. Husets 
konstruktion kan ses som ett resultat av en tradition 
och byggnadsteknisk kunskap, men också förklaras av 
t ex materialtillgång och funktion. (Jfr Göthberg, Lars
son och Liedgren i denna publikation.)

En av de vanligaste och viktigaste frågorna är vilken 
funktion huset har haft. Huset kan vara rummet för 
en rad aktiviteter, praktiska och ekonomiska funktioner, 
integrerade i ett socialt sammanhang. Det är bostad, 
fähus, förråd och det är utrymmen för matlagning, väv
ning och annat hantverk m m. Vissa av dessa praktiska 
funktioner kan ses i husets konstruktion. Det gäller 
t ex stolphål efter båsindelningar, men oftast är det 
mer separata konstruktioner som indikerar detta: här
dar, ugnar, stolphål efter bänkar och vävstolar etc. Själ
va konstruktionen kan också visa på rumsindelningar 
i form av stolphål efter mellanväggar. Tätare satta, 
inre takbärande stolpar kan ses som indikation på bås
indelning i en fähusdel, men stolpar-na kan också ha 
burit en större tyngd, t ex ett loft för förvaring. Funk
tionerna ses dock många gånger lättast i det avsatta 
materialet, dvs i fynd, lager samt biologiska och ke
miska spår, vilka kan analyseras med avseende på mak
rofossil och fosfater för att t ex skilja förråd från fä
hus och bostadshus (jfr Liedgren 1992:66f, 155; Er
iksson 1995:65ff).

Husets funktionella sammanhang kan också utlä
sas av relationen till andra lämningar på en boplats. 
Skillnader i husens konstruktion, storlek och läge på 
en boplats kan ses som funktionsuppdelningar mellan 
husen, dvs som en gårdsstruktur där hus av olika ty
per haft olika funktioner (t ex Görla i Uppland, HG 
11-12, Eriksson 1995; Darsgärde i Uppland, HG 
539,542). I sentida etnologiskt husmaterial finns in
dikationer på att äldre byggnadsformer lever kvar i ”de

genererade” funktioner, som t ex uthus (Erixon 
1982:14). I ett arkeologiskt sammanhang skulle det 
betyda att skillnader i konstruktionen mellan olika hus 
på en boplats inte alltid behöver vara fråga om en 
kronologisk skillnad, utan kanske en funktionell vari
ation. Husens relation till andra typer av konstruktio
ner, t ex fägator, visar också på husens funktioner (t ex 
Toftanäs, Skåne, HG 317-322). För att kunna göra jäm
förelser av detta slag krävs dock att de olika lämninga
rna verkligen är samtidiga.

Det har naturligtvis funnits företeelser som varken 
har påverkat utformningen av husets konstruktion el
ler ens avsatt arkeologiska spår. Svårare att spåra och 
svårare att tolka är t ex de symboliska funktionerna hos 
husen, dvs husens betydelse på ett socialt och/eller 
religiöst plan. Dessa funktionerna har naturligtvis inne
burit skilda saker vid olika tidpunkter och i olika sam
manhang i historien. Problemen med dessa frågor är 
dels hur dessa funktioner har tagit sig uttryck, dels 
om vi idag kan utläsa detta. De symboliska uttrycken 
kan oftast bara tolkas då de är riktigt tydliga. För hus 
gäller det framför allt de konstruktioner som inte är 
"vanliga" boplatshus. Exempel på detta är kulthusen, 
som har ansetts ha en religiös funktion på grund av 
tydligt avvikande konstruktion, läge och fyndföre
komst (t ex Fosie, Skåne, HG 492, Björhem & Säf- 
vestad 1993).

Den socialt präglade betydelsen hos hus kan också 
uttryckas i husens storlek, läge och konstruktion. Den
na markering kan ha varit riktad både mot gården/ 
hushållet, byn och regionen etc, kanske med olika ut
tryck beroende på vilken av dessa nivåer som avsetts. 
Järnålderns s k "hallar" är exempel på en sådan tydlig 
social markering. Detta har tagit sig uttryck i speciella 
konstruktionsdetaljer inom ett hus, t ex en plattform 
(Rönnerum, Öland, HG 346, Stenberger 1933), men 
också som separata hus med avvikande läge, konstruk
tion och fyndförekomst inom en gård (Herschend 
1993:182ff). Husen indikerar en social manifestation, 
men i förlängningen också ett större sammanhang, kan
ske en politisk manifestation. Det är därför av intresse 
att studera i vilka sammanhang som denna markering 
är viktig och om det är så att den, när den uttrycks i de 
yttre formerna av huset, främst är riktad till en större 
befolkningsgrupp än hushållet, en "signal” till omvärl
den. Frågan är då också om det finns andra typer av 
symboliska funktioner i husets utformning, som mera

158



Hus SOM ARKEOLOGISK KÄLLA

riktar sig till de inneboende.
Husen kan således ge signaler genom sin storlek, 

form, läge och planlösning, men det finns exempel på 
att signalfunktioner kan ta sig andra uttryck. I Vold- 
tofte i Danmark har man funnit fragment av eldpåver- 
kad lerklining med rester av dekorationsmålad puts, 
som kommer från en vägg som putsats om flera gång
er. Resterna har daterats till bronsålderns period V, 
vilket även överensstämmer med den fragmenteraris- 
ka Ornamentiken (Berglund 1982:59f, Thrane 
19 79:1 Off). Ca år 100 e Kr omnämner Tacitus att ger
maner målar vissa delar av sina hus (Thrane 1979:10). 
I Maista, Uppland har påträffats rester av putsad ler
klining (Hj ärthner-Holdar & Söderberg 1987:18 8ff). 
Dessa fragment ger en antydan om en konstruktions
del med en annan typ av symbolspråk och funktion 
hos de förhistoriska husen, även om det kanske bara 
förekommit i begränsad omfattning. Detta kan också 
ha uttryckts i andra material. Vikingatida fynd, som 
t ex Osebergsgraven, och de norska stavkyrkorna vi
sar att det dekorativa trähantverket har varit väl ut
vecklat och det har säkert även i viss utsträckning ma
nifesterats på profana hus. Det finns enstaka bevara
de exempel på detta (fig 6).

Det är kanske just dessa ”yttre/ytliga” delar av hu
set som visat mer ”individuella” uttryck, antingen för 
att de har haft en medveten signalinnebörd och/eller 
för att dessa delar varit möjliga att påverka på ett sätt 
som husets bärande delar inte varit. Husets olika de
lar kan därför vara informationbärare på olika plan. 
Bilden av de forntida husen är skev så till vida att vi

främst ser tyngre konstruktioner med nedgrävda ele
ment, med följden att vissa hus och hustyper inte alls 
kan spåras i det arkeologiska materialet. Hus med vis
sa funktioner och hus från vissa byggnadskulturer syns 
inte. Det senare gäller till viss del bl a jägarstenålderns 
hyddor. I de hus som återfinns är det främst husets 
grundstomme som kan observeras, medan husets 
”yta”, fasad och andra detaljer oftast saknas. Det be
tyder att husen får en identitet utifrån grundstommen 
eller konstruktionen i markplanet. Denna struktur kan 
uppvisa en kontinuitet, som gör att man kan tala om 
byggnadsteknisk kunskap och tradition av betydelse i 
ett långt tidsperspektiv. I det kortare tidsperspektivet, 
för den samtida människan, har kanske husets identi
tet främst legat i form och storlek, funktion, inred- 
ningsdetaljer, men också i de "ytliga" attributen fasad 
och dekorationer, vilka sällan återfinns som arkeolo
giskt material. Bilden av det forntida huset blir därför 
avskalad och färglös.

Den slutsats man kan dra av de här exemplifierade 
källkritiska problemen med hus som arkeologiskt ma
terial illustrerar att det inte bara är viktigt att vara 
medveten om materialets begränsning. Denna begräns
ning innebär också att man måste bearbeta materialet 
på flera olika sätt för att kunna gå vidare i tolknings
processen. Det är genom att våga testa nya undersök
nings- och analysmetoder och genom att pröva olika 
hypoteser på såväl nytt som gammalt material, som 
det finns möjligheter att ringa in husens betydelse, både 
i sin samtid och i ett större kulturellt och kronologiskt 
perspektiv.
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Gårdstankar
Kognitiva och sociala perspektiv på forntidens gårdar

Av Mats Burström

Abstract
For ancient man the farm can have served as a con
ceptual model for how the world was percieved. Th
rough the actimties within a farm structure the world 
of ideas and everyday practice were brought together.

The belonging to a farm was probably fundamen
tal for the social identity for a large number of people 
during ancient time. The belonging could comprise 
the living as well as the dead. How the farms were 
looked upon by contemporary man was of course de
pendant on the individual's position in the society and 
at the farm. A more profound understanding of an
cient farms demands that we make different catego
ries of individuals msible and discuss what the farms 
can have meant for these.

A continued research concerning ancient farms can 
not be restricted to house-remains or to the very sett
lement place. Remains thar are materially or spatially 
separated from these can be of the utmost importence 
for creating an understanding of the farm as a pheno
menon.

I DETTA PROJEKTS KATALOGDEL REDOVISAS Omkring 250 
forntida hus. I vilken utsträckning representerar dessa 
också forntida gårdar? Vad är överhuvudtaget en gård?

Det mångtydiga gårdsbegreppet
Inom den analytiskt inriktade forskningstradition som 
dominerat svensk arkeologi sedan 1960-talet har kra
vet på entydiga definitioner varit grundläggande. Så
dana definitioner avgränsar begreppens innebörd och 
styr i viss mening också forskningens inriktning. Detta 
medför både fördelar och nackdelar. Fördelarna be
står i just (relativ) entydighet samt att forskningsin
satserna fokuseras på specifika frågor. Nackdelarna är 
att definitionerna riskerar att fungera som en tankens 
tvångströja. De kan då inskränka diskussionen och för
hindra en djupare förståelse av det definierade begrep
pet.

Begreppet gård saknar allmängiltig innebörd. Vad 
som kommer att betecknas som ”gård" betingas av vil
ka kriterier man väljer att definiera som relevanta. 
Uppfattningen om vad som konstituerar en gård va
rierar därför mellan skilda forskare och forskningstra
ditioner. En grundläggande åtskillnad kan göras mel
lan nutidens analytiska definitioner och de innebör
der gårdsbegreppet hade under förhistorisk tid. Även 
de senare varierade mellan skilda individer och över 
tid och rum.

Hittills har analytiska definitioner dominerat den 
arkeologiska och kulturgeografiska diskussionen om 
forntida gårdar. Dessa definitioner utgår vanligen från 
ekonomiska, funktionella eller morfologiska aspekter 
och forskningen har i stor utsträckning centrerats kring 
agrarteknik och produktionens organisation. Denna

163



Mats Burström

forskning har sitt givna intresse, men även andra di
mensioner av forntidens gårdar bör sökas. Gården kan 
ha varit ett centralt begrepp i sammanhang som inte 
låter sig reduceras till agrarteknik eller sociala sam- 
verkansformer i produktionen.

En grundläggande fråga i den följande diskussionen 
är hur forntidens gårdar uppfattades av sin samtid. Vil
ka innebörder tillskrevs de? Hur var de inordnade i 
tankens landskap? För att belysa dessa frågor eftersträ
vas en associativ tolkningsdiskussion som uppmärk
sammar kognitiva och sociala aspekter av forntidens 
gårdar. I en sådan diskussion riskerar alltför precisa 
gårdsdefinitioner att verka inskränkande snarare än 
upplysande. Mer allmängiltiga gårdsdefinitioner ris
kerar å andra sidan att bli så vida att de också blir 
meningslösa. Jag kommer därför inte att göra några 
försök att här formulera en gårdsdefinition. Begrep
pet får istället vara mångtydigt och öppet för skilda 
innebörder. Mångtydigheten ger förutsättningar för en 
fördjupad tolkningsdiskussion och uppfattas därför 
som en tillgång snarare än ett problem. Mångtydighe
ten innebär vidare att en diskussion om forntidens 
gårdar aldrig kan bli fullständig eller uttömmande - 
den måste av nödvändighet bli fragmentarisk.

Trots det nyss sagda görs här två inskränkningar i 
vad som i det följande avses med begreppet gård. Bo
sättningen skall dels vara baserad på en jordbrukseko- 
nomi, dels skall den vara av permanent (= året runt) 
karaktär. En gårdsstruktur kan emellertid inkludera 
bosättningar som ensamma inte uppfyller dessa krite
rier, t ex i form av fäbodar eller visten avsedda för jakt 
eller fiske.

Ytterligare ett klargörande kan vara motiverat: i det 
följande kommer den omfattande diskussionen om 
bybildningens uppkomst och karaktär inte att beröras 
(se istället Fallgren 1993). Här inbegriper begreppet 
gård därför såväl s k ensamgårdar som gårdar ingåen
de i en bystruktur.

Med nutiden som utgångspunkt
Vår förståelse av forntidens gårdar styrs med nödvän
dighet av vår nutida uppfattning om vad en gård är. 
En naturlig utgångspunkt för att kunna närma sig forn
tidens gårdar är därför att artikulera vår nutida syn. 
Detta är emellertid inte någon helt enkel, eller kanske 
ens möjlig, uppgift. I vår tid - liksom i det förflutna -

varierar uppfattningen om vad en gård är mellan skil
da tillfällen och skilda individer.

Ett huvuddrag i vår tids bruk av gårdsbegreppet är 
just dess varierande innebörd. När vi brukar begrep
pet gård - eller ett enskilt gårdsnamn - avser vi ibland 
ett hus eller en samling hus på en tomt, ibland en hel 
ägostruktur med hus, åkrar, hagar och skog. Ibland 
nyttjar vi gårdsnamnet för att beteckna en enskild del 
av ägostrukturen, såsom t ex ”Söderbys skog”. Ibland 
refererar gårdsnamnet till gårdens invånare. Gården 
kommer då att fungera som socialt klassifikationskri
terium; människor omtalas och identifieras med hjälp 
av gårdsnamnet. Omvänt kan gården komma att be
tecknas med dess invånares namn, t ex ”Bengtssons”. 
Övergången mellan gård och person är därmed gli
dande (jfr Asplund 1985:9). Att prata om människor 
är i viss mening också att prata om gårdar. I ett samtal 
identifieras omtalade personer med namn och med 
var de bor. Om personnamnet och gårdsnamnet är det
samma, görs detta i samma andetag (Welinder 
1992a:48).

Ibland behåller gårdarna sina namn över tid och 
namnger generation efter generation av människor. 
Andra gårdar får nya namn efter de familjer som flyt
tar dit. Varje gård kan därför ha många olika namn i 
den lokala traditionen (Welinder 1993:87). Även i en 
nutida by är det svårt att fastlägga vad som är en gård. 
Det är den lokala traditionen som pekar ut och namn
ger gårdarna. Detta är naturligtvis både mycket en
kelt och hopplöst svårt, beroende på om man är del
aktig i byns tradition eller ej (Welinder 1992a:58). För 
dem som inte är delaktiga i traditionen framstår gårds
strukturen som sluten och de kan uppleva ett mycket 
påtagligt utanförskap. Av byinvånarna uppfattas de som 
främlingar.

Gården kan således inte begränsas till ett bostads
hus eller en gårdstomt utan begreppet fyller hela gårds- 
territoriet. Inom detta avsätts skilda slag av materiella 
spår som är direkt eller indirekt relaterade till gårds- 
identiteten. Ett uppenbart exempel är de markering
ar som utmärker gårdsterritoriets yttre gränser. Dessa 
gränsmärken är inte endast en passiv markering av en 
fastlagd gräns, utan de upprätthåller och återskapar 
själva denna gräns. Vissa gränsmärken har särskilda 
egennamn som förstärker deras funktion som identifi
kationspunkter i landskapet. Ibland refererar dessa 
namn till gårdsnamnet. Då gårdstillhörigheten verkar
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Fig 1. Kyrkogården i Stora Skedvi, Dalarna, före 1919 års utvidgning. Punkter markerar gravstenar resta efter ståndspersoner, 
cirklar markerar gravstenar efter etablerade gårdssläkter [Welinder 1992b: 17, fig 6).

som socialt klassifikationskriterium kan det också av
sätta materiella spår på långt avstånd från gårdsterri
toriet, t ex på sockenkyrkogården.

Stig Welinder har beskrivit ett exempel på hur gårds- 
tillhörighet manifesteras materiellt på en kyrkogård 
under 1800-talet som är av intresse i detta samman
hang (1992a:35-37). Exemplet är hämtat från berg- 
slagssocknen Stora Skedvi i södra Dalarna. Där har 
många gårdar gått i arv i samma släkt under lång tid. 
Med dessa gårdar följer inte bara äganderätt utan ock
så tradition och prestige.

På kyrkogårdens äldre del (före 1919 års utvidgning) 
kan en grupp gravstenar särskilt urskiljas, fig 1. De är 
tillverkade av sten och är höga, ofta pelarlika samt stå
ende på en sockel. Dessa gravstenar är resta efter två 
olika grupper av personer. Den första gruppen utgörs av 
socknens ståndspersoner; präster, officerare och ämbets
män (t ex länsmannen). Dessa stenar står på prestige
fyllda platser på kyrkogården. Den andra gruppen ut
görs av socknens etablerade gårdssläkter. Dessa släkter 
eller familjer har gårdar som i generationer har ärvts inom 
släkten. De har köpt kyrkogårdsplatser och där låtit resa 
stenar med bara släktens eller gårdens namn. Dessa båda

namn är för övrigt för dessa familjer nästan alltid ett och 
samma. Stenarna innehåller ett gårds/släktnamn och ett 
bynamn. Därmed är gruppen människor på gravplatsen 
entydigt bestämd. Dessa stenar saknar årtal, något som 
ytterligare framhåller gårdsstrukturens bestånd över tid.

Den huvuddel av sockenboma som inte tillhörde de 
båda omtalade grupperna utgjordes bl a av skogsarbeta
re, gruvarbetare och industriarbetare. Dessas gravstenar 
kunde förutom av sten också vara tillverkade av trä eller 
gjutjärn. För dessa sockenbor skedde begravningarna på 
kyrkogården i varv. Det innebar att gravmarkeringama 
efter en viss tid togs bort till förmån för nya gravlägg
ningar. Härigenom återanvändes succesivt delar av kyr
kogården. På dessa gravstenar angavs personnamn samt 
årtal.

På 1800-talet utgjorde således kyrkogården i Stora 
Skedvi en idealiserad, statisk bild av socknen och sam
hället. Den kyrkliga och världsliga makten stod i cen
trum, och runt den flockade sig de etablerade gårds- 
ägande familjerna, som bodde på i generationer ärvda 
gårdar. Gårdsstrukturens tidlöshet och förutsatta fort
bestånd framhölls genom frånvaron av årtal på gårds- 
släktemas gravstenar. De övriga sockenboma grävdes ner
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och försvann efterhand som varven flyttade runt på kyr
kogården.

I Stora Skedvi, liksom på många andra håll, bildar 
gården, släkten och gårdsnamnet en enhet. Det är dessa 
enheter, som ger byn struktur. De bildar ett kodifierat 
system som avsätter materiella spår, såväl inom som 
utom det enskilda gårdsterritoriet (jfr Welinder 
1993:85).

Bruket av nutiden, och det nyligen förflutna, som 
utgångspunkt för en diskussion av forntidens gårdar 
visar komplexiteten i vår tids gårdsbegrepp. Vi måste 
utgå från att också gårdarna i det längesedan förflutna 
var mångtydiga och svårgripbara för den egna samti
den. I forntida bondesamhällen kan gårdsbegreppet 
haft ett än större inflytande över tanken. Kanske for
made "gården" rent av människors bild av världen?

Gården i kosmologin
Av de norröna källorna att döma spelade gården en 
central roll i den nordiska kosmologin under yngre järn
ålder. Gården kom att tjäna som begreppslig modell 
för hur universum och världen uppfattades (Gurevi
ch 1985:47). Universum uppfattades som en gård, och 
gården som ett universum i miniatyr.

I mytologin kallades människornas värld Midgård. 
Den var belägen i universums mitt och utgjorde den 
brukade och uppodlade delen av världen. I Midgård 
låg också Asgård som var gudarnas hemvist. Utanför 
Midgård vidtog Utgård som beboddes av människor
nas fiender; jättar och monster. Ordet gård härrör från 
fornsvenskans garper som betyder "inhägnat område” 
(Granlund 1960:621). Utgård betyder således "det som 
är utanför det inhägnade", dvs den obrukade och 
kaotiska delen av världen (jfr Gurevich 1985:47).

Distinktionen mellan Midgård och Utgård har sin 
motsvarighet i begreppsparet "innangårds” (innanför 
hägnaden) och "utangårds” (utanför hägnaden). Grän
sen mellan den enskilda gården och världen utanför 
drogs längs hägnaden som omgav gården. Begreppen 
"innangårds" och "utangårds” hölls strikt åtskilda i tan
ken och var viktiga från bl a rättslig synpunkt. Innan
för hägnaden låg det okränkbara hemmet, utanför låg 
det allmänna eller ingen mans land. Hägnaden utgjor
de gräns mellan ”vi” och "de andra” (Hastrup 1985:60, 
141; Gurevich 1985:47).

Av medeltida lagtexter framgår att gården utgjorde

200 m

Fig 2. Lämningar av en gård från äldre järnålder i Täby 
socken, Uppland. A markerar två stensättningar, B en 
husgrundsterrass, C en ställvis fragmentarisk stensträng, D 
en hålväg, samt E ett gravfält med fem gravar [Winberg 
1986:117, fig 7).

ett eget fridsområde, judiciellt hägnat av samhället. 
På gården härskade bonden som en konung i sitt rike 
och den som bröt gårdsfriden straffades strängt. Häl
singelagens (från 1300-talets första hälft) bötesskala 
vid hemfridsbrott börjar vid betesmarken och fortsät
ter med ständig stegring till mellanhagen, ängen, den 
inhägnade ängen eller åkern, landningsstället och hum
legården, ladugården, sädesladan och mangården och 
slutar med övergrepp på mannen i hans säng. Huvud
dragen av dessa fridsbestämmelser antas vara av hög 
ålder, kanske går de tillbaka till förhistorisk tid (jfr 
Granlund 1960:623). I dessa bestämmelser har den 
fysiska gårdsstrukturen kommit att bilda grund för en 
kognitiv modell som reglerar de rättsliga normerna.

Genom människors vistelse och verksamhet i land
skapet bekräftas och återskapas den kosmologiska ord
ningen. Den vardagliga praktiken och de idémässiga 
föreställningarna betingar och upprätthåller varandra. 
Vardagspraktik och tankevärld bör därför inte uppfat
tas som separata sfärer utan som två aspekter av sam
ma helhet. På samma sätt som makrokosmos i den 
hedniska kosmologin var uppdelat i en inre, fredlig 
zon (Midgård) och en yttre, vild zon (Utgård) var mik-
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Fig 3. Kulturlandskapet vid Buttle Änge på Gotland under 
järnålder (linjer) och omkring 1700 (skrafferade ytor). 
Gränsen mellan järnålderns inmark och utmark markeras 
av stensträngar. Gravarna är placerade i utmarken och 
bildstenama vid gränsen mellan in- och utmark (Carlsson 
1979:108, fig92).

rokosmos - det enskilda gårdsterritoriet - uppdelat i 
inmark och utmark. Gränsen mellan inmark och ut
mark markeras under äldre järnålder i vissa delar av 
landet av stensträngar.

Genom kopplingen mellan makro- och mikrokos
mos kan stensträngarna inlemmas i resonemang om 
hur människor strukturerat gårdsterritoriet och begrip- 
liggjort sin tillvaro (jfr Burström 1994). Stensträngar
na länkar samman skilda gårdar och håller samman 
dessa i en gemensam struktur. I och utanför sten- 
strängssystemen ligger gravar och skålgropar inspräng
da. Gravarna uppträder dels ensamliggande, dels sam
lade till gravfält. Gravfälten ligger som regel invid in- 
marken medan de ensamliggande gravarna och skål
groparna uppträder på varierande avstånd från denna.

Stensträngarnas relation till gravar och huslämningar 
är av stort intresse för hur gårdsterritorier strukture
rats och tillskrivits innebörd. Detta kan exemplifieras 
med en uppländsk lokal (Winberg 1986:116-117), fig 
2. På lokalen avgränsar stensträngarna två gärden, ett 
östligt och ett västligt. Mellan dessa löper rester av en 
fägata i nord-sydlig riktning. Fägatans norra ände slu
ter an mot ett sannolikt gårdstun med minst en hus-

grundsterrass. Öster om denna ligger två ensamliggan
de stensättningar. Fägatans motsatta, södra ände myn
nar - invid gränsen mellan inmark och utmark - vid 
ett gravfält med fem registrerade gravar. Här övergår 
fägatan också i en hålväg.

Den beskrivna lokalen illustrerar hur stensträngar 
strukturerar ett gårdsterritorium. Stensträngarna av
gränsar ytor av varierande karaktär och samtliga forn- 
lämningar synes vara orienterade i relation till varan
dra och till det strukturerade rummets ytterpunkter.

På en nord-sydlig axel kontrasteras husgrundster- 
rassen samt de ensamliggande gravarna i norr mot grav
fältet i söder. På en öst-västlig axel kontrasteras de båda 
gärdena mot varandra samt husgrundsterrassen i väs
ter mot de ensamliggande gravarna i öster. Samtliga 
gravar är lokaliserade invid gränsen mellan inmark och 
utmark. Dessa rumsliga relationer har med säkerhet 
varit meningsbärande. Den kognitiva struktur platser
na representerar kom genom den vardagliga praktiken 
att bekräftas och återskapas (Burström 1994).

På Gotland uppträder även bildstenar i rumsligt 
samband med stensträngssystemen. Många bildstenar 
har sannolikt varit resta vid gränsen mellan inmark och 
utmark, en gräns som markeras av stensträngar, fig 3.

De gotländska bildstenarna har antagits ha haft en 
dörrsymbolik som avsett både de levande och de döda. 
Stenarna kan ha markerat inträdet i inmarken, som de 
levande hade rätt till, genom att ha hedrat minnet av 
de döda i form av bildstenar. Omvänt kan bildstenar
na - liksom stensträngarna - ha markerat gränserna 
till den ”vilda” utmarken, där gravarna är placerade, 
och som utgjorde de dödas värld (Andrén 1989:294).

Kopplingen mellan mikro- och makrokosmos inne
bär att stensträngarna inte bara representerar ett fos
silt odlingslandskap utan även en forntida tankevärld. 
Kanske är det också mot denna bakgrund valet av oför
gänglig sten till hägnaderna skall förstås. Så länge gräns
erna består, består världen. Den fysiska gräns som sten
strängarna markerar inom gårdsterritoriet kan som vi 
sett kopplas till andra gränser än de funktionella; gräns
en mellan det kända och det okända, gränsen mellan 
levande och döda. Stensträngarna kan också ha mar
kerat gränsen mellan en kvinnlig och en manlig sfär. 
Kvinnors och mäns vardagliga göromål var delvis för
lagda till olika delar av det av stensträngar strukture
rade landskapsrummet. Denna rumsliga separering 
kommer att bekräfta och återskapa de skillnader mel-
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Fig 4. De neolitiska yxoma kan ha haft en symbolisk innebörd som anspelat på landskapets omformning och formandet av 
gårdar. Vissa yxor har deponerats i husens stolphål (jfr Karsten 1994:147-154). Foto: Malmö Museer.

lan könen som finns i tankevärlden (Burström 1994, 
jfr Welinder 1992a:103).

Många forntida gårdar har inte haft några stensträng
ar utan har istället haft hägnader av trä. Dessa och 
stensträngsgårdarnas struktur med uppdelning av in- 
mark och utmark har emellertid inte haft giltighet för 
alla forntida gårdar (jfr Widgren 1990). Detta gäller 
t ex för gårdarna inom de vidsträckta områdena med 
odlingsrösen från bronsålder/äldre järnålder i de inre 
delarna av Sydsverige (jfr Gren 1991:46-50). Dessa 
gårdar kan inte avgränsas med hjälp av några hägna
der. Från en strikt språklig utgångspunkt (jfr ovan) 
skulle dessa enheter överhuvudtaget inte betecknas 
som ”gårdar”. Någon sådan inskränkning av gårdsbe- 
greppet görs emellertid inte här.

De forntida gårdar som inte inhägnats av några kän
da hägnader har givetvis också tillskrivits innebörd och 
haft betydelse i den samtida kosmologin. Vår bristfäl

liga kunskap om vardagspraktiken vid dessa gårdar för
svårar dock en arkeologisk diskussion om gårdarnas 
plats i tankevärlden.

Människans domän
”Utangårds”, dvs i utmarken utanför hägnaden, fanns 
det okontrollerbara, bl a i form av övernaturliga vä
sen. Hägnaden kom därmed att separera människans 
domän från det som låg utanför denna (Hastrup 
1985:143).

Den brukade och hävdade marken ”innangårds” skil
jer sig från landskapet utanför. Relationen mellan det 
av människor omformade gårdsterritoriet och det om
givande landskapet har ofta beskrivits som en skillnad 
mellan kultur och natur. Huruvida detta begreppspar 
har allmänmänsklig giltighet eller bör uppfattas som 
en produkt av sentida, västerländskt tänkande är om-
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Fig 5. Skålgropar kan markera mänsklig närvaro på platser
i landskapet som tagits i anspråk och inkluderats i gårdens domän. Foto: Ronnie Jensen.
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diskuterat. Om man med ”natur” avser ett givet och 
från människan separerat objekt, öppet för manipula
tion och exploatering, är begreppet knappast relevant 
för förhistorisk tid. Genom de dagliga erfarenheterna 
bör forntidens människor snarare ha betraktat natu
ren som en integrerad del av dem själva (jfr Gurevich 
1985:44). Trots detta bör relationen mellan vad som 
är gården och människornas domän i landskapet och 
det som ligger utanför detta ha varit föremål för tan
kar och spekulationer. Denna intellektuella bearbet
ning bör även ha tagit sig materiella uttryck.

De första gårdarna - enligt de inskränkningar med 
vilka begreppet brukas här - etablerades i södra Sverige 
under tidigneolitikum. Kunskapen om dessa bosätt
ningars omfattning och karaktär är ännu knapphändig 
(jfr Mats Larssons artikel). Etableringen av gårdar kan 
förväntas ha skett med stora lokala variationer. Det 
neolitiska ianspråkstagandet ("landnamet”) och den 
succesiva omvandlingen av landskapet har med säker
het uppmärksammats och tillskrivits innebörd i den 
dåtida föreställningsvärlden. Landskapets fysiska för
vandling ger en ”naturlig” kategorisering som med 
Claude Lévi-Strauss vokabulär bör ha varit ”god att 
tänka” (Lévi-Strauss 1963:89). Med detta avses att 
människor tar till sig och gör bruk av de naturliga ar
ter eller kategorier som omgivningen tillhandahåller. 
Dessa kategorier tillskrivs innebörd och blir socialt be
tydelsebärande.

Enligt lan Hodder medför det bofasta jordbruket 
att huset och hemmet får en central roll i föreställ
ningsvärlden. I människors tankar kontrasteras hem
met mot det vilda och otämjda som finns utanför. Hu
sets och hemmets roll i föreställningsvärlden tycks 
bekräftas av t ex gravläggningar i hus och av att vissa 
megalitgravar efterliknar formen i samtida hus (Hod
der 1990).

Skillnaden mellan gårdarnas omvandlade landskap 
och omgivningen bör således ha tilldragit sig intresse 
och givits materiella uttryck. Ett sådant uttryck kan 
vara det redskap som praktiskt medverkat till att om
forma landskapet och att forma gården - yxan.

De neolitiska yxorna kan ha ingått i en tankemässig 
argumentation på temat gård - icke gård. Yxornas sym
boliska innebörd har då associerat till deras praktiska 
funktion som huggredskap i trä. Detta inbegriper även 
de yxor som aldrig var avsedda att användas praktiskt. 
Yxorna kan härigenom ha materialiserat landskapets

kategorisering och människans domän i landskapet. 
De neolitiska yxornas deposition i landskapet är av 
stort intresse för en sådan tolkning (fig. 4). Är yxorna 
deponerade på platser som är av särskild betydelse 
för relationen gård - icke gård?

Det fysiska och intellektuella ianspråktagandet av 
landskapet resulterar i att platser uppstår (Burström 
1994, Tilley 1994). Platserna är inte av naturen givna, 
utan skapas av människor. Genom att särskilja platser 
från omgivningen i övrigt blir världen möjlig att be
mästra intellektuellt.

Platserna namnges och tillskrivs särskilda egenska
per. Det viktigaste elementet i skapandet och upp
rätthållandet av en plats torde vara just namngivning- 
en. Genom namnet traderas platsen från generation 
till generation och med namnet följer vanligen kun
skap om platsens särskilda egenskaper. Platserna finns 
på flera nivåer; från de som är förbehållna den enskil
de eller en liten grupp av människor till de som delas 
av en stor namnbrukargemenskap. Många namn är 
knutna till den enskilda gården och dess invånare (jfr 
Welinder 1992a:48-50).

De flesta förhistoriska namn är ohjälpligt försvun
na. Vad som i många fall återstår är de materiella ob
jekt som anlagts eller deponerats på platserna. Dessa 
fornlämningar har haft en komplex roll i platsernas 
skapande och upprätthållande. I vissa fall har fornläm
ningar anlagts på en viss plats därför att denna på för
hand ansetts speciell. Det kan t ex vara platser som 
utmärker sig i naturgeografiskt hänseende såsom ett 
högt berg, ett stort stenblock eller ett brant stup. Det 
kan också vara platser där särskilda händelser inträf
fat, eller anses ha inträffat. I dessa fall föregår platsen 
fornlämningen, men sedan fornlämningen tillkommit 
kommer denna att bekräfta och upprätthålla platsens 
egenskap av plats. Plats och fomlämning kan då inte läng
re separeras. I andra fall uppstår platsen som ett resultat 
av fornlämningens tillkomst. Även i detta fall blir plats 
och fomlämning ett.

Alla platser har förvisso inte markerats med fornläm
ningar. Det omvända - att alla fornlämningar markerar 
platser - är däremot högst troligt. Fomlämningarna in- 
dikerar platser som funnits inte bara i mmmet, utan även 
i människors tankar. Vissa av de platser som forntidens 
gårdsinvånare kände och särskilde från omgivningen i 
övrigt är således urskiljbara idag genom de materiella 
objekt som anlagts eller deponerats på platserna.
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En fornlämningstyp som kan markera platser i 
landskapet av betydelse för den enskilda gården är skål
groparna (fig. 5). Dessa uppträder i skilda samman
hang, såväl rumsligt och tidsmässigt som i relation till 
andra fornlämningar. Flertalet skålgropar kan emeller
tid antas ha tillkommit under bronsålder. I förhållan
de till bronsålderns figurristningar har skålgroparna en 
vidare utbredning i landskapet. De förekommer i stor 
utsträckning i vad som med utgångspunkt från kända 
boplatser framstår som perifera lägen. Kanske är många 
av dessa platser belägna vid dåtidens vidsträckta be
tesmarker, arealer av stor betydelse i en pastoral eko
nomi (jfr Larsson 1986:42). Här kommer skålgropar
na att markera mänsklig närvaro på platser i landska
pet som ianspråktagits och inkluderats i gårdens do
män. Genom detta mentala landnam inkorporeras plat
serna i tankens landskap.

Den antalsmässigt största fornlämningskategorin är 
gravarna. Den helt dominerande andelen av de män
niskor som gravlagts i dessa har varit medlemmar i ett 
gårdsbaserat samhälle. Genom gårdarnas gravtraditio
ner har gårdstillhörigheten följt människorna i döden 
liksom i livet.

Gårdstillhörighet i liv och död
Tillhörigheten till en gård var grundläggande för många 
människors identitet under förhistorisk tid. I de nor
röna källorna omtalas såväl människor som gudar med 
egennamn samt med uppgift om varifrån de kommer, 
vanligen i form av ett gårdsnamn. Både människor och 
gudar förväntas således vara knutna till en gård. En 
mans fulla namn består av hans eget namn samt nam
net på gården där han bor. En person utan gårdstillhö
righet är därför inte någon fullödig människa. Perso
ner och gårdar förknippas i så stor utsträckning med 
varandra att de knappast kan separeras. Ett uttryck för 
detta är när gårdens namn inkorporerar ägarens per
sonnamn eller helt övertager detta. Det intima sam
bandet mellan gård och människor innebär att liksom 
mannen äger gården, kan gården sägas äga mannen 
(Gurevich 1985:47-48).

I många vikingatida runinskrifter meddelas de om
nämnda personernas gårdstillhörighet. Personerna 
omtalas då med egennamn och ett gårdsnamn, t ex 
Björn i Sanda (Sö 132) eller Ulv i Bårresta och Ulv i 
Skålhamra (U 161). I andra fall omnämns gården el

ler byn utan att den namnges. Ett exempel på detta är 
inskriften: ”Ragnfast ägde ensam denna by, efter Sig- 
fast sin fader” (U 331) på en runsten vid Snåttsta i 
Uppland. Dessa runinskrifter är belägna så nära den 
omnämnda bebyggelsen att någon namnprecisering 
inte ansetts nödvändig (jfr Zachrisson 1994:225).

Enligt Torun Zachrisson understryker runstenarnas 
placering i landskapet vissa platser inom gårdsdomä- 
nen och ger dessa en särskild dignitet. Dessa platser 
antas vara själva bebyggelseplatsen, gränsen till grann- 
bebyggelser samt gravfälten (Zachrisson 1994:234). 
Runstenarnas koppling till gårdsgränser framgår såväl 
av vissa runstenars placering som av inskrifternas inne
håll. Ett exempel är runstenen vid Ågersta i Uppland 
(U 729), fig 6. Dess inskrift lyder: "Vidhugse lät resa 
denna sten efter Särev, sin gode fader. Han bodde i 
Ågersta. Här skall stenen stå mellan byarna. Råde den 
man, som run vis är, de runorna, som Balle ristat.” 
(Wessen & Jansson 1949:261.) Runstenarna visar att 
man under vikingatid uppfattat det som angeläget att 
markera den enskilda gårdens gränser.

Gravfälten får en särskild betydelse genom det vi- 
kingatida odal-begreppet. Enligt detta innehar den nu
varande generationen sina gårdsrättigheter med refe
rens till sina förfäder. Gravfälten utgör då ett mate
riellt uttryck för såväl förfäderna som för gårdsinne- 
havets legitimitet. Odalen bör förstås som ett uttryck 
för en mentalitet som genomsyrar vitt skilda aspekter 
av vikingatidens samhälle (Zachrisson 1994, jfr Gure
vich 1985:45-46).

Runinskrifternas omnämnanden av gårdstillhörig
het visar att denna omfattat både levande och döda. 
Under yngre järnålder uppvisar bebyggelse och samti
da gravar i Mellansverige ett nära rumsligt samband 
(fig. 7). Gravfälten har därför kommit att benämnas 
by- eller gårdsgravfält. Inom direkt synhåll från går
den ligger de närmast föregående generationerna gårds- 
innehavare begravda. Sambandet mellan det förflutna 
i form av gravar och nuet i form av gårdsbebyggelsen 
och dess invånare markerar de levandes relation till 
tidigare gårdsinnehavare. Härigenom framhävs gårdens 
kontinuitet över tid; gården består, medan människor
na skiftar.

I de medeltida landskapslagarna från Västergötland 
och Östergötland tillerkänns gårdar med högar från 
hednatiden särskilda rättigheter gentemot andra går
dar vid marktvister (jfr Selinge 1980:294). Det är tro-
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Fig 6. Runstenen vid Ågersta i Uppland (U 729) markerar genom placering och inskrift den enskilda 
gårdens gräns mot omgivande gårdar. Foto: ATA.

ligt att gravar även under förhistorisk tid kom att bru
kas för att med referens till det förflutna markera rättig
heter av skilda slag. Så kan den yngre järnålderns mel
lansvenska gårdsgravfält, ofta dominerade av högar, ha 
utgjort en för alla synlig bekräftelse på gårdsinnehavets 
legitimitet (jfr Zachrisson 1994:226-228).

Odalen, förstådd som en med referens till det för
flutna hävdad rätt, kan utsträckas från att gälla rätten 
till den enskilda gården, till att gälla rätten till ett kunga
rike. Så sägs det i Heimskringla att Olav Tryggvason 
var odalarvinge till kungadömet. De norska kungarna 
räknade riket som sin odal och deras gravhögar var ett 
synligt bevis på detta (Zachrisson 1994:221 med där 
angivna ref). Liksom den enskilde gårdsinnehavaren 
kunde hävda sin rätt till gården med hänvisning till gårds- 
gravfältets gravhögar, kunde således kungen hävda sin 
rätt till kungariket med referens till sitt släktskap med 
dem som gravlagts i kungshögarna. Detta givetvis oav
sett hur det i realiteten förhöll sig med det biologiska 
släktskapet. Gården, och sätten att hävda rätten till den

na, kan således ha tjänat som modell för hur kungariket 
uppfattades och upprätthölls.

Den rumsliga relationen mellan bebyggelse och sam
tida gravar varierar i tid och rum under förhistorien. Detta 
kan förstås bero på att gravarnas lokalisering ibland styrts 
av faktorer som varit oberoende av gården. Variationen 
kan dock också bero på en förändrad syn på gården. I 
södra och mellersta Sverige är bronsålderns rösen som 
regel placerade på höga punkter i landskapet, belägna 
på ett visst avstånd från bebyggelsen, medan järnålderns 
gravfält generellt är belägna betydligt närmare gårdsbe
byggelsen. Från bronsålder och framåt tenderar gravar
na således att lokaliseras allt närmare bebyggelseplat
sen. Kanske indikerar detta en förändrad syn på relatio
nen mellan gårdens yttre gränser och dess inre käma. 
Behovet att med gravar markera de yttre gränserna skulle 
i så fall ha minskat över tid, medan behovet att markera 
den inre käman ökat. Hur denna förändring skall förstås 
är en angelägen forskningsuppgift som binder samman 
sociala och ideologiska aspekter.
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Fig 7. Närheten mellan den yngre järnålderns s k by- eller gårdsgravfält och gårdsbebyggelsen består ofta än idag. 
Gravfält vid Åsa i Ytterselö socken, Södermanland. Foto: Jan Norrman.

De levandes relation till tidigare gårdsinnehavare är 
påtaglig i Mellannorrland under äldre järnålder. Här lig
ger flertalet gravar, i form av högar och runda stensätt- 
ningar, i omedelbar anslutning till den samtida gårdsbe
byggelsen, figS.I Hälsingland har 88% av de kända hus
grunderna (191 av 217) någon registrerad grav inom 50 
meters avstånd. Antalet gravar per husgrundslokal är 
tämligen lågt, flertalet lokaler innehåller färre än fem 
gravar (Liedgren 1992:193-197).

Det totala antalet kända gravar från äldre järnålder i 
Mellannorrland är för litet för att kunna representera 
hela den dåtida befolkningen. I Medelpad förefaller så
ledes endast en individ per generation och gård ha blivit 
begravd under romersk järnålder. Under folkvandrings- 
tid blir gravfält vanligare, men fortfarande dominerar går
dar med få gravar (Baudou 1989).

Genom den rumsliga närheten mellan hus och grav 
är den äldre järnålderns gravhögar i Mellannorrland starkt 
knutna till den enskilda gården. Detta samband förstärks 
ytterligare av att ett betydande antal gravar är placerade

ovanpå äldre hus. Evert Baudou har mot denna bak
grund föreslagit att gravhögarna haft en funktion i en 
förfäderskult. Enligt denna tolkning var gravhögen går
dens kultplats där de levande kunde komma i förbin
delse med sina förfäder och få hjälp av dem (Baudou 
1989).

Enligt den norske religionshistorikern Emil Birkeli är 
det vanligt att den förste bebyggaren på en plats får en 
särskild rätt till jorden som sedan inte kan ändras. Den 
förste bebyggaren kan som ett slags gårdens skyddsande 
bli föremål för kult (Birkeli 1938, jfr Baudou 1989:34- 
35). Gravarna invid de mellannorrländska gårdarna kan 
genom sin placering och de ritualer som knutits till dem 
ha länkat samman skilda generationer gårdsinnehavare. 
Härigenom framstår graven som en symbol som förbin
der gården, släkten och förfäderna. Det finns indikatio
ner på att en förfäderskult med koppling till hus och 
gravar förekommit i delar av Norden också under andra 
tidsperioder (jfr Baudou 1991).

På vissa järnåldersgravfält grupperar sig gravarna på
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Fig 8. Det nära rumsliga sambandet mellan gårdsbebyggelse 
och gravar under äldre järnålder i Mellannorrland framgår 
av fomlämningslokalen md Norråsen i Bergsjö sn, 
Hälsingland. A-E markerar husgrunder och 1 -2 gravhögar 
(Liedgren 1992:27, fig 3:13).

ett sådant sätt att det kan tolkas i termer av gårds- 
grupperingar. En sådan tolkning har föreslagits för grav
fältet vid Holmsmalma i Västmanland (Johnsen-We- 
linder & Welinder 1973, 1979). Gravfältet totalun- 
dersöktes år 1967 och befanns bestå av 26 gravar som 
daterades till yngre romersk järnålder - folkvandrings- 
tid.

Gravfältet vid Holmsmalma kan på typologiska och 
topografiska grunder grupperas i fyra grupper, fig 9. 
Dessa grupper har tolkats på två skilda sätt. Enligt en 
tolkning utgör de tre sydliga grupperna, som vardera 
innehåller lika många kvinno-, mans- och barngravar, 
skilda gårdsgravfält. Den nordligaste gruppen innehål
ler fem kvinnogravar och en barngrav. Enligt en annan 
tolkning motsvarar de skilda grupperna skilda kärn
familjer som gravlagts rumsligt sammanhållna. Enligt 
den senare tolkningen utgörs den norra gruppen av 
kvinnor med en särskild social ställning (Johnsen- 
Welinder & Welinder 1973:72-76, 1979).

Mot bakgrund av vår nuvarande kunskap om den 
äldre järnålderns bebyggelsestruktur i Mälarområdet 
(Petré 1987:24-25) förefaller tolkningen att gravgrup
perna representerar skilda familjer mer sannolik, än
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Fig 9. Typologisk-topografisk gruppering av gravfältet 
Holmsmalma i fyra grupper (Johnsen-Welinder 8Ć 
Welinder 1979:90, fig 2).

att de representerar skilda gårdar. Holmsmalma-grav- 
fältet illustrerar dock hur gravfält kan ha strukture
rats efter de dödas gårdstillhörighet. Fördjupade grav- 
fältsanalyser kan därför ge ny viktig kunskap om hur 
tillhörigheten till en gård, eller ett hushåll inom en 
gård, kan ha kommit att följa den enskilde i döden.

De refererade exemplen visar att gårdstillhörighet 
är en egenskap som under järnålder omfattat både le
vande och döda och som givits skilda materiella ut
tryck. Med stor sannolikhet förhöll det sig på liknan
de sätt även under sten- och bronsålder. Arkeologiska 
studier av forntidens gårdar kan därför inte begränsas 
till hus- och bebyggelselämningar. Det finns tvärtom 
anledning att förmoda att gårdstillhörigheten på ett 
genomgripande sätt präglat många människors tillva
ro och att den därigenom avsatt oöverskådligt många 
arkeologiska spår. Frågan är om vi har inlevelseförmå
ga nog att se dessa.

Vem värnade gården?
Forntidens gårdar värnade vissa människor och vissa 
värden. Dessa människor värnade därför också gårdar-

174



Gardstankar

na. Andra människor hade motsatta intressen och an
dra värderingar. Dessa människor hade följdaktligen 
inte något intresse av att väma den befintliga gårds
strukturen. Gårdarna var tvärtom något som begrän
sade friheten och handlingsmöjligheterna. Gårdens 
plats i kosmologin gjorde dock varje opposition mot 
gårdsstrukturen svårtänkbar.

Hur forntidens gårdar uppfattades av sin samtid var 
således beroende av individernas ställning i samhället 
och på gården. Den som satt, eller som i framtiden kun
de komma att sitta i högsätet, uppfattade gården på ett 
annat sätt än den som var förvisad till att hantera de 
lägst värderade sysslorna på gården. Den senares skyl
digheter översteg vida rättigheterna. Synen på gården 
kan antas ha varierat med den enskildes sociala position. 
Vem hade överhuvudtaget rätt att inneha, övertaga el
ler etablera en gård? Vad hade övriga för möjligheter?

För att nå en djupare förståelse av forntidens gårdar 
är det nödvändigt att ta hänsyn till att skilda kategorier 
människor också uppfattat gården på skilda sätt. Detta 
är en i flera avseenden svår uppgift. Vilka sociala grup
peringar var relevanta under skilda delar av förhistorien? 
Hur kan dessa synliggöras arkeologiskt? Det finns en 
uppenbar risk att de människor som hade en underord
nad ställning och som var i opposition mot den gårdsba- 
serade samhällsstrukturen är svåra att identifiera i det 
arkeologiska källmaterialet. Kanske gravlades inte dessa 
individer i gravar som vi lärt oss identifiera arkeologiskt. 
Kanske gravlades de inte alls. De spår de efterlämnat i 
husen och på bebyggelseplatsen är svåra att särskilja från 
de som efterlämnats av övriga. Om vi inte genom grav
materialet får kunskap om dessa gruppers existens är 
risken stor att vi inte ens tänker på att söka efter materi
ella spår. Ett medvetande om denna problematik är en 
första förutsättning för att nå en socialt differentierad 
och i vid mening mänsklig bild av forntiden och dess 
gårdar.

Invånarna på forntidens gårdar var också i kontakt 
med grupper som stod helt utanför det gårdsbaserade 
samhället. Detta gäller t ex de grupper som vi senare i 
historien känner som samer. För dessa utgjorde det gårds
baserade samhället ”det andra”. Hur uppfattades detta 
främmande? Kanske associerades gårdarna med både hot 
och möjligheter. Gårdsinvånarnas anspråk på mark och 
rättigheter utgjorde ett hot mot den egna tillvaron. Sam
tidigt gav gårdarna kontakt med en annan värld med 
nya tankar och nya produkter. Vissa av dessa nyheter

inkorporerades i det egna samfundet medan andra ig
norerades. Hur gårdarna uppfattades av människor ut
anför det gårdsbaserade samhället är en viktig del av 
gårdarnas historia.

I vår egen tid tar vi för självklart att människor har 
skilda uppfattningar om det samhälle vi lever i. Denna 
frihet måste vi tillåta även förhistoriens människor. En 
djupare förståelse av forntidens gårdar kräver därför att 
vi synliggör skilda kategorier av människor - såväl inom 
som utom det gårdsbaserade samhället - och diskuterar 
vad gårdarna kan ha inneburit för dessa.

Antikvariska konsekvenser
Vilka antikvariska konsekvenser har den förda diskus
sionen om kognitiva och sociala perspektiv på forn
tidens gårdar? Vad har den för relevans för den arkeo
log som står inför, eller är mitt uppe i en arkeologisk 
exploateringsundersökning? Har diskussionen överhu
vudtaget någon relevans för fältarkeologin?

Svaret på den sista frågan är givetvis jakande. All 
arkeologisk dokumentation styrs av de befintliga syn
sätten och de frågeställningar dessa genererar. Den här 
förda diskussionen har presenterat synsätt som skiljer 
sig från de som hittills dominerat den arkeologiska 
gårdsforskningen. En insikt om dessa - och andra, ännu 
oformulerade - aspekter genererar nya frågeställningar. 
Dessa påverkar framtida dokumentation och forsk
ning, och ger på sikt ny kunskap om forntidens gårdar.

En huvudpunkt i den förda diskussionen är att forsk
ningen om forntidens gårdar inte kan inskränkas till 
huslämningar eller till själva bebyggelseplatsen. Läm
ningar som är rumsligt eller materialmässigt separera
de från dessa kan vara av största betydelse för att nå 
en djupare förståelse av gården som företeelse. ”Går
den” är en abstraktion vars gränser spränger den fysis
ka gårdstomten. Detta innebär givetvis inte att husen 
kan lämnas åt sidan i en fördjupad gårdsforskning. Det 
innebär däremot att det krävs en tankemässig bered
skap hos arkeologerna att gården kan ha tagit sig många 
materiella uttryck utöver husen.

En gårdsdiskussion kan inte heller inskränkas till 
ekonomiska och funktionella aspekter. Gården har san
nolikt haft en framskjuten roll i kosmologin och många 
materiella lämningar kan ha ingått i en tankemässig 
argumentation med gården som tema. Genom det dag
liga agerandet inom en gårdsstruktur vävs vardagsprak-
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tik och tankevärld samman. En "gårdsarkeologi” som 
gör anspråk på att söka en djupare förståelse av forn
tidens människor måste därför beakta den intellektu
ellt reflekterande människan lika väl som den materi
ellt producerande.

Vi måste också komma ihåg och respektera de forn
tida människornas rätt att ha skilda uppfattningar om

sin samtids gårdar. Vi bör därför inte nöja oss med att 
frammana bilden av en forntida "genomsnittsmännis
ka”, vi bör istället söka synliggöra skilda kategorier av 
människor som kan ha haft sinsemellan olika intres
sen och uppfattningar. I tanken tillhör forntidens går
dar dem alla.
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Epilog och vision

av Ola Kyhlberg

Abstract
Archaeological house research for a long time focused on 
technical detaib, typologies and chronology. When rescue 
archaeology in the 1960s and onwards was faced with a 
rapidly increasing number of habitation sites with house 
remains, the archaeologists were still not scientifically pre
pared for the situation.

The great research projects - Helgö, Eketorp and Gård
lösa - had not yet published their results and the exter
nal demands delayed the process of publication of the 
reports. The effect of this was that rescue archaeology pro
duced a great number of archaeological reports without 
sufficient scientific analysis. On the same time the scho
lars at the universities were not able to incorporate the 
new data in their research, since they were not publis
hed.

Modem research on houses and sites must focus me
thodologically on scientific/laboratory archaeology and 
contextually and theoretically on symbolic and ideologi
cal interpretations based on dichotomies such as indivi
dual - collective, family - society, male -female, hierar
chy - stratification, and so on. Examples such as gothic 
churches of the 14th century, the baroque palace from 
the 17th century, the North American houses of c. 1760 
as well as the standard house of the Early Iron Age, the 
hall building of the Roman Iron Age and the two house- 
types of the Bronze Age, they all indicate that the design 
of the buildings (and not least the changes !) reflect cer
tain social structures, values and ideologies.

Gården och dess boningshus var redan från början 
den existensiella medelpunkten på landsbygden. I ett 
samhälle där gården som social och juridisk institu
tion mer eller mindre kan sägas ha ”ägt” människorna 
var dess huvudbyggnad såväl en sinnebild för överlev
nad som en förutsättning för släktets fortbestånd. Ut
ifrån ett sådant begreppsinnehåll måste föreställning
arna om HUSET, ideologiskt sett, ha varit på ljusårs 
avstånd från moderna tiders standardisering och ano
nymitet. (Zachrisson 1994:221-222 och där anförd 
litteratur).

HUSET var begreppsmässigt lika mycket form som 
innehåll. Det var på samma gång en byggnad och ett 
hushåll, den samlande princip som knöt samman plat
sen med egendom och människor. HUSET var en sär
skild föreställningskategori. I det sena bondesamhäl
let kunde man använda gårdsnamnet eller husbondens 
egennamn i kombination med den allmänna beteck
ningen "folket" för att definiera ett visst HUS. Att säga 
att man tillhörde ett HUS var en omskrivning för att 
man genom släktskap eller på annat sätt ingick i den 
sociala krets som hade den särskilda gården som cen
tralpunkt. Det behövde inte betyda att man fysiskt 
var bosatt där.

Huset och gården var redan tidigt en metafor. Det 
visar bl a husurnorna från bronsålder och bildfram
ställningarna på gotländska bildstenar eller på en run
sten som Sparlösastenen. Ett exempel på plastisk hus- 
framställning utgör skeptrum från järnålders graven i 
Klinta på Öland. I järnålderns mytologi utgjorde (As
gård), Midgård och Utgård en sorts kosmisk analogi 
till den jordiska gårdens tomtmark, inägor och utmar
ker (Zachrisson 1994:219-220 och där anförd littera
tur).

I den kyrkliga miljön tillämpades husets idé på re
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likskrin och relikkistor (Camminskrinet eller sandstens- 
kistan från 1200-talet från Härads kyrka i Söderman
land) och gravtumbor. Bekant är Botkyrkamonumen
tet från 1100-talets första hälft, vars absidförsedda kyr
kobyggnad i förminskad skala visar sambandet med 
profanarkitekturen.

Under senare tider har begreppet HUS behållit en 
varierad semantik, som bl a åsyftat ätten, familjen, fö
retaget osv. Man kan här peka på romantitlar eller på 
en bok som Peter Englunds avhandling från år 1989: 
"Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhäl
let under stormaktstiden".

Husens formella utveckling var i det långa tidsper
spektivet och i stora drag kontinuerlig och analog med 
samhällsutvecklingen. Vissa mer grundläggande kon
struktiva lösningar och stildrag är därför endast mätbara 
som variabler på lång sikt, som till exempel husets all
männa form (jfr Tesch 1993:32ff) eller bockbreddens 
procentuella andel av husets bredd (Hersehend 1989; 
Tesch 1993:152ff och Table I.; jfr Björhem & Säfvestad 
1993:268-292 och Ramqvist 1983:146-148].

Som innovativa variabler med kortare tidscykel tor
de vissa element och fenomen ha varit relaterade till 
hushållets - eller till och med enstaka individers - 
sociala anspråk eller ställning.

Det måste a priori antas att husets skilda grundele
ment främst betingat varandra i tekniskt, mindre i ar
kitektoniskt och kanske inte alls i estetiskt hänseende. 
De Saussures lingvistiska modell åtskiljer tecknet ("sig
ne”) från uttrycket ("signifiant”) och innehållet ("sig- 
nifié”), dvs form från substans. Det inbördes förhål
landet mellan uttryck och innehåll är relativt och en
dast en kulturell konvention. Meningen med olika 
tecken och uttryck är således kontextuellt betingad. 
Stilen är därmed en form av materiellt språk, där teck
net är sammansatt och avhängigt av både uttryck och 
innehåll (de Saussure 1970, efter Wienberg 1993:65).

Som studieobjekt är det arkeologiska huset på sam
ma gång en singulär företeelse som ett informations
komplex, en materiell artefakt såväl som en abstrakt 
symbol. Som arkeologiskt källmaterial är det oftare 
en negation än en fysisk verklighet.

De vanligen förekommande huslämningarna är, som 
arkeologiska data, inte endast kvantitativt utan också 
kvalitativt kraftigt decimerade. De är oregelbundet fö
rekommande och fragmenterade, något som betingas 
av arten av den primära, s k sluthändelsen och av fak

torer som haft sekundär påverkan på bevarandet. 
Många huslämningar härrör från hus som rivits/flyt
tats och städats. Det är vanligt att markanvändningen 
växlat och att äldre boplatser plöjts upp redan i gam
mal tid. En mycket stor andel av de arkeologiska hus
lämningar som dokumenterats under senaste decen
nier har framkommit i odlingsmark. De allra flesta hus 
representeras endast av bottnar av stölphål och andra 
nedgrävningar, spår av lerklining från väggar, lagerbild
ning efter ett golvplan och ett delvis intakt tunt kul
turlager med enstaka artefakter. Få är de hus som brun
nit och därefter lämnats åt sitt öde utan att städas. 
Ännu färre är de som innehåller organiskt material. 
Till och med enklare boplatslager kan, sin relativt dif
fusa form till trots, egentligen ha en större empirisk 
källpotential än enskilda huslämningar. Därför krävs 
inte bara specialmetoder och tekniker för undersök
ning av arkeologiska huslämningar, utan också en an
passad och utvecklad teoribildning för förståelsepro
cessen.

Människosyn och husforskning
Husforskningen och dess möjligheter betingas av sy
nen på människan. Som två röda trådar löper genom 
den arkeologiska lärdomshistorien synen på männis
kan antingen som miljöanpassad naturprodukt eller 
som social och kulturskapande varelse.

Relaterad till synen på människan som ekologiskt 
anpassad styrs varje förklaring och tolkning av det ar
keologiska källmaterialet i naturdeterministisk, evo
lutionistisk och funktionell riktning.

I motsatt perspektiv, i vilket människan främst upp
fattas som kulturskapande, kan vissa element tolkas 
som tecken på en befintligt social struktur, andra som 
ett ideologiskt formspråk.

I spänningsfältet mellan polerna individ och grupp, 
t ex det privata och det offentliga, ligger en särskild 
dynamik i samhällsutvecklingen under förhistorien (jfr 
Herschend 1993:195-197). Gårdens boningshus har 
ur denna aspekt en nyckelposition som arkeologiskt 
källmaterial. Ett boningshus är ett flerdimensionellt 
medium med olika betydelser. Huvudbyggnaden till 
en gård är för dess hushåll själva centrum, en del av 
subjektet, men för dess grannar ett gränsfenomen, ett 
marginellt objekt.
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Fig 1. Det vikingatida och tidigt medeltida byggnadsskedet i Sanda, Fresta socken. 
(Efter Åqvist, etc, 1992, fig 7.)

I boningshusets idé möts olika sociala perspektiv och 
parter, introvert och extrovert, familj och samhälle m 
m. Det är både en plats för möten med omvärlden 
och en avskild enklav. Man kan därför anta att vissa 
element formats för att uttrycka strukturer och akti
viteter inom en familj/hushåll och liknande. Andra 
element kan förväntas markera (pretendera/legitime- 
ra?) hushållets/vissa medlemmars position i samhäl
let. Husets planlösning kunde därför förväntas infor
mera om den formella regleringen av interna struktu
rer liksom om ritual förknippade med kommunika
tion med omvärlden.

Den tidiga husforskningen var benägen att tolka 
bebyggelsens terränganpassning, i form av s k skydda
de lägen och orientering mot söder, i naturdetermi
nistisk anda. Man utgick från att den agrara männis
kan som ekologisk varelse i första hand anpassat sig 
till lokalklimatet. Senare forskning har visat att detta

måste vara en förenkling och att ett flertal andra fak
torer styrt både placeringen i terrängen och bebyggel
sens interna struktur.

Ett illustrativt exempel ges av gården Sanda i Fres
ta socken (Åqvist 1992). På ett utskjutande åskrön, 
ett s k hammarläge i centrum av en mindre, öppen 
odlingsbygd, påträffades bl a en vikingatida - tidigt 
medeltida bebyggelsestruktur som bestod av ett tret
tiotal smärre stengrundshus i olika grupper vid sidan 
av/bakom långhuset, vilket exponerade mot den öpp
na bygden, sannolikt också mot en gammal färdled 
(fig 1). Denna hus- och bosättningsstruktur kan jäm
föras med t ex något av skedena i bosättningen på Fo
sie IV (Björhem & Säfvestad 1993:296 ff). Husen och 
i förekommande fall husgrupperna var lineärt struk
turerade, troligen utifrån en hägnad tomtindelning. Ut
grävarna kalkylerar med tre - sex samtida gårdar to
talt (fig 2).
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Fig 2. Bebyggelsehoristont C i Fosie IV. (Efter Björhem &J Säfvestad 1993, fig 492.)

Dessa tämligen slumpmässigt valda exempel synlig- 
gör i hur hög grad som förklaringarna inte kan stanna 
vid det rationella och agrarekonomiska, utan måste om
fattas av en både kommunikativ, samhällelig och ideo
logisk teori, som behandlar frågan om dominans - un
derordning, hierarki - stratifiering, öppet - slutet, osv.

Liedgren redovisar i en översikt över 39 gårdstom
ter med ett fåtal gravar det rumsliga förhållandet mel
lan hus och gravar. De första gravanläggningarna har 
placerats mycket nära intill husen och gravarna upp
träder i vissa återkommande kombinationer och struk
turer. Liedgren föreslår en tolkning i symbolisk rikt
ning, att sambandet mellan boningshus och gravar 
under järnålder kunde jämföras med kyrkornas och 
kyrkogårdarnas inbördes rumsliga förhållande 
(1993:193-199, särskilts 198).

Att husforskningen till en början ofta valde att an
lägga ett storskaligt rumsligt perspektiv och att utgå 
från ett studium av det långa förloppet, är en naturlig 
följd av det bräckliga kunskapsunderlaget, men i takt 
med att insikterna ökade så har också en bild vuxit 
fram av heterogenitet, lokal variationsrikedom och en 
mångfald förändringar på kort tid, vilka måste förkla
ras med stöd av en ny teoribildning relaterad till soci
ala fenomen och mönster.

Forskningstraditioner på gott och ont
Utgrävningar med någon form av vetenskapligt mål 
finns belagda i Sverige sedan flera hundra år tillbaka, 
men arkeologin är som vetenskap ändå ung. Ännu yng-
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re är den gren av arkeologin som ägnat sig åt husen.
Det var år 1895 som Oscar Montelius undersökte 

en huslämning i Augerum i Blekinge och då konstate
rade att hål efter stolpar avtecknade sig som registrer- 
bara mörkfärgningar, på sätt och vis en knappologisk 
negation fast med ett bestämt källvärde.

I praktiken är husforskningen betydligt yngre än ett
hundra år eftersom någon egentlig teori- och metod
utveckling av betydelse inte började ta form förrän 
vid mitten av seklet.

Inom etnologin var det de tidiga upptecknarna, kan
ske framför allt Nils Månsson Mandelgren, som gav 
väsentliga bidrag till kunskapen om en i industrisam
hället försvinnande byggnadskultur. Mandelgrens 
forskningsresor inleddes under 1840-talet. Senare kom 
1800-talets museibildare, Gunnar Olof Hyltén-Caval- 
lius i Växsjö, Georg J:son Karlin i Lund m fl, samt 
Arthur Hazelius i Stockholm att befästa denna kun- 
skapsgrund. Sedan den akademiska folklivsforskning- 
en etablerats med landets första professur år 1919 med 
Nils Lithberg som förste innehavare, intensifierades 
dokumentationsarbetena. Nordiska museets fältarbe
ten leddes åren 1916- 1934 av Sigurd Erixon. Denne 
var en av förgrundsgestalterna inom forskningen kring 
gammal byggnadskultur. Hans stora arbete om "Svensk 
byggnadskultur" utkom 1947. Som en lärdomshisto- 
risk temperaturmätare kan man iaktta hur tidens fram
stående forskare i detta ämne bidrog med ambitiösa 
och folkbildande artiklar till Svenska Turistförening
ens Årsskrift. Erixon skrev uppsatser på ett tjugotal 
sidor vardera om Västmanland, Gästrikland och 1500- 
talet i årsskrifterna 1918, 1932 och 1941. Nils Lith
berg publicerade år 1919 en artikel om den skånska 
gården och Erik Lundberg skrev åren 1942, 1944 och 
1949 uppsatser om 1100-talet, herremannens bostad 
och om eldhus. Detta får ses som ett ofullständigt ax
plock.

Det är inte lätt att se hur arkeologin skulle ha tagit 
intryck av denna viktiga grundforskning. Arkeologins 
egensinniga och historicerande utveckling under bör
jan av 1900-talet innebar sannolikt att man vände 
blicken bort från möjligheterna att interpolera kun
skap om gammal tid utifrån Nya tidens förhållande.

Liedgren har publicerat en litteraturöversikt över 
husforskning i Norden, till vilken här hänvisas. Den 
inleds med Mårten Stenbergets avhandling om Öland 
under äldre järnåldern från år 1933 och avslutas av ett

par arbeten från år 1989 (Liedgren 1992:163).
Den tidiga husforskningen fokuserade på ett för- 

klaringsmässigt mellanperspektiv, varken utpräglad 
mikro- eller makronivå. Man lade inte särskild tyngd 
på vare sig teoriformulering och prövning eller på ett 
kontextuellt förhållningssätt. Typologierna man kun
de fastställa byggde på de stora dragen i yttre form 
och planlösning samt inte minst på en klassificering 
av de takbärande konstruktionerna (vilket kan synas 
motsägelsefullt).

Den empiriska vetenskapssynen på den arkeologis
ka huslämningen kan från början antas ha hämtats från 
gravforskningen: grundmurarna kunde behandlas som 
kantkedjor, kulturlagren som brandlager och artefakte- 
ma som gravfynd. Tekniker, metoder och forsknings
perspektiv kom att anpassas efter detta. På teoriområ
det påverkades valet av förklaringsnivå rumsligt och 
kontextuellt liksom den grundläggande vetenskapssy
nen på källmaterialets möjligheter. Vid de arkeologis
ka undersökningarna i Vallhagar strax efter kriget val
de man att koncentrera sig på huslämningarnas inre 
ytor, konstruktionsdetaljer och på föremålsfynd.

På grundval av resultaten av dagens gravforskning 
finns likafullt mycket starka skäl att utnyttja gravma
terialen, fast nu istället teoretiskt och kontextuellt. De 
kronologiska och sociala strukturer som kan identifie
ras i gårdsgravfältens morfologi och mönster kan läg
gas till grund för en teoribildning för tillämpning på 
t ex bebyggelsestrukturer, husens planlösningar och 
andra fenomen förknippade med själva husen (jfr Lied- 
gren 1993:197-199).

Det var undersökningarna på Helgö från 1950-ta- 
let som kom att utgöra pionjärinsats. Något senare, på 
1960-talet, inleddes undersökningarna av Eketorps 
borg på Öland.

Det i de flesta avseenden olikartat upplagda Gård- 
lösaprojektets fältarbeten pågick åren 1963 - 1976. 
Detta representerar, liksom Eketorpproj ektet, en an
nan forskningstradition, egentligen en helt ny genera
tion av arkeologer med sin teoribaserade, tvärveten
skapliga och kontextuella målsättning.

Åren 1978 - 1984 bedrevs exploateringsundersök- 
ningar vid Fosie utanför Malmö. Med dessa inleddes 
en utvecklingsperiod, vars incitament var den storska- 
liga ytavbaningen med maskinkraft. Detta tillät en vid
gad rumslig och bebyggelsemässig helhetssyn som lade 
grunden för teoriutvecklingen (Björhem & Säfvestad
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1993). I denna anda och med liknande teknik, fast 
med ett mycket strängt urvals krav, genomfördes un
der 1980-talet exploateringsundersökningarna för gas
ledningen i södra Sverige och det stora vägprojektet 
för El8 i Uppland.

Redan inom Gårdlösaprojektet och i Eketorps forsk
ningsgrupp hade man nått fram till ett nytt vetenskap
ligt förhållningssätt till hus- och bebyggelseforskning
ens komplexa källmaterial och i enlighet därmed ge
nomfört sina teoriprövningar med flera forskningsper
spektiv.

En nackdel var att offentliggörandena av källmate
rial och resultat från Helgö och Eketorp fick full ge- 
nomslagskraft först under 1970-talet.

Den inledande källpublikationen från Helgö kom 
1961 (Excavations at Helgö 1961) och den första Eke- 
torpvolymen 1976 (Eketorp. Fortification and Settle
ment on Öland/Sweden 1976). Gårdlösaproj ektets 
första volym utkom år 1981, dess andra och tredje 
volym år 1993 (Stjernquist 1981, 1993a och 1993b).

Som ett memento vad gäller behovet av snabb pu
blicering för att skapa dynamik i forskningen visar Lied- 
grens lärdomshistoriska översikt att terrasshusen kun
de ha uppmärksammats redan på 1920-talet, och där
med registrerats vid den första fornminnesinventering
en, såvida Gustaf Hallström hade publicerat sin do
kumentation av huslämningarna på Onsbacken i Boll
näs i anslutning till undersökningen år 1923 (Lied- 
gren 1992:14).

Nu kom det att dröja ända till undersökningarna på 
Helgö under 1950-talets slut innan denna företeelse 
blev allmänt känd och kunde bli föremål för en mer 
systematisk forskning (Holmqvist 1957). Ytterligare 
en ny kategori är de uppbyggda husgrunderna i mar
kanta krönlägen, de s k platåhusen, varav några under
sökts under senare år, i Signhildsberg i Håtuna sock
en, Granby i Orkesta socken och Sanda i Fresta sock
en (Hedman 1989; Hedman 1991; Carlsson 1989; 
Åqvist etc 1992:310 ff).

Ystadprojektet arbetade åren 1975 - 1986 och hade 
som överordnad målsättning att studera kulturland
skapets utveckling i ett långtidsperspektiv. För hus
forskningens del innebar detta en fokusering på sam
bandet mellan landskaps- och bebyggelseförändring
ar. (The cultural landscape during 6000 years in south
ern Sweden - the Ystad Project, etc, 1991; The Ar
chaeology of the Cultural Landscape, etc, 1992; jfr

Tesch 1993, t ex s 202-212).
Det blev två norrländska avhandlingar som under 

1980- och 1990-talen kom att bryta mark för en arkeo
logisk husforskning med nya perspektiv: Per Ramqvists 
om gården i Gene och Lars Liedgrens om Hus och 
gård i Hälsingland (Ramqvist 1983; Liedgren 1992). 
Men det var i princip kulturgeografin som från 1960- 
talet först hade vidgat det empiriska perspektivet och 
lyft förklaringarna till ”gård- och by”-nivån.

Kulturgeografin förefaller inte direkt ha stimulerat 
till någon ny arkeologisk teoribildning rörande den 
"arkeologiska" gården/huset. Arkeologin utvecklade 
under tiden istället en bebyggelseforskning baserad på 
Björn Ambrosianis teori om gårdshushållet som en de
mografisk konstant.

Den empiriska kunskapsuppbyggnaden på bred bas 
kom framförallt att utgå från exploateringsarkeologin. 
Det var 1960-talet som såg den stora ökningen av an
talet arkeologiska husdokumentationer. Den snabbt 
växande exploateringsarkeologin kom att omfatta allt 
större enskilda arealer. Tätorternas expansion, liksom 
vägbyggandet, tog sådana terrängpartier i anspråk som 
länge legat orörda. Det gällde inte minst lägre belägna 
odlingsmarker på tyngre moränleror.

För denna ändrade tyngdpunkt hade den svenska 
uppdragsarkeologin ännu inte någon beredskap. På 
grund av ekonomiska restriktioner och tidspress var 
man tvingad att inrikta sig på att finna lösningar på 
urvalsproblemen, liksom på att pröva ut nya tekniker 
för att rationalisera. Det inomvetenskapliga teoribyg
gandet, som i praktiken hade krävts för att kunna eta
blera en ny vetenskapsgren, kom länge inte i paritet 
med mängden av inströmmande nya data.

Resultatet blev att man i snabbt ökande omfatt
ning kom att undersöka och dokumentera agrarläm
ningarnas och boplatsernas arkeologiska källmaterial 
utan att ha hunnit introducera någon specifik veten
skapssyn och metodologi anpassad till denna typ av 
material- och datakomplex. Uppdragsarkeologins nya 
resultat kom på grund av den av exploateringstrycket 
betingade tidsutdräkten vid avrapportering heller inte 
omvärlden tillgodo med tillräcklig snabbhet.

Denna intressekonflikt mellan två forskarkulturer, 
som kommit att kvarstå in på 1990-talet, har varit en 
starkt bidragande orsak till behovet av en lexikal kun
skapsöversikt av den art som sektorsforskningsprojek
tet Hus och Gård i det förurbana samhället erbjuder.
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Utveckling av metodologi och teoń

Det kan förefalla motsägelsefullt att användningen av 
14C fått en bromsande effekt på utvecklingen av den 
arkeologiska boplats- och husforskningen. Av respekt 
för den naturvetenskapliga källkritiken har arkeologin 
avvaktat med att formulera en egen inomvetenskaplig 
teori för förklaring och tolkning av l4C-värden (jfr 
t ex diskussionen mellan Olsson, Håkansson, Stjern- 
quist, Bartholin, Helmfrid, Malmer och Berglund i 
Stjernquist 1981:123-127). En sådan teori är nödvän
dig för att kunna inkorporera 14C i en arkeologisk kon
text. ,4C har i huvudsak använts individuellt som kvot
data, vilket har inneburit en risk att fastna i kvalitativ 
positivism, och mindre för att upprätta rumsligt relate
rade kronologiska serier på ordinal- eller intervallskale- 
nivå, trots att varje kontextuell teori bildar en ram för 
tillämpning av grupperade 14C-prover. ,4C:s potential 
för arkeologin är till syvende og sidst direkt knuten till 
formuleringen och relevansen av den vetenskapliga frå
ga som ,4C-materialet förväntas besvara.

Användningen av fosfatkarteringar har tenderat att 
förläggas till en rumslig mellannivå med det ensartade 
kvalitativa målet att lokalisera bosättningar. En lärdoms- 
historiskt tidig forskningsinsats med fosfatkarteringar på 
mikronivå utfördes i samband med de arkeologiska un
dersökningarna av j ärnåldersgården Ullandhaug vid Sta
vanger (Myhre 1980). Vissa forskare har senare med 
positivt resultat tagit upp denna metod för tillämpning 
av fosfatmetoden (t ex Ramqvist 1983:151-164; jfr dock 
Björhem & Säfvestad 1993:34-40).

Källkritiken mot fosfatmetoden ligger oftast på mak
roplanet och är förknippad med olika jordars växlan
de förutsättningar för att ackumulera fosfater samt svå
righeterna att undvika sentida/recenta inslag. Detta 
är en problematik som i liten omfattning berör fosfat
karteringar på mikronivå och inom ett så begränsat 
rum som en enskild huslämning.

Man kan förenklat påstå att den tidiga husforsk
ningen haft som allmänt mål att infoga det enskilda 
objektet i befintliga typologiska eller kronologiska se
rier samt i möjligaste mån söka generalisera forsknings
resultaten rumsligt/regionalt. En sådan målsättning 
kunde betecknas som extensiv. Många projekt har sam
tidigt lagts upp som fallstudier med mer djupgående 
och intensifierade analyser.

Inom arkeologin har under åren ägt rum en diskus

sion om betydelsen av det ena eller det andra förhåll
ningssättet. Också erfarenheterna från sektorsforsknings
projektet Hus och Gård visar att strävan efter att gene
ralisera inte har samma innovativa betydelse för den ve
tenskapliga utvecklingen som djupgående analyser av 
ett enskilt gård-Zhusobj ekt.

Detta skall inte blandas ihop med frågan om ett posi- 
tivistiskt, alternativt teoribaserat, förhållningssätt. Olik
heten ligger i valet av bl a kontextuell förklaringsnivå. I 
det extensiva fallet har man valt en kontext på överregi- 
onal nivå, i det intensiva ligger analysen i sin helhet på 
ett lokalt plan, med tyngdpunkt på gårdsnivån.

Med utgångspunkt från den nedbrunna smedjan, 
hus VI, i Gene kan man dra erfarenheten att det skul
le vara mindre angeläget att generalisera slutsatser rö
rande smedjor och takkonstruktioner än att söka för
stå det enskilda exemplet utifrån en rekonstruktion 
av sluthändelsens enskildheter (Ramqvist 1983:109 
ff). Denna djupare förståelse av orsakssammanhang
en på mikroplanet är ett effektivt vetenskapligt red
skap att tillämpa i ny forskning. De vetenskapliga re
sultat som uppnåtts med stöd av bl a paleobotaniska 
analyser, makrofossil- och pollenanalyser, vedartsbe- 
stämningar och osteologiska analyser, är ett starkt stöd 
för att forskningen rörande hus och bosättningar bör 
utvecklas i naturvetenskaplig och laborativt arkeolo
gisk riktning och att den arkeologiska grunddokumen
tationen, bestående av ritningar, foton och beskriv
ningar, i framtiden i högre grad måste innefatta även 
sådana data (jfr Stjernquist 1981 och 1993 b; jfr Lied- 
gren 1992:154-156).

För källmaterialet arkeologiska hus förefaller den tra
ditionella arkeologiska grävmetoden vara ett otillräck
ligt empiriskt vetenskapligt instrument. Hela denna pro
blematik har fått en bred belysning i Björhems och Säf- 
vestads publisering av Fosie IV (1993).

All forskning kan riskera att låsas av en icke innovativ 
tradition. En sådan omständighet torde ha påverkat 
arkeologin att inte systematiskt och i tillräcklig omfatt
ning välja ett laborativt tillvägagångssätt vid undersök
ningen av boplatser och huslämningar. Indirekt har det 
troligen också bidragit till att man ofta föredragit ett 
intralokalt mellanperspektiv för teoribildningen.

Ofrivilligt och högst förståeligt har den arkeologis
ka husforskningen särskilt inom uppdragsarkeologin 
haft svårigheter att frigöra sig från äldre forskningstra
ditioner och moderna värderingar. Det kan utläsas, inte
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Fig 3. Det yngre bebyggelseskedet i Husgrupp 1 på Helgö, Ekerö socken. (Efter Reisborg 1994, fig. 51.)

av intresseinriktningen på husens konstruktiva delar i 
sig, utan av tolkningen av husens inre och yttre mor
fologi i evolutionistiska och tekniska termer (som ar
kitektur- och teknikhistoria samt hållfasthetslära).

Den inledande arkeologiska husforskningen, framfö
rallt inom upp drags arkeologin skulle, kanske väl kate
goriskt, kunna karakteriseras som en dokumentär grund
forskning. En sådan ensartad inriktning är naturlig och 
har sin lärdomshistoriska förklaring (jfr Burström 
1989:38). Varje vetenskapsgren under uppbyggnad 
måste initialt få hämta in och strukturera sina egna grund
data. Men Linné arbetade sannerligen inte teorilöst med 
sitt klassifikatoriska system. Inte heller Montelius ut- 
vecklingstypologi var avsedd som sorteringsmatris.

Dagens husforskning måste utvecklas och breddas 
både teoretiskt och metodologiskt. Det grundläggan
de datainsamlandet och det klassifikatoriska stadiet bör 
successivt kunna ersättas av en flerdimensionell forsk
ning, baserad på en genomarbetad teoribildning, inte 
minst i postprocessuell anda.

Ett intressant källmaterial med stor forklaringspo
tential erbjuder den nyligen publicerade Husgrupp 1

på Helgö (Reisborg 1994). Det yngre bebyggelseske
det visar en huvudbyggnad på en terrass (la) och fram
för/nedanför denna några symmetriskt placerade min
dre hus, en sorts flygelbyggnader (10 och 4 samt 18; 
Reisborg 1994, fig 49 och 51; här fig 3 och 4). Man 
kan anta att detta är gårdens huvudkomponenter. Ar- 
tefaktkorologin företer ett mönster som relateras till 
hus 1 a, 10 och 4 i form av en rumslig samvariation. 
Den kan därmed läggas till grund för en teori om roll
fördelning. Av daterbara föremål inom huvudbyggnad
ens närområde förekommer järnspännen, torshamma- 
re, viktlod, lås, glasbägare och dekorerad keramik. Det 
är tydligt att huvudbyggnaden innehåller de flesta 
fyndkategorier, medan de mindre flygelbyggnaderna 
har tyngdpunkt på bara vissa av dem.

Den dekorerade keramiken och troligen också 
spännena har en rumslig tyngdpunkt i hus 10. Låsen 
och torshammarna har en tyngdpunkt i hus 4. Silver
föremålen påträffades på linje mellan huvudbyggna
den och hus 4 (Reisborg 1994, fig 49 och 51). Vissa 
drag hos föremålskorologin skall säkerligen förklaras 
källkritiskt med backsluttningen och senare tiders
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Fig 4. Daterbara föremål från det yngre bebyggelseskedet i Husgrupp 1 på Helgö, Ekerö socken. 
(Efter Reisborg 1994, fig. 49.)

markanvändning, men eftersom keramiken inte upp
visar rumslig kontinuitet mellan husen kan dess för
delning inte bortförklaras som ett sekundärt fenomen.

Den teori som här skall tillämpas är att keramiken i 
denna miljö skulle kunna kopplas till kvinnorollen och 
torshammare till mansrollen samt att spännen skulle 
kunna ha ett samband med klädesförråd/sömnad och 
lås med förvaring av pengar i form av mynt och ädel
metall etc (jfr Ringstedt 1994). I bägge fall finns en 
möjlighet att flygelbyggnaden, hus 10, i nordvästra 
delen av gårdstomten skulle ha varit en kvinnlig do
män och den andra flygelbyggnaden, hus 4, en man
lig. Därmed skulle gårdens morfologi kunna vara ut
tryck för en speciell roll- eller mandatfördelning eller 
ett på något sätt balanserat genderförhållande till oda
len (jfr Zachrisson 1994:221-222).

Analogier och anakronismer
Olikheter i materiella förutsättningar på landsbygden 
under vikingatid, Nya tiden, respektive 1800- och 
1900-talen, betyder inte att bondesamhällena i grun

den varit så väsensskilda, och människor så olika, att 
inte ett visst mått av analogibildning och interpole
ring utifrån sentida förhållanden skulle vara rimlig. Då 
man handskas med grundläggande begreppsbildning 
och (relativistiska) dikotomier som offentligt - privat, 
slutet - öppet, dominans - underordning, manligt — 
kvinnligt osv, är forskningsfältet inte så tidsbundet. 
Men utifrån den i och för sig legitima farhågan för 
anakronismer har arkeologin hesiterat inför möjlighe
ten att överföra teorier som hämtats från senare tiders 
bostadskultur på förhistoriska källmaterial.

Vi har med stöd av en omfattande forskning lärt 
oss förstå t ex barockens formspråk och semiotik. Här 
har för Nordens del inte minst forskningen kring re
galskeppet Vasas bildprogram haft betydelse. Forsk
ning kring t ex 1700-talets högreståndsmiljöer, dess 
arkitekter och bygnadskultur, har ökat vår förståelse 
väsentligt för tidens formspråk. Och denna kunskap 
gäller inte bara stilarnas formlära utan också deras syn
tax och semantik.

Genom arkeologin har medeltidens och Nya tidens 
urbana bebyggelse fått ny belysning under senaste de-
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cennier, men vad gäller böndernas och landsbygdens 
byggnadskultur presenterades de grundläggande forsk
ningsrönen redan för mer än femtio år sedan av arki
tekturhistoriker som Erik Lundberg och folklivsfors- 
kare som Sigurd Erixon. Dessa forskningsresultat har 
knappast anammats och tillämpats inom arkeologin. 
Etnologiska paralleller har dock utnyttjats vid enstaka 
tillfällen och vissa arkeologer har under senare år ar
betat med inriktning på nordisk etnologi.

Desto mer intresseväckande blev de nya dendroda- 
teringarna för stående timmerhus i Dalarna, Jämtland 
och Härjedalen som framkom under 1980-talet. Den 
oväntat höga åldern hos en del av dessa kan i prakti
ken innebära ett närmande mellan folklivsforskning- 
en och den arkeologisk-historiska husforskningen 
(Bartholin 1990:57-59).

Arkeologisk husforskning har i mångt och mycket 
varit hänvisad till att bygga egna teorier och att söka 
nå fram till en förståelse för sina källor med ett mini
mum av analogistöd.

" Den inre meningen ”
Man kan man närma sig frågan om en tolkning av hu
sens planlösning och funktioner under olika epoker, i 
skilda samhällen och regioner från rationell, agrartek
nisk och hushållsrelaterad synpunkt, men med lika rätt 
ur ideologisk synvinkel. Det är långtifrån säkert att 
någondera förklaringen i sig skulle vara den enda gilti
ga. Det kan misstänkas vara anakronistiskt att tro att 
verkligheten skulle ha formats och uppfattats endera 
konkret eller symboliskt och att det ena skulle uteslu
ta det andra.

Hälsingelagen, som visar påverkan från Upplands
lagen (stadfäst 2 januari år 1296), men som samtidigt 
anses vara en revision av en äldre rättsuppteckning och 
som sådan nära besläktad med de äldre uppländska 
folklandslagarna, har som enda landslag detaljerade 
rumsligt-sociala stadganden om böter vid hemfridsbrott, 
dvs dråp. IManhelgdsbalkens flockVI, "Om viljaverks- 
dråp och gäster", rankas gårdens och husets skilda ju
ridiska rum (Holmbäck & Wessen 1979:327-328 samt 
översikt s 345 not 70).

Gavelbänken förefaller ha varit placerad längst in i 
storstugan, som en sorts högsäte som troligen var re
serverat för männen, innanför det stående bordet. Den 
förstuga som nämns torde ha varit en nordsvensk före-

Plats för hemfridsbrottet
Utmärker 1/16 (=1x)

1
Mellanhage 1/8 (=2x)

6
Äng (utäng) 1/2 (—8X)

8
Åker och äng m.m. 1 (=16X)

8
Landningsställe, humlegård m.m. 1 1/2 (=24x)

8
Sädeslada på åker 2 (=32X)

16
Ladugård 3 (=48X)

48
Gårdsplats 4 (=96X)

0
Förstuga 4 (=96X)

96
Mellan tröskel och härd 4 (=192X)

64
Vid härd 16 (=256X)

128
Mellan härd och gavelbänk 24 (=384X)

128
På gavelbänk 32 (=512X)

64
Mellan gavelbänk och kvinnobänk 36 (=576X)

64
På kvinnobänk 40 (=640X)

128
1 säng 48 (=768X)

teelse. Ordet lani har här sitt enda belägg. Det torde 
ha varit fråga om en sorts svale utanför huskroppen, 
kanske i skydd av ett utskjutande takparti.

Bötesbeloppen bildar två serier. Av intervallen fram
går hur den första serien ökar med jämna steg fram till 
och med gårdsplatsen. Den andra serien inleds med 
förstugan på samma bötesnivå, 4 mark. Inom huset 
bildar bötesbeloppen inte någon serie som ökar med 
jämna steg. Här markerar intervallen och beloppen i 
sig istället vissa rum av högre dignitet. Ett sådant be
rörs genom klivet över tröskeln, ett annat då man går 
från storstugans yttre del med härden till dess inre, 
och ett tredje då man rör sig från kvinnobänken till 
sängplatsen.

I gårdens rumsligt-sociala perspektiv kan tre hu
vudzoner särskiljas:

A. Utmarkema, inägoma och där stående ekono
mibyggnader mm (1/16-3 mark)

B. Gårdsplatsen fram till husets ingång (4 mark)
C. Boningshusets inre (16-48 mark)

Inom storstugan kan ytterligare 
tre zoner definieras:

C1 Den del av storstugan, som låg närmast dörren 
och som inrymde härden (16-24 mark)
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Fig 5. "Nederste wåningen" i Jacob De la Gardies palats Makalös i Stockholm år 1649. (Efter Axel-Nilsson 1984, s 
128) Husets längd är ca 47 meter. 1 = matsalen, 2 = fältherrens kammare, 3 = fältherrens förmak, 4 = grevinnans 
sängkammare, 5 = konstkammaren, 6 = greińnnans förmark, 7 = grevinnans lilla kök, 8 = greve Axels kammare, 9 = 
silverkammaren, 10 = hovmästarenms kammare, 11 = sekreterarens kammare, 12 = konfektyrkammarvalvet, 13 = 
konduktörkammaren, 14 - kamrerarens kammare, 15 = vinskänkskammaren, 16 = långa gängen, 17 = förstugan, 18 = 
vindfång, 19 = huvudtrappan, 20 = källartrappan, 21 = östra utbygget, 22 = västra utbygget.

C 2 Den inre delen av storstugan, som inrymde 
bänkar och bord (32 - 40 mark)

C 3 Sängplatsen (48 mark)

Innebörden av dessa två zonindelningar är ganska en
tydig och kan tolkas utifrån hemfridslagstiftningens 
uppgift att skydda gården och dess hushåll.

De tre första zonerna, A - C, utgår från föreställ- 
ningskategorin GÅRDEN och sätter boningshuset i 
centrum. Detta är den offentliga sfären. De tre följan
de zonerna, C 1 - C 3, baseras på begreppet HUS och 
relateras till enskilda individer. Detta är den privata 
sfären.

Bötesbeloppets storlek står i paritet till graden av 
intrång i den privata sfären, dvs inte bara en fråga om 
dråpets fysiska effekt, utan också hotet mot indivi
dens sociala integritet. Man kan därför betrakta denna 
lagstiftning också som ett led i en mer allmän social 
och ekonomisk utveckling, vari balansen mellan gård/

institution och individ förskjuts mot den senare.
Jes Wienberg har utifrån sin forskning kring goti- 

seringen av kyrkoarkitekturen i Danmark belyst en 
analog problematik. Så länge vi uppfattar gotisering- 
en endast som en fråga om spridning av stilimpulser, 
hantverks traditioner, praktiska förbättringar, etc, kan 
vi enligt Wienberg i grunden inte förstå kyrkobyggan- 
det. Vi kan inte med våra anakronistiska föreställning
ar om estetik, teknik, funktion eller ekonomi förstå 
de bakomliggande motiven, dvs varför valvets form 
var viktig, varför kyrkotaket överhuvudtaget välvdes, 
varför man placerade ett ekonomiskt överskott i kyr
kobyggnaderna och t ex varför byggandet ökade i 
omfattning under 1400-talet men minskade efter re
formationen. Wienberg avslutar med att säga att vi, 
som resultat av århundraden av luthersk lära, sekula
risering, materialism och så kallat sunt förnuft, sak
nar förståelse för kyrko arkitekturens symboliska inne
börder (Wienberg 1993:41). Wienberg har påvisat att
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Fig 6. Den äldre järnålderns typhus. (Efter Herschend 
1993, fig. 1, o d anf källa.)

gotiseringen som traditionellt uppfattats som en evo
lutionistisk konsthistorisk utveckling, en förändrings
process ”en longue durée”, i själva verket är ett inno
vativt uttryck för en social omstrukturering, en för
skjutning från privat till offentlig sfär.

Det romanska kyrkorummet och dess planlösning 
hade ett socialt budskap om donatorns/herremannens 
patriarkaliska och hierarkiska förhållande till socken
menigheten. Kyrkorummets olika skrank motsvarade 
konkret de olika sociala skr ankorna. Valvslagningen 
innebar att sidoaltarnas nischer täcktes över, antagli
gen också att herrskapsgalleriets öppning mot kyrko
rummet togs bort och att korskranket avlägsnades. Det 
nya bildprogrammet hade ett mindre auktoritärt bud
skap än tidigare. Kyrkans privata karaktär tonades ned 
och kyrkorummet öppnades för sockenmenigheten 
med stöd av den nya planlösningen och arkitekturen.

Socknen och sockenkyrkan blev en alltmer själv
ständig institution som förvaltades utan samma direk
ta aristokratiska ägarinflytande som rått tidigare (Wien
berg 1993:63-64],

Jacob De la Gardies palats Makalös, som uppfördes 
i Stockholm åren 1635-1642, hade en rektangulär 
grundplan. Dess bottenvåning och andra våning avde
lades centralt av en genomgående s k förstuga. I bot
tenplanet hade förstugan till uppgift att åtskilja en 
privat del från en kontors- och förrådsdel. På andra 
våningen delade förstugan upp våningsplanet mellan 
olika familjemedlemmars rum och rumsgrupper 
(Axel-Nilsson 1984:126 ff). Generellt var således för
stugans huvuduppgift att bilda gräns mellan olika zo
ner i huset och att bidra till den privata sfärens av
skildhet (fig 5).

Forskning har visat att den principiella ändring i

Fig 7. Hallbyggnaden, Hus 16, i Vallhagar. (Efter 
Herschend 1993, fig. 6, o d anf källa.)

planlösningen av det nordamerikanska typhuset, som 
introducerades omkring år 1760, hade ett renodlat so
cialt budskap. Efter denna tid ledde entrédörren inte 
längre direkt in till boningsrummet utan först till en 
separat förstuga med dörrar till de inre rummen. Denna 
innovation, som infördes tämligen snabbt, innebar att 
den privat sfären blev mer skyddad (Olsen 1987 och 
där anförd källa).

Detta kan jämföras med förändringen hos den älds
ta järnålderns typhus, liksom senare introduktionen 
av den nya hustypen hallen under romersk järnålder 
(Herschend 1993). Även den förändring av hustypen 
under bronsålder som beskrivits och tolkats av Inga 
Ullén i Apalle kan behandlas under samma rubrik 
(Ullén 1994).

Planlösningen i den äldsta järnålderns typhus karak
teriserades av uppdelningen mellan fädel och bostads
del genom det centrala tvärgående parti, som band 
samman de två motställda dörröppningarna på långsi
dorna. I början fanns det ett starkt och funktionellt 
betingat samband mellan denna enkla planlösning, 
valet av byggnadsteknik och hushållets näringsfång. 
Man kan utgå från att den äldsta järnålderns typhus 
utgjorde livsrum för en kärnfamilj och dess hushåll
(fig 6).

Hallen introducerades i samband med en ökande 
stabilitet hos bosättningarna och iakttogs arkeologiskt 
först som ett boningsrum som saknade härd eller som 
ett extra par stolpar i husets bostadsdel.

Herschend, som skrivit om hallens ursprung i södra 
Skandinavien, menar att hallen ” ...was planned in the 
ideal settlement in order to mirror a society that was 
in principle egalitarian, but nonetheless in need of a 
primus inter pares , ..., for protection. Concentrating
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Fig 8. Hus 13 i det äldre bebyggelseskedet i Apalle. (Efter 
Ullén 1994, Fig. 5.)

the military organisation to a room in one of the hou
seholds is a way of pointing out the individual leader 
and connecting leadership with the room. ” (1993:195; 
här fig 7.)

I Apalle ägde en förändring rum under bronsålder, 
där ett treskeppigt, relativt långt hus, ersattes av ett 
kortare med större bockbredd. I Apalles äldre skede 
(Ullén 1994) verkar rummen generellt ha varit tydligt 
åtskilda av olika typer av innerväggar. Vanligtvis var 
huset uppdelat i två rum, varav det ena hade lergolv. I 
detta rum, som saknade härd, gjordes de flesta före
na ålsfynden. Härden var placerad i det andra rummet 
som ofta bara kunde nås inifrån huset (fig 8).

I sex av de åtta husen från det äldre skedet i Apalle 
återfanns kalk i stråk längs väggarnas insida och intill 
de takbärande stolparna i rummet med lergolv, lik
som vid ingången. Det har tolkas som ett tecken på 
att innerväggarna varit bestrukna och bemålade.

I husen från det senare skedet återfanns inga såda
na kalkspår och endast otydliga spår av en rumsindel- 
ning. I detta yngre skede var hela huset försett med 
lergolv och härden placerad centralt. En stor del av 
artefaktfynden återfanns runt härden.

Dessa olikheter och ytterligare andra har av Inga 
Ullén lagts till grund för en genomarbetad tolkning 
rörande förskjutningen mellan privat och offentlig sfär

Fig 9. Hus 2 i det yngre bebyggelseskedet i Apalle. (Efter 
Ullén 1994, Fig 6.)

under bronsålder. Ullén menar att de lergolvsförsedda 
rummen i det äldre skedet skulle representera ett sär
skilt hushållsekonomisk sfär med ett statusmässigt mo
ment av offentlighet. I det yngre skedet förefaller en 
större del av matlagningen ha ägt rum inomhus och 
härden ha blivit en samlingspunkt. Den privata sfären 
hade försvunnit och ersatts av en öppenhet: det enda 
rummet nåddes nu direkt från dörren (Ullén 
1994:254-259; här fig 9).

Man kan utifrån dessa exempel notera att det såväl 
under bronsålder och förromersk - romersk järnålder 
i Norden, och i kyrkorummet under medeltid, som i 
Nordamerika omkring år 1760 e Kr, skett en föränd
ring av planlösningarna vilken reflekterar nya värde
ringar och ändrade sociala förhållanden, framförallt i 
förhållandet mellan privat och offentligt. Av detta kan 
man utläsa att de arkeologiska husens planlösning inte 
ensidigt får betraktas typologiskt och deterministiskt 
som ett stildrag ”en longue durée”, utan företrädesvis 
som ett intentionelit och innovativt uttryck för en viss 
social ideologi och en viss samhällsstruktur.

Tack till Mats Burström 
Stockholm den 6 juli 1995
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r
iksantikvarieämbetets sektorsforskningsprojekt Hus & Gård i det förurbana 

samhällethar sedan 1989 engagerat ett tjugotal arkeologiska institutioner 

och närmare 80 enskilda arkeologer. Resultatet presenteras nu i form av ett data

register med ca 600 enskilda husdokumentationer samt en publikation vars katalog

del redovisar ca 250 av dessa. Till katalogen hör en separat artikeldel med bl a tre 

regionala studier över projektets källmaterial.

Det är första gången som svenska arkeologer på detta sätt gemensamt producerat 

en kunskapsöversikt till stöd för vetenskapliga bedömningar och prioriteringar inom 

kulturmiljövården.

Den yttersta orsaken till projektet är de senaste decenniernas stora antal arkeo

logiska undersökningar där inte minst boplatser, inklusive lämningar av hus med 

växlande källvärde, är ett omfattande och mycket betydelsefullt, vetenskapligt 

problemområde.

Publikationen från forskningsprojektet Hus & Gård i det förurbana samhället har 

som främsta målgrupp de arkeologer och beslutsfattare som är verksamma inom 

kulturmiljövården. Den vänder sig samtidigt till universitetsstuderande i arkeologi 

på grundval av den möjlighet till både helhetssyn och detaljkunskap som källmate

rialet och de översiktliga studierna erbjuder.
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