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Förord

Ä r 1990 startade arkeologin inför den nya 
Eą: an genom Uppland från Uppsala till 

X JL Mehedeby. Detta skedde genom en för
studie inför de alternativa sträckningsförslagen. 
Sedan dess har det arkeologiska arbetet rullat vi
dare med utredningar, förundersökningar, slutun
dersökningar, analyser, basrapporter, föredrag, ut
ställningar, publikationer m m. Nu avslutas detta 
gigantiska arkeologiska projekt med publikationer 
som är uppbyggda kring olika teman.

Allt sedan de större slutundersökningarna på
börjades år 2000 och fram till 2006 då de avslu
tades har arkeologiska frågor dryftats mellan de 
tre undersökande institutionerna under samord
ning av Arkeologiråd E4.1 detta råd har vi beaktat 
frågor och förväntningar som ställts av exploatör, 
länsstyrelse, forskarvärld och allmänhet. Den sista 
gemensamma produkten av detta är också denna 
publikation, där arkeologer från de tre institutio
nerna arbetat tillsammans.

Undersökningarna på E4:an hade inte kunnat 
genomföras med en sådan professionalism utan de 
arkeologer som deltagit. Under åren har runt 200

personer på ett eller annat sätt bidragit med kun
skap, arbetsinsatser och intresse, allt för att kunna 
avsluta detta med dessa publikationer. Ett stort 
tack till er alla som har bidragit till denna kun- 
skapshöjning av den uppländska förhistorien.

Vi riktar även ett stort tack till vår uppdragsgi
vare, Vägverket, som har varit en mycket bra sam
arbetspartner. Det är inte bara de arkeologiska un
dersökningarna som varit omfattande utan även 
själva vägbyggnationen har varit av extraordinär 
omfattning. Trots detta har arkeologer och väg
byggare kunnat enas om logistiken utan att kom
ma i konflikt med varandra.

Sist hoppas vi att denna publikation tillsam
mans med de övriga kommer ge svar på många 
frågor rörande förhistorien i Uppland men även 
att den kommer att inspirera läsaren till att fort
sätta söka kunskap.

Uppsala oktober 2007

Britt Rosborg 
Riksantikvarieämbetet, UV GAL

Jan Apel Bent Syse
Societas Archaeologica Upsaliensis Upplandsmuseet

CLP
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Inledning

Hans Göthberg, redaktör

D
e arkeologiska undersökningarna för den 
nya sträckningen av motorvägen E4 mel
lan Uppsala och Mehedeby i Uppland 
berörde omfattande fornlämningar, varav en stor 

andel var bosättningar. Lämningar av bebyggelse 
från stenålder till medeltid var därför vanliga ob
jekt att identifiera och dokumentera. Att detta blev 
fallet var inte någon överraskning eftersom sådana 
har varit ett vanligt inslag vid undersökningar i 
Uppland de senaste årtiondena. Av detta skäl var 
bosättningar och bebyggelse ett prioriterat område 
för både rapporter och den tematiska publikations
serien redan i planeringen inför undersökningarna. 
Både topografiskt och regionalt sett utfördes un
dersökningarna dessutom i delar av Uppland som 
tidigare inte berörts i särskilt hög grad av under
sökningar av den omfattning som anläggningen av 
en motorväg medför. Det grundläggande temat för 
denna volym av Arkeologi E4 är hus, gårdar och 
strukturella sammanhang. Däremot behandlas lo
kala och regionala frågor enbart i liten grad.

Forskningsbakgrund och 
antikvariska förutsättningar
En närmast klassisk arena för forskning om hus och 
bosättningar i Sverige under förhistorisk tid och 
särskilt järnålder är Öland och Gotland på grund 
av ovanligt fördelaktiga bevaringsförhållanden. 
Studier från dessa (t.ex. Stenberger 1955; Fallgren 
2006) har även haft stor betydelse och inflytande

för forskningen om förhistorisk bebyggelse i Mä
larlandskapen. Andra områden som har gett starka 
impulser för denna forskning är Jylland och Skåne 
(t.ex. Hvass 1985,1988; Björhem & Säfvestad 1993; 
Tesch i993;Ethelberg 2003). Det hade bland annat 
sin bakgrund i att storskalig avbaning med gräv
maskin av överplöjda bosättningar introducerades 
i det förra området. Trots varierande bevaringsför
hållanden medförde metoden att det blev möjligt 
att få en överblick av lämningar spridda över stora 
ytor. Det öppnade möjligheter för studier både av 
hus, andra inslag inom bosättningarna, rumsliga 
strukturer och andra aspekter av såväl materiell 
som icke-materiell karaktär.

I Mälarlandskapen var undersökningar av hus 
och bosättningar från brons- och järnålder inte 
särskilt vanliga fram till mitten av 1980-talet. 
Dessförinnan hade sådana i huvudsak framkommit 
i samband med undersökningar av gravfält. Emel
lertid hade lämningar av överplöjda bosättningar 
framkommit vid några mindre undersökningar i 
Uppland (Hjärthner-Holdar & Söderberg 1987; 
Aspeborg 1996; Holm 1996). Undersökningar i 
stor skala av sådana blev vanliga först 1986 inför 
bygget av E18 mellan Enköping och Bålsta i syd
västra Uppland. Dessa och deras efterföljare inför 
exploateringar för olika ändamål har lett till att an
talet undersökta bosättningar har ökat lavinartat.

Ett grundläggande inslag i dessa undersökningar 
var identifieringen av byggnader av olika slag och 
andra fysiska strukturer. Med tiden har de iden
tifierade byggnaderna visat sig uppvisa en mycket
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stor variation, vilket både har inneburit möjlighe
ter till och begränsningar för försök att fastställa 
husens kronologi. Andra aspekter av byggnaderna 
har varit tolkning av funktion och rumsindelning. 
I förlängningen av detta ligger också en diskussion 
om indikationer både i bebyggelse och föremålsma- 
terial av sociala och ekonomiska skillnader. Detta 
har avspeglats i skilda byggnadskategorier, där sär
skilt hallen har diskuterats (se Herschend 1993).

En relativt tidig erfarenhet var insikten om de 
begränsningar i tolkningen av bebyggelsens rums
liga struktur som olika typer av exploateringar 
innebar. Linjära exploateringar som många vägar 
och järnvägar gav långa smala snitt genom land
skapet, men det har sällan varit möjligt att klarläg
ga en komplett gårdsstruktur med byggnader och 
spår av andra tillhörande verksamheter. Dessutom 
var det inte möjligt att avgränsa en bosättning i alla 
riktningar. Undersökningar för motorvägar kan 
innebära större möjligheter att klarlägga gårds
strukturer och påvisa omfattande bosättningar. 
Dessutom visade några större undersökningar för 
bostadsbebyggelse utanför Västerås att överplöjda 
bosättningar kan ha haft en betydande utsträck
ning (Holm m.fl. 1994; Aspeborg 1999). Även om 
det inte ens under dessa förutsättningar var möj
ligt att fullständigt avgränsa bosättningarna, gav 
de inblickar i hur komplex bebyggelsen kunde vara 
rumsligt och kronologiskt. Fåtalet undersökningar 
av en sådan storleksordning i Uppsala län kom 
länge att innebära en oklarhet hur vanliga förhis
toriska stora bebyggelsekomplex kunde vara.

Ytterligare en annan synvinkel var bosättning
arnas kronologiska placering vilket hade betydelse 
för synen på bebyggelseutvecklingen i Mälar
landskapen i stort. Med utgångspunkt i gravar 
ansågs en kontinuerlig ökning av bebyggelsen 
ha ägt rum under järnålder, med en tyngdpunkt 
i yngre järnålder (Ambrosiani 1964; Hyenstrand 
1974). Vid de första undersökningarna av över
plöjda bosättningar under 1980-talet förvänta
des därför ett relativt stort inslag av yngre järn
ålder. Dateringar både på enskilda platser och 
generellt visade däremot att tyngdpunkten låg i 
äldre järnålder och i viss mån bronsålder, medan 
yngre järnålder var blygsamt representerat (se 
Göthberg 2000). Dessa resultat stämde överens

med en bedömning att gravar från äldre järnål
der har varit mer eller mindre lika vanliga som 
under yngre järnålder (Bennett 1987). En kon
sekvens var också identifieringen av förändringar 
av bebyggelsen vid övergången mellan äldre och 
yngre järnålder som var likartade med dem som 
diskuterats för bland annat Öland och Gotland 
(se Näsman 1988; Göthberg 1995). De kan också 
ses i ljuset av en diskussion ur både arkeologisk 
och kulturgeografisk synvinkel om omfattande 
omstruktureringar av bebyggelsen under yngre 
järnålder (t.ex. Widgren 1983).

Terminologi
I en diskussion av förhistorisk bebyggelse möter 
man förr eller senare inarbetade termer som lång
hus, fyrstolpshus, en-, två- och treskeppiga hus. 
Däremot är det mer sällan som dessa definieras 
närmare. Den grundläggande definitionen av 
långhus är ett hus med stor längd i proportion 
till bredden. Dessa hus har vanligen en längd om 
20-30 m och en bredd på 5-7 m. Den kan använ
das både om tvåskeppiga och treskeppiga hus. 
Vanligen används den som en synonym för hus 
med en flerfunktionell uppdelning i bostad och 
ekonomidel, medan hus med andra funktioner 
kan benämnas uthus eller ekonomibyggnad (se 
Carlie & Artursson 2005:164). Även om termen 
språkligt sett är en karaktäristik av husets fysiska 
utseende, har den därför i praktiken en funktionell 
innebörd. En inte närmare definierad detalj är 
var den lägre gränsen går för att beteckningen 
långhus ska gälla. Det har sin betydelse eftersom 
treskeppiga hus kortare än 15 m tolkats innehålla 
bostäder, särskilt från yngre bronsålder och för
romersk järnålder. Å andra sidan kan hus med 
oklar funktion ibland ha en längd om uppemot 20 
m. Termen långhus i betydelsen flerfunktionellt 
hus med bostad har i detta längdintervall där
för en gråzon. Det har betydelse på överplöjda 
bosättningar där få härdar eller andra spår av 
boende har bevarats i husen och det följaktligen 
inte är lätt att bestämma husets funktion. Alter
nativa beteckningar kan vara stolphus eller t.ex. 
treskeppigt hus, med tillägg för funktion eller 
karaktäristik av storleken.
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Beteckningarna en-, två- och treskeppiga hus har 
tydliga paralleller till beskrivningar av kyrkobygg
nader av sten eller tegel. Den förstnämnda innebär 
att taktyngden huvudsakligen bars av väggarna. I de 
tvåskeppiga husen bars taktyngden både av en rad 
stolpar i husets längdaxel och av väggarna. De tre
skeppiga husen kännetecknades av att taktyngden 
bars av två parallella rader stolpar inne i huset och 
väggarna. I de inre stolpraderna var stolparna ofta 
parställda och förbundna med en horisontell bind- 
bjälke för att bilda bockar (se Näsman 1983:19iff).

Fyrstolpshus är i grund och botten en beskrivning 
av att konstruktionen bestod av fyra stolpar som 
markerade hörnen av en byggnad, med kvadra
tisk eller rektangulär form och oftast små dimen
sioner. Andra termer är stacklada och hörnstolps- 
hus (Olausson 1995:182). Den sistnämnda termen 
tar fasta på placering av stolpar i hörnen. Dess
utom har den fördelen att fler stolpar kunde ingå 
utan att det verkar stå i motsats till beteckningen. 
Den generella tolkningen är att stolparna burit bo
dar eller någon annan typ av konstruktion på en 
plattform, alternativt att de varit enkla skydd för 
hö eller halm (Björhem & Säfvestad i993:292ff).

Till terminologin hör också den kronologiska 
indelningen. Folkvandringstid anses i detta sam
manhang tillhöra äldre järnålder eftersom såväl 
byggnader som bebyggelsestruktur uppvisar stör
re likheter med yngre romersk järnålder än med 
vendeltid. Detta förstärks av att en av de största 
förändringarna av bebyggelsen under järnålder i 
östra Mellansverige infaller i övergången mellan 
folkvandringstid och vendeltid.

Innehåll
Inom den generella tematiska ram som studier av 
hus och bosättningar utgör är artiklarna fördelade 
på tre tematiska block: Del I Hus från yngre sten
ålder till medeltid, Del II Särskilda studier och Del 
III Bebyggelse, struktur och agrara samband.

Del I innehåller artiklar som främst belyser 
huskonstruktionernas konstruktion, kronologi 
och funktion. Den inleds med en artikel av Niclas 
Björck om bostäder och boplatsorganisation under 
slutet av mesolitikum och neolitikum. Den ser läm
ningarna av bostäder i olika former i ljuset av forsk-

ningshistoriken och metodfrågor. Den bör också 
ses i ljuset av diskussioner i Arkeologi E4 Uppland 
- Studier volym 1 (Biwall m.fl. 2007; Darmark & 
Sundström 2007; Larsson & Lindberg 2007). Den 
innehåller en sammanställning av lämningar av 
hyddor och hus från dessa epoker i Mälarlandska
pen och angränsande delar av östra Sverige samt en 
utblick mot andra delar i Skandinavien. Därtill dis
kuteras boplatsorganisation i ljuset av hushåll och 
sociala grupper, samt näringar och ekonomi. Där
efter följer en artikel av Anna Onsten-Molander, 
Kristina Martinelle och Kajsa Willemark om hus 
från senneolitikum och bronsålder i Mellansverige. 
Den diskuterar husens konstruktion, kronologi och 
bosättningsstruktur, inklusive framväxten av be
byggelse bestående av flera hus.

Den följs av en artikel av Jonas Wikborg och 
Anna Onsten-Molander som behandlar hus från 
äldre järnålder och särskilt treskeppiga hus. Tyngd
punkten ligger på husens kronologi och en jäm
förelse med och diskussion kring existerande hus- 
typologi. Därtill diskuteras även andra aspekter av 
husens konstruktion som gavlar, väggar, ingångar 
och storlek. Sedan vidtar en artikel av Leif Kar
lenby som behandlar husens funktion under äldre 
järnålder, med särskild inriktning på bostaden och 
introduktionen av hallen. Dessa förändringar ses 
både med avseende på konstruktionen och i ett 
socialt perspektiv. Därefter följer en artikel av Per 
Frölund och Berit Schütz som inriktar sig på korta 
hus från äldre järnålder ur en funktionell aspekt. 
Även om de brukar förknippas med olika slags eko
nomibyggnader diskuteras även möjligheten av nå
gon bostadsfunktion. En pendang är en artikel av 
Dan Fagerlund som behandlar stora hus från äldre 
järnålder, vilka däremot är relativt sällsynta. Såda
na hus med dateringar från sen förromersk järnål
der och romersk järnålder uppvisade drag som kan 
ses som utslag av en konservativ byggnadstradition 
i jämförelse med andra samtidiga hus.

Därefter följer en artikel om hus från yngre järn
ålder av Malin Gustafsson. Där diskuteras såväl 
hus av olika konstruktionstyper som förändring 
av byggnadstraditionen, samt de förändringar av 
gårdsstrukturen som introduktionen av nya hus
konstruktioner medförde. Louise Evanni behandlar 
ett annat inslag i yngre järnålders byggnadsbestånd,
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nämligen grophus. De diskuteras med avseende på 
att rikligt med benavfall, möjligen efter garvning, 
påträffades i grophus vid Hämringe. Dessa ses dels 
som indikation på förekomsten av ett specialiserat 
hantverk inom bosättningen, men också som spår 
av husoffer. Vidare följer en artikel av Linda Qvi- 
ström om medeltida byggnadsskick med en diskus
sion av lämningar av medeltida byggnader och för
ändringar av byggnadsteknik, samt bakomliggande 
orsaker till dessa förändringar. Slutligen diskuterar 
Linda Qviström virkesval i byggnader från äldre 
järnålder till medeltid med underlag i vedartsana- 
lyser och jämför dessa med analyser från härdar och 
vegetationshistoriska studier. Detta leder också till 
frågan om virket har haft ett lokalt eller regionalt 
ursprung samt indikationer på handel.

I Del II Särskilda studier finns artiklar som kan 
karaktäriseras som fallstudier på grund av att de 
huvudsakligen behandlar ett begränsat underlags
material från en plats eller olika metodiska til
lämpningar. Den inleds med en artikel av Björn 
Hjulström och Sven Isaksson om geokemiska ana
lyser, främst vid Kyrsta. Den behandlar och utvär
derar resultaten av några typer av sådana analyser, 
främst vid bosättningen vid Kyrsta, men även läm
ningar i skogsmark som kunde tolkas som anlägg
ningar för tjärframställning. En artikel av Håkan 
Ranheden behandlar växtmaterial från undersök
ningen vid Lövstaholm. Den fokuserar på fynden 
av säd på boplatsen, särskilt fynd av vete, vilket 
diskuteras i ljuset av analyser av makrofossil, pol
len och insekter från omgivningen. Där diskuteras 
hur dessa olika typer av material, tagna från olika 
typer av objekt och med olika slag av analyser av
speglar den lokala örtfloran.

Den därpå följande artikeln av Anna Östling har 
en nära anknytning till den sistnämnda i och med 
att den diskuterar fynden av säd vid Lövstaholm i 
ljuset av att vridkvarnar påträffades på samma plats. 
Dessa fynd kan också ses i ljuset av att malning om
talas som en arbetsuppgift för trälar, men också att 
kvarnar i en symbolisk betydelse anspelar på världs
alltet. En tredje artikel som utgår från Lövstaholm 
är skriven av Anna Östling och Fredrik Larsson. 
Den kan ses som ett inlägg i diskussionen om by
bildning med utgångspunkt i andra indikationer 
för samarbete eller samverkan mellan flera gårdar

än de som vanligen förekommer. Den behandlar 
därför hur några olika kategorier av lämningar 
skulle kunna avspegla detta, särskilt eventuella la
tringropar, men även brunnar och vägar.

En artikel av Anna Östling diskuterar en del av 
undersökningsytan vid Skärna som innehöll väl
digt få lämningar och därför kom att betraktas 
som en tom yta. Den tolkades som en betesmark, 
men kan också diskuteras ur en synvinkel som 
gränszon mellan bosättningar och områden, där 
hänsyn tas till bebyggelse, näringar och kommu
nikationer. En annan prägel har en artikel av Jo
nas Ros som behandlar den medeltida gården vid 
Sommaränge skog. Mot bakgrund av lämningarna 
av gården diskuteras alternativa detaljerade förslag 
till tolkning av funktion och social tillhörighet.

I Del III Bebyggelse, näringar och struktur 
behandlas bebyggelsen ur en mer övergripande 
synvinkel, däribland företeelser som på olika sätt 
avspeglar strukturer, såväl rumsliga som av social 
och ekonomisk karaktär eller näringsmässiga sam
manhang. Den inleds med en artikel av Susanna 
Eklund om trähägnader. Den tar upp olika typer 
av trähägnader och i vilka sammanhang de kan ha 
förekommit, dvs. vad de har skyddat. Därtill dis
kuteras likheter och eventuella skillnader mellan 
trähägnader och stensträngar ur kronologisk och 
funktionell synpunkt.

I en artikel av Susanna Eklund, Anna Onsten- 
Molander och Jonas Wikborg diskuteras gården 
från bronsålder till slutet av järnålder ur olika syn
vinklar. Dessa gäller i synnerhet bebyggelsens ut
formning i ett kronologiskt perspektiv, men även 
andra fysiska inslag som härdar, tillgång till vatten, 
avfallshantering och hägnader, vilka kan förknip
pas med gården. De leder också fram till en diskus
sion av topografisk placering och kontinuitet.

Den avslutande artikeln av Hans Göthberg har 
husen som byggstenar i andra bebyggelsemässiga 
sammanhang som grundtema. Till en del kan den 
ses som en syntes och delvis som en fristående dis
kussion av synvinklar som i övrigt behandlats rela
tivt kortfattat i rapporter och artiklar. En aspekt 
som diskuteras är traditioner av olika slag i bygg
nadernas konstruktion, vilket både kan vara ett ut
slag av tekniska och icke-materiella faktorer. 
Tyngdpunkten ligger på bebyggelse under äldre
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järnålder som belysning av olika agrartekniska frå
gor, däribland ställning av boskap och därtill knut
na företeelser, möjligheten av variation i bruk- 
ningsinriktning och boskapens sammansättning. 
En synvinkel av annan karaktär som diskuteras är 
hus som indikationer på social och ekonomisk dif
ferentiering inom bosättningarna. Därutöver be
handlas bebyggelsestruktur både med avseende på 
bebyggelsens rumsliga förhållande och indikationer 
på agrar samverkan. Slutligen beskrivs den gene
rella bebyggelseutvecklingen i Uppland, särskilt 
utvecklingen under yngre järnålder. ■

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3 IS



16 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3
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Stenålderns bostäder
OCH BOPLATSORGANISATION
Niclas Björck, Riksantikvarieämbetet, UV GAL

F
rån bronsålder och järnålder finns ett stort 
antal hus, som dokumenterats vid arkeo
logiska utgrävningar. Variationen i läm
ningarna är stor, men ändå är det möjligt att finna 

olika typer, t.ex. långhus och fyrstolpshus, som 
uppenbarligen har fungerat inom ramen för bo
platsorganisationen. När det gäller stenåldern har 
vår kunskap om bostäder och boplatsorganisation 
länge varit betydligt mer begränsad. I östra Sve
rige förefaller det också finnas en stor diskrepans 
mellan de neolitiska långhus man ofta letat efter 
och de konstruktioner som man faktiskt finner.

Mitt syfte är att diskutera och i ett långtidsper
spektiv analysera stenålderns bostäder, men också 
att lättillgängligt presentera de lämningar som 
finns. Min förhoppning är också att det skall vara 
möjligt att isolera drag som kan utgöra grund för 
en typindelning. Materialet skall sedan vara ut
gångspunkt för en mer övergripande diskussion 
kring orsaker bakom förändringar i byggnads- 
skick. Med utgångspunkt från storskaligt ytunder- 
sökta lokaler skall en analys och diskussion kring 
hur boplatser under olika tider organiserats föras. 
Rummets utformning på olika nivåer torde vara 
en av våra bättre utgångspunkter för att möjlig
göra en diskussion kring aspekter på samhällens 
sociala organisation.

Arbetet tar sin utgångspunkt i materialet från 
E4, men detta material måste kompletteras då 
t.ex. spår efter mesolitiska bostäder saknas inom 
projektet. Det krävs därför att lämningar från ett 
större område analyseras för att uppnå artikelns

syfte. Ett lämpligt vidgat analysområde bedöms 
vara Uppsala och därtill angränsande län. Inom 
ett område med denna utsträckning förekommer 
konstruktioner från såväl meso- som neolitikum. 
Ett undersökningsområde med denna utsträck
ning omfattar landskapen Gotland, Gästrikland, 
Hälsingland, Södermanland, Uppland och Väst
manland. Under stenåldern hade dessa landskap 
relativt likartad miljö, präglad av vidsträckta 
skärgårdar med uppbrutna kuster och rikligt med 
kustboplatser (fig. 1).

Lokal bakgrund 
- E4-projektet
Resultaten från E4-undersökningarna ger oss 
inblick i hur livet i Uppland kan ha varit under 
olika skeden av stenåldern. Den stora kronolo
giska spännvidden ger oss möjlighet att studera 
bostädernas utveckling i ett långtidsperspektiv. I 
projektet har boplatser av mesolitisk karaktär un
dersökts vid Stormossen, Skallmyran och Postbo
da 3. Tidigneolitikum och äldre mellanneolitikum 
är representerade på Glädjen, Bålmyren, Snåret, 
Högmossen, Postboda 1 och 2. Brännpussen hör 
till yngre mellanneolitikum och Djurstugan till 
övergången mot senneolitikum. Platsernas lokali
sering och fyndmaterialet från alla lokaler är re
lativt samstämmigt, fiske och marinjakt framstår 
som centralt genom större delen av stenåldern 
och bosättningarna förefaller under bruknings-
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tiden undantagslöst ligga strandnära. Senneoliti- 
kum framstår dock som en period då förändringar 
sker i regionen (Björck m.fl. 2005). Vid Djurstu
gan framträder detta genom att platsen inte ligger 
direkt vid stranden, sädeskorn uppträder i fynd
materialet, och byggnadsskicket avviker från det 
vi känner från äldre lokaler i regionen och till sin 
typ anknyter till senneolitikum (Ytterberg 2006). 
Inom E4"projektet finns fler lämningar från sen
neolitikum på platser som Ryssgärdet, Kyrsta och 
t.ex. Forsa. Senneolitiska bostäder behandlas i en 
annan artikel i denna volym, att.ex.emplifiera den 
typ av långhus som hör tiden till bedöms därför 
vara tillräckligt i detta sammanhang.

För att få en överblick har en katalog över re
levanta konstruktioner tagits fram, denna ligger 
sedan till grund för de tolkningar som görs. Ambi
tionen har varit att beakta alla de konstruktioner 
som arkeologer iakttagit på stenålderboplatser i 
undersökningsområdet. Det breda angreppssättet 
syftar till att mer generella mönster skall avspeg
las, men också att mångfald och variation skall 
kunna framträda. På platser där flera samtida bo
städer dokumenterats är ambitionen att gå vidare 
och diskutera även boplatsernas organisation. De 
generella tendenser som framträder är en viktig 
grund för jämförelser av bostäder och boplatsor
ganisation i ett överregionalt sammanhang, men 
kan förhoppningsvis också utgöra bas för en dis
kussion kring samhällsutveckling.

Att finna och förstå 
stenålderns bostäder
I undersökningsområdet har man arbetat med 
stenåldersarkeologi i mer än 100 år. Detta ger en 
möjlighet att beskriva kunskapsuppbyggnaden 
och ställa denna i relation till variabler som för
ändringar i undersökningsmetoder eller volymen 
i infrastruktursatsningar. Den katalog över bo
städer från stenåldern som sammanställts här är 
en god utgångspunkt även för en analys av detta 
slag. Man kan se att under en period av 42 år, mel
lan 1916 till 1958, publicerades 14 konstruktioner 
tolkade som stenåldersbostäder inom undersök
ningsområdet. Under 15 år från 1993 fram till idag

Hälsingland

18-21*
ll-H?

Gävle
Gästnkland

Uppland

Västmanland

■ Stockholm

Figur 1.Det utvidgade undersökningsområdet 
Uppsala och därtill angränsande län med de platser som 
anförs i katalogen markerade (nr. efter katalog). Inom 
detta analysområde finns konstruktioner från både me- 
solitikum och neolitikum, vilket möjliggör en diskussion 
kring förändringar i bostädernas utformning i ett lång
tidsperspektiv. Området redovisas med den strandlinje 
som gäller för ca 3500 f Kr. Då nästan samtliga lokaler 
legat vid kusten betyder detta att äldre platser hamnar 
ett stycke från kusten och yngre tenderar att hamna ute i 
havet på kartan.

Figure 1. The extended investigation area of Uppsala 
and surrounding counties with sites mentioned in the 
catalogue. Within this area of analysis are constructions 
from both the Mesolithic and the Neolithic, which makes 
a discussion possible of changes of the dwellings design in 
a long-term perspective. The area is shown with the coast
line from ca 3500 BC. As almost every site has a strong 
connection to the coastline, it means that according to the 
map older sites seem to be located further inland and the 
younger settlements seem to have been laying in the sea.
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har ytterligare 76 dokumenterats och i de flesta 
fall publicerats. I perioden däremellan, 1959-1992, 
publicerades däremot bara en enda konstruktion 
av detta slag på hela 33 år. Variationen över tiden 
är påtaglig och det är därför intressant att något 
fördjupa sig i vad som kan ligga bakom dessa skill
nader. Före 1959 och efter 1992 har upptagandet 
av större sammanhängande ytor dominerat vid 
arkeologiska slutundersökningar. Under mellan
perioden var idealet däremot olika typer av prov- 
gropsstrategier, inspirerade från den s.k. ”New Ar
chaeology”. Tanken med denna ”sampling” var att 
genom en begränsad arbetsinsats, erhålla en repre
sentativ bild av fyndmaterialet och dess variation. 
Sådana strategier kan närmast beskrivas som en 
storskalig insamling av artefaktmaterial eftersom 
begriplig kontext att relatera fynden till saknas 
(Björck 1997; Biwall m.fl. 2007). En viktig förkla
ring till den variation över tid som noterades ovan 
verkar således vara att den metod man använder 
har stor betydelse för vad man kan finna.

I ljuset av detta blir det intressant att se närmare 
på den plats, Överåda, som bryter den allmänna 
tendensen i materialet. Här framkom spår efter 
både en hyddgrund och två gravar under den pe
riod då provgropsstrategier annars helt domine
rade. Det visar sig då att när Överåda undersöktes 
användes inte en renodlad provgropsstrategi, utan 
på en till stora delar ”samplad” boplats upptogs 
också större ytor. Föga förvånande är det inom 
dessa ytor som samtliga mer komplexa konstruk
tioner påträffades (Welinder 1971:9, 14). Undan
taget från den allmänna bilden ändrar därför inte 
alls slutsatsen att grävmetoder har haft stor be
tydelse för vår möjlighet att upptäcka och förstå 
mer komplexa strukturer på boplatserna. Tvärtom 
förstärker resultaten från Överåda denna slutsats 
ytterligare. Historien kan därmed sägas ha visat 
att en förståelse för mer komplexa sammanhang 
kräver att ytor undersöks. Enligt min mening 
är ett val av undersökningsstrategier baserat på 
provgropar därmed också till stor del att välja bort 
möjligheten att finna konstruktioner.

Det finns starka samband mellan ovan nämnda 
och de strategier med provgropssvep som fortfaran
de utförs idag. Att historien tenderar att upprepa 
sig är välomvittnat och brukar uttryckas med tale

sätt, t.ex. intet nytt under solen. Nu kan man säga att 
detta fenomen återigen belysts. En, med det ovan 
anförda, likartad uppdelning finns nämligen inom 
E4-projektet. På de platser som undersökts kontex- 
tuellt, dvs. där sammanhängande ytor upptagits, 
finns många gånger mer komplexa konstruktioner 
(bostäder, gravar) och på de platser där provgrops
strategier applicerats har sådana konstruktioner 
inte kunnat beläggas (Björck & Larsson 2007b; 
Björck m.fl. i tryck; Sundström & Darmark 2005; 
Darmark & Sundström 2006; Sundström m.fl. 
2006; Guinard & Vogel 2006a, 2006b; Lindberg 
2006; Nilsson 2004; Ytterberg 2006).

Att värdera konstruktioner kräver arkeologiska 
material av god kvalitet. Om en plats undersöks 
med enbart provgropar leder detta, som fram
gick ovan, till svårigheter att upptäcka konstruk
tioner. Att efteråt försöka kompensera avsaknad 
av överblick genom maskinschaktning torde i de 
flesta fall vara fruktlöst. Moränmark, där många 
av dessa lämningar påträffas, är vid schaktning 
arkeologiskt oläslig. Detta särskilt när det gäller 
stenålderns ofta diffusa konstruktioner. I sandiga 
eller leriga miljöer, mer fria från sten kan däremot 
maskinschaktning göras med framgång. Vilken 
metod som är lämplig måste därför bedömas med 
utgångspunkt i förutsättningarna på den för till
fället aktuella platsen. Förståelse för forntida bo
städer och andra konstruktioner kräver, enligt min 
mening, en hermeneutisk analys, där värdering av 
många olika variabler leder fram till tolkningen. 
Att belysa kontext endast utifrån en eller några 
få variabler är sällan nog för att skapa en djupare 
förståelse. En sådan bör växa fram ur en samlad 
värdering av de för den unika platsen tillgängliga 
variablerna. Dessa varierar men ofta handlar det 
om t.ex. topografi, kulturlager, färgningar, anlägg
ningar, fyndspridning eller andra aspekter på fynd, 
resultat från olika analyser m.m. Generellt gäller 
att stenålderslämningar aldrig är lätta att tolka, 
men ju fler variabler som saknas, desto mer svår
tolkade eller rent av obegripliga blir kontexterna.

Det är emellertid inte enbart metoderna som är 
av betydelse för att mer komplexa sammanhang 
ska kunna dokumenteras, även volym i infrastruk
tursatsningar och därmed volymen i arkeologiskt 
arbete överlag har betydelse. Att bara 14 hydd-
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grunder påträffades under perioden 1916-1958 
står i proportion till mängden utförda stenålders- 
undersökningar under denna period. Den stora 
mängd bostäder som framkommit under de se
naste 15 åren, är delvis ett resultat av förbättrade 
metoder/resurser, men mängden förklaras också 
av att omfattande exploateringar, och därmed 
många arkeologiska undersökningar, utförts.

Denna arkeologihistoriska exposé visar att för 
att finna lämningar efter bostäder krävs under
sökningsmetoder som gör att denna typ av spår 
får möjlighet att framträda. Det är naturligtvis 
svårt att värdera metoder relativt till varandra. 
En sådan värdering är dock nödvändig om vi skall 
kunna utveckla mer framgångsrika strategier över 
tiden. Den bästa metoden för att göra en sådan 
värdering ter sig vara att se just på metodens 
framgång i att identifiera och dokumentera mer 
komplexa konstruktioner, t.ex. gravar eller bostä
der. Moderna undersökningsmetoder har gjort 
att bostäder och till och med boplatsorganisation 
numera kunnat identifieras på många platser, 
t.ex. Bjästamon, Bollbacken, Brännpussen, Få
gelbacken, Fräkenrönningen, Högmossen, Lill- 
berget, Snåret, Vedmora, Vittersjö och Voullerim 
(Baudou 1992:67^ Arthursson 1996a; Fundberg 
1997; Björck 1998; Björck & Björck 1999; Björck 
m.fl. 2000, 2001; Björck & Larsson 2007b; Ha- 
lén 1994; Holback m.fl. 2004, manus; Nilsson 
2004). En metod är emellertid inte statisk utan 
bör vara i allra högsta grad flexibel, en anpassning 
efter platsspecifika förutsättningar måste göras. 
Nämnda platser är inte undersökta med en me
tod, de har däremot gemensamt att de undersökts 
med metoder som anpassats efter de enskilda 
platsernas förutsättningar. I princip innebär detta 
i samtliga fall att större sammanhängande ytor 
grävts, men bortsett från detta finns flera olika 
strategier som visat sig funktionella (Artursson 
1996a, 1996b; Björck 1998; Holback manus).

Resultaten visar att om vi anpassar metoderna 
har vi stora möjligheter att finna spår även efter 
stenålderns bostäder och därmed få en djupare 
förståelse för perioden. Konstruktioner av detta 
slag är ett källmaterial som är viktigt för vår för
ståelse för hur man levde men också för frågor på 
högre nivå som rör samhällenas organisation.

Stenålderns kustboplatser
I detta sammanhang måste kustboplatsernas funk
tion diskuteras, detta därför att det under senare 
år ibland har ifrågasatts om kustlokalerna under 
neolitikum är boplatser. Att kustboplatserna un
der mesolitikum fungerat som boplatser ifråga
sätts inte, men för de lämningar som kronologiskt 
hör till den neolitiska perioden har framkastats 
alternativa tolkningar. Dessa hypoteser går ut på 
att neolitiska kustboplatser brukats enbart under 
vissa delar av året, eller att lokalerna enbart har 
haft en rituell funktion (Carlsson 1998; Gill 2003; 
Sundström 2003; Sundström & Darmark 2005; 
Sundström m.fl. 2006). De mångfacetterade läm
ningar som framkommer vid storskaliga under
sökningar gör det osannolikt att dessa platser ge
nerellt skulle ha haft en renodlat rituell funktion, 
däremot har rituella aktiviteter förekommit. Det 
finns dock indikationer på att de enskilda platser
na ibland kan ha haft olika funktioner under skilda 
kronologiska skeden (Björck 2007). Möjligen kan 
man emellanåt tala om ”boplatsens liv”, där plat
sens funktion och betydelse förändrats över tiden. 
De starka förändringar av landskapet som åtmins
tone i Uppland kan ha gjort boplatser ointressanta 
bara på någon generation skulle kunna inbjuda till 
ett återbruk av äldre platser. Kanske övergick plat
sen till att bli anfädernas gravplats när landskapet 
förändrats så att den blivit ointressanta som kust
boplats? Kanske fanns folktro och etiologiska säg
ner knutna till att förfädernas boplats avlägsnades 
från det livgivande havet?

Att de neolitiska kustboplatserna primärt har 
varit mångfunktionella och fungerat som just bo
platser har resultat och bl.a. utförda analyser (t.ex. 
osteologi, fytolit, lipid och slitspår) under senare 
år gjort allt mer tydligt. Att man under neolitikum 
vistats på åtminstone en stor del av kustboplatser
na året om är välbelagt i benmaterialet från stor- 
skaligt undersökta platser med relativt goda beva- 
ringsförhållanden (t.ex. Olsson m.fl. 1994; Björck 
1998, i tryck; Björck & Björck 1999; Segerberg 
1999; Storå 2001; Sundström m.fl. 2006). Då det 
bedömt utifrån säsongsindikatorer är ett faktum 
att man varit på många av dessa platser året om 
bör tolkningar rimligen utgå ifrån detta.
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På lokaler där hela eller stora delar av kulturlagret 
undersökts, t.ex. Snåret, Vendel 1:1, Högmossen, 
Vedmora, Bollbacken eller Fräkenrönningen har 
en bättre upplösning i mångfalden givit spår ef
ter bostäder och i anslutning till dessa spår efter 
avfallshantering (koncentrationer av bl.a. ben 
och keramik). Runt bostäderna finner vi ofta en 
mångfald av redskap, slipstenar, brynen, sågar, 
knivar, yxor, pilspetsar, skrapor och borrar etc. Ur 
dessa artefakter kan utläsas både hantverk, slakt 
och t.ex. matlagning. Det har också visat sig finnas 
en likartad uppsättning lerkärl knutna till varje 
bostad. Det är stora forvarings- eller vattenkärl 
med en diameter på 30 till 50 cm, kokkärl med 
en mynningsdiameter omkring 20 cm samt små 
kärl och koppar med en mynningsdiameter som 
understiger 15 cm. Kanske är sistnämnda att be
trakta bl. a. som husgeråd. Tolkningen av kärlens 
varierande funktion har tidigare kunnat anas ge
nom att fastbränt material främst förekommer på 
medelstora kärl (se t.ex. Björck 1998). Lipidana- 
lyser har gjort att bilden nu kunnat bekräftas och 
förståelsen också fördjupas. Samtliga analyserade 
kärl med en mynningsdiameter omkring 20 cm 
har spår efter kokning, vanligtvis ingår både vege- 
tabilier och animalier i anrättningarna. De största 
och de minsta kategorierna av kärl saknar däre
mot sådana spår. De allra största innehåller inga 
lipider medan sådana vanligtvis förekommer i små 
kärl, dvs. husgeråd (Björck & Larsson 2007b). Att 
uppsättningen av kärl, likväl som uppsättningen 
av stenredskap, är likartad i området kring varje 
bostad indikerar att bostäderna använts på samma 
sätt och sannolikt av en likartad social enhet.

Fytolit- och lipidanalyser har även visat vegeta- 
biliernas betydelse i diet och hantverk. Att vegeta- 
bilier tidigare systematiskt undervärderats har san
nolikt sin orsak i att ben bevaras bättre och denna 
del av näringsstrategierna därmed lättare kunnat 
beläggas. Lipidanalyserna visar att vegetabilier 
väger minst lika tungt i kosten som kött och fisk, 
åtminstone under neolitikum. Vid den neolitiska 
lokalen Snåret kunde man i en kokgrop påvisa att 
den vegetabiliska andelen av kosten bl.a. bestod av 
marina växter som insamlats och tillretts. Det kan 
vara fråga om en mångfald av ätliga växter, t.ex. 
vass, pilblad eller sjönöt, men även många andra

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 3

arter från land, strand, sjö och hav har sannolikt 
brukats (Björck & Larsson 2007a). Att vi kunnat 
få en inblick i denna del av den neolitiska ekono
min bör få betydelse för samhällstolkningar.

Den variation i aktiviteterna som föreligger på 
kustboplatserna, att säsongsindikationer pekar 
på verksamhet året om även på enskilda lokaler i 
skärgårdarna, är aspekter som svårligen kan för
enas med tanken att människor skall ha samlats på 
dessa platser enbart för begravningar och ritualer 
under vissa säsonger (t.ex. Carlsson 1998; Apel 
m.fl. 1995; Gill 2003; Sundström 2003). Hypo
teser av detta slag lider enligt min bedömning av 
två brister, dels går de i otakt med det material vi 
faktiskt finner vid undersökningar. Dels tvingas 
man att uppfinna andra lokaltyper, för vilka få, om 
några, hållbara argument finns, för att samhälls
modellerna skall fungera. Efterhand som fler loka
ler undersöks tvingas man skapa ”ad hoc” hypo
teser om ytterligare lokaltyper för att rädda dessa 
modeller (t.ex. Sundström & Darmark 2005). Då 
inga belägg för lokaler kan uppbringas används 
istället odaterade lösfynd t.ex. yxor för att under
bygga modeller av detta slag (jmf. Apel m.fl. 1995). 
Detta är emellertid mycket problematiskt då varie
rande former av bergartsyxor verkar finnas under 
hela stenåldern, trindyxor är likadana under både 
meso- och neolitikum och exempel på slipade yxor 
finns från säkra mesolitiska kontexter (t.ex. Sund
ström m.fl. 20o6:i84f; Björck m.fl. 2000; Stenvall 
2007:8f). Att arbeta med typologi på nämnda sätt 
ter sig därför både chansartat och riskabelt.

Resultatet av att betrakta kustboplatserna på 
det sätt som nämnda författare förespråkar blir att 
de tidigneolitiska människorna var enormt rast
lösa bönder som under årscykeln rörde sig mellan 
gårdar, samlingsplatser, familjebaserade kustbo
platser och specialiserade jaktplatser av olika slag. 
Ett levnadssätt som förefaller vara en prövning för 
både människor och djur. Dessutom ter det sig vara 
omotiverat att leva på detta sätt i ett tempererat 
klimat med rika resurser. Om de material som är 
tillgängliga beaktas finns enligt min mening inte 
något i dessa som motiverar antaganden av detta 
slag. En förkrossande majoritet av de tidigneolitis
ka boplatserna ligger vid den samtida kusten eller 
utgör limniska etableringar. De osteologiska ma
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terialen från undersökta neolitiska boplatser do
mineras starkt av fisk och säl. Landvilt (svin, älg, 
mård och t.ex. bäver) förekommer, men inslaget är 
vanligtvis under i procent av benmaterialet. När 
det gäller domesticerade arter (får/get eller ko) 
förekommer dessa inte alls på majoriteten av bo
platserna före senneolitikum. Om dessa arter före
kommer är det enstaka fragment i större material. 
Vid den genomgång som gjorts har det visat sig att 
nämnda arter framförallt förekommer på lokaler 
där inblandningar från brons- och järnålder finns 
(Björck i tryck). En god portion källkritik är där
för att rekommendera när sådant ligger till grund 
för tolkning. Enligt min mening är dessa spridda 
fragment ingenting att basera tolkningar på.

Det finns en kontinuitet i jaktstrategierna lik
väl som en bebyggelsekontinuitet i skärgårdarna 
under hela stenåldern. Detta förhållande motive
rar enligt min mening inte att en period i denna 
sekvens tolkas helt annorlunda. I de fall neoli tiska 
dateringar faktiskt erhållits på domesticerade ar
ter är detta intressant och visar möjligen på vid
sträckta kontakter och influenser. Det berättar om 
att vissa grupper, i delar av östra Sverige, uppvi
sar större påverkan från agrara grupper i sydväst. 
Detta särskilt som att dessa högst sporadiska in
slag främst finns i de områden som ligger mest lät
tillgängligt ifrån dessa sydvästliga områden, dvs. 
på öarna i Östersjön, i det inre av Östergötland 
och Närke. Att föreslå att den tidigneolitiska män
niskans vardag varit bondens, är dock inte rimligt 
om man ser till helheten. Det ter sig istället mer 
logiskt att stora delar av östra Sverige uppvisar 
stor kontinuitet genom hela stenåldern och att det 
levnadssätt (marin jakt och fiske) som majoriteten 
av östra Sveriges befolkning valt hör samman med 
likartade levnadssätt i norr och öster.

De spår som finns längs åsar och vid sjöarna kan, 
om de nu alls är neolitiska indikationer, lika gärna 
betraktas som ett mer temporärt utnyttjande av 
dessa miljöer med utgångspunkt från kustboplat
serna eller som att spåren härrör från andra grup
per av människor som valt att bosätta sig i dessa 
miljöer och leva av de resurser som fanns där. För
delarna med en förklaringsmodell av denna typ 
är tvåfaldig, dels är den enklare och dels förklaras 
enklare den stora skillnaden i mängden lokaler

som finns i olika miljöer. Utgår man från fynd
material och lokalisering av de hundratals platser 
med lämningar från stenåldern som hittills un
dersökts i de östsvenska skärgårdsmiljöerna torde 
det vara säkert att den stora majoriteten av män
niskorna både under både meso- och neolitikum 
har levt strandnära, ibland vid sjöar och älvar men 
huvudsakligen längs kusterna (Björck i tryck). Det 
är dock möjligt att hur man valde att leva kan ha 
varierat regionalt, inte minst då kustmiljön som 
präglar bl.a. Uppland till stor del skiljer sig från det 
landskap som fanns i t.ex. lerslättsbygder (såsom 
inre Östergötland eller Närke). Det är intressant 
att det funnits en mångfald i hur och av vad män
niskor levt och om detta, som indikeras i det här 
sammanställda bostadsmaterialet, även avspeglas 
i byggnadsskicket är också det av stort intresse.

Vad är en hyddgrund
Att definiera en bostad görs enklast genom att 
säga att det är en konstruktion som givit lä och 
regnskydd åt de människor som brukat den. En 
definition av detta slag är emellertid mycket vid 
och till föga hjälp när det gäller arkeologiska läm
ningar. Det finns i normalfallet inget bevarat som 
kan ge besked om huruvida en lämning kunnat 
fungera såsom angivits. Det ter sig därför mer 
rimligt att definiera en hyddgrund med utgångs
punkt i arkeologiskt iakttagbara variabler. Med ett 
sådant angreppsätt kan en bostad definieras som 
en samling av konstruktiva detaljer (stolphål, stör
hål, gropar eller dylikt) som är relaterade på ett 
meningsbärande sätt. Med meningsbärande avses 
att anläggningarna tillsammans bildar en geome
trisk form, t.ex. rektangulär, rund, oval, trapet- 
soid eller kvadratisk, som ger förutsättningar för 
skapandet av ett rum. Här bör dock påpekas att 
en form med stolphål kan uppstå av andra orsa
ker, torkställningar, ställningar för rökning eller 
t.ex. hägnader kan alla ha givit upphov till spår 
som ibland liknar de som förväntas efter en bo
stad. På samma sätt bör vi vara försiktiga med att 
sortera bort konstruktioner med utgångspunkt i 
våra egna värderingar kring vad som är lämpligt. 
Konstruktioner är en materiell avspegling av en li
ten del av den forntida människans tankevärld och
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vi måste därför vara öppna även för det oväntade, 
det är möjligt att den förhistoriska människans 
uppfattning varit olik vår (fig. 2).

Det vi bedömer som en konstruktion lämplig 
att vara en bostad kan vara något helt annat sam
tidigt som att det vi bedömer som olämpligt fak
tiskt ändå på något sätt kan ha varit tänkt att ha 
en sådan funktion. Då båda dessa scenarion är en 
realistisk möjlighet är det viktigt att många aspek
ter vägs samman vid tolkning. Ofta finns t.ex. en 
topografisk aspekt, stolphålen ligger i, i utkanten 
av eller utanför ett stenröjt område, i en ränna, i 
en nedsankning, innanför en vall, eller t.ex. på 
en upphöjd terrass. När ytan undersöks kan va
riationer i fyndspridningen som relaterar till kon
struktionen kanske iakttas. Samband av betydelse 
kan ta sig många former, det kan vara att föremål 
främst finns i omgivningen eller i konstruktionen, 
eller t.ex. att keramik är mer fragmenterad i än ut
anför. Den stora variation som är tänkbar beror 
på att människor kan ha haft olika tradition, över

givandet av platsen kan ha sett olika ut eller att 
platsens funktion kan ha varierat. Av denna an
ledning måste tolkningen utgå ifrån en grundlig 
dokumentation av det som finns på platsen, att tro 
att en modell skall formuleras ”a priori” och sedan 
bekräftas ter sig i ljuset av det stora antalet tänk
bara variabler tämligen naivt. Relationen mellan 
olika variabler, t.ex. mellan fyndvariationen och 
kontexten är mer intressant än dess art. Det är när 
många olika variabler vägs samman som en tolk
ningsbar bild förhoppningsvis kan växa fram.

Att man på hundratals platser (bl.a. katalogen, 
men också på nedan diskuterade platser) fun
nit relationer mellan fynd, topografi och anlägg
ningar, där olika typer av data samvarierar, torde 
enklast förklaras med att de här anförda konstruk
tionerna har med människors aktiviteter på plat
serna att göra och i många fall har varit bostäder. 
Den kände sofisten Protagoras kan också vara en 
god utgångspunkt när människors bostäder dis
kuteras. Homo-mensura-satsen, Människan är all-

Figu r 2. Några exempel på konstruktioner som kan komplicera och försvåra tolkningarna av vad som är och vad 
som inte är bostäder. Till vänster en torkställning som lämnar spår förvillande lika de som uppstår efter en bostad.
Till höger en anfadershydda som lämnar spår vi aldrig skulle anta ha att göra med en bostad, trots att den faktiskt vat 
tänkt som detta (idé efter Petterson 1966:144; Heimer 1994:14, teckning I Iva borénius).
F1GURE 2. Examples ofconstructions which can complicate interpretations of dwellings. At the left a drying rack, whose 
remains are confusingly similar to dwellings. At the right an ancestral-hut, whose remains would never be believed to be 
dwelling, despite them being intended as such (after Petterson 1966:144; Heimer 1994:14, drawing 1 Iva Forénius).
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tings mått, kan sägas uttrycka en möjlighet till vär
dering. I denna applikation innebär satsen att en 
rimlighetsvärdering av en konstruktion kan göras, 
i relation till människan. I detta sammanhang är 
det dock viktigt att komma ihåg att en konstruk
tion kan ha haft andra funktioner än bara bostad, 
t.ex. som förvaring men också annat (jmf. fig. 2). 
En omständighet som oundvikligen leder till att 
konstruktioner ändå kan variera inom vida ramar. 
När det gäller just bostäder finns dock onekligen 
begränsningar som är inneboende i homo-mensu- 
ra satsen. En värdering kan också lämpligen göras 
med tvärkulturelit jämförelsematerial, med avse
ende på bostäders storlek. En modell för att be
räkna hur många människor som levt i respektive 
bostad har föreslagits av Cook & Heizer (1968). 
Modellen utgår från bostäder och bosättningar 
hos urbefolkningen i Kalifornien och bygger på de 
samband mellan golvyta och antal personer som 
iakttagits hos dessa. Hos denna grupp behöver de 
sex första personerna 1,86 m2 golvyta/individ. Om 
fler personer utnyttjat bostaden ökar golvytan 
härefter med hela 9,29 m2 golvyta för varje individ. 
Denna modell kan användas i ett försök att fördju
pa tolkningen av det material som sammanställts 
i katalogen. Om ett förhållande som liknar denna 
modell gäller för de bostäder människorna under 
stenåldern konstruerade får detta konsekvenser. 
På de neolitiska kustboplatserna indikerar detta att 
bostäderna i normalfallet brukats av 3-6 individer, 
det finns dock enstaka bostäder som är både större 
och mindre. Den variation i storlek som föreligger 
antyder att man har anpassat bostädernas storlek 
efter gruppsammansättning eller t.ex. funktion. 
För mesolitikum och senneolitikum innebär detta 
att bostäderna sannolikt inte utnyttjats enbart av 
en familj. Enheterna i bostäderna verkar istället 
ofta ha varit större under dessa perioder.

Hyddor och hus från 
stenåldern i östra Sverige
Att inte bostäder från stenåldersboplatser i östra 
Sverige uppmärksammats mer är märkligt med 
tanke på det stora antal som faktiskt dokumen
terats. Från östra Sverige och Norrland är idag

över 230 stenåldersbostäder kända. När det gäller 
de neolitiska lämningarna kan en del av förkla
ringen till att de lämningar man faktiskt påträffat 
inte lyfts fram, vara att man inte funnit det man 
sökt, dvs. långhus. Det har funnits en förväntan 
att finna konstruktioner av det slag som känne
tecknar sydskandinaviska jordbrukande grupper, 
dvs. långhus av Dagstorp- eller Mossby-typ (Ar- 
thursson m.fl. 2003:641!). Denna typ av långhus 
har antagits bilda en enhetlig tradition från tidig- 
neolitikum till bronsåldern i området söder om 
Dalälven (Welinder m.fl. 1998:131). När dessa 
hus uteblivit på de kustboplatser som så markant 
präglar fornlämningsbilden i östra Sverige har ett 
problem uppstått. Den neolitisering som, med 
utgångspunkt i keramikens och vissa av stenred
skapens utseende, antagits prägla östsvenskt ti- 
digneolitikum åtföljs inte i någon större utsträck
ning av de förväntade husen (gårdarna). Enklaste 
lösningen på detta problem borde vara att släppa 
förutfattade meningar, oftast knutna till en typo- 
logiskt eller kronologiskt definierad arkeologisk 
kultur/period, kring hur människor levde under 
stenåldern. Istället för att inpassa enstaka skärvor 
i en typologisk serie, för att sedan föra dessa till 
en kultur som i sin tur antas berätta hur män
niskorna levt, bör man primärt se på hela mate
rialet och utifrån detta, dvs. fynd, anläggningar 
och konstruktioner, dra sina slutsatser. Först när 
denna samlade värdering gjorts bör analogier sö
kas, och då i alla omgivande regioner. Ett sådant 
bruk av tillgängligt arkeologiskt källmaterial bor
de ha betydligt bättre förutsättningar att fördjupa 
vår förståelse för stenåldern i östra Sverige än de 
vanligen fyndinitierade projiceringar som många 
gånger görs (jmf. Björck & Larsson 2007b).

Denna genomgång av hyddor och hus kan sägas 
vara ett steg mot att bättre utnyttja den potential 
som numera finns i våra material. Syftet är att lyfta 
fram de konstruktioner, anläggningskomplex som 
tolkats som hyddor och hus, som vi gång efter an
nan finner på stenålderns boplatser i östra Sverige 
och i södra Norrland. Enligt min mening är dessa 
konstruktioner en viktig nyckel till att förstå män
niskornas levnadsvillkor och deras samhällen. En 
kritisk hållning till de presenterade lämningarna 
har varit min ambition, men också att presentera
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anläggningskomplexen nära den ursprungliga tolk
ningen. Analysen berör 87 hus/hyddgrunder från 
undersökningsområdet (katalog). I diagrammet 
(fig. 3) redovisas fördelningen av dessa bostäder på 
landskapen inom underökningsområdet. Indika
tioner på fler lämningar av detta slag har dock iakt
tagits på andra platser än de här diskuterade (t.ex. 
Lithberg 1914; Olsson & Kihlstedt 2000:21). Att 
ett mindre antal konstruktioner inte har medtagits 
beror på att lämningarna i dessa fall endast delvis 
undersökts, varit svårbegripliga genom att få an
läggningar kunnat iakttas eller att konstruktioner
na på olika sätt blivit störda. Såvitt det går att be
döma liknar emellertid de ej anförda lämningarna 
de typer som är mest frekvent förekommande och 
bedöms därför inte ha någon betydelse för de ge
nerella slutsatserna. I detta sammanhang kan också 
påpekas att enskilda lämningar alltid kan kritiseras

i detaljer, men då majoriteten är väldokumentera
de står den bild som framträder då dessa kontexter 
sammantaget värderas ändå på en fast grund. En 
förståelse för stenåldern i undersökningsområdet 
måste därför rimligen omfatta en tolkning av de 
lämningar som presenteras här.

I den fas av arbetet då materialet om bostäder
na sammanställdes gav detta först intryck av kaos. 
Variationen var enorm och inget omedelbart iakt- 
tagbart system framträdde. Materialet lät sig inte 
enkelt klassificeras i grupper. Efterhand växte emel
lertid en förståelse för karaktären på lämningarna 
fram och ett system där tre grupper baserade på gol
vets nivå utkristalliserades (fig. 4). Det finns emel
lertid många exempel på konstruktioner som ligger 
i gränslandet mellan de här skapade kategorierna 
och följaktligen är det i dessa fall en tolkningsfråga 
till vilken grupp konstruktionerna bör föras.

30
Neolitisk
Mesolitisk

Gotland Gästrikland Hälsingland Södermanland Uppland Västmanland

Figur 3. Diagrammet redovisar fördelningen av bostäderna per landskap för att ge en uppfattning om hur dessa för
delas över undersökningsområdet. I diagrammet redovisas också mängden mesolitiska respektive neolitiska konstruk
tioner inom respektive landskap.
Fl Gure 3. Diagram of distribution of dwellings per county. The diagram also shows the number of Mesolithic and 
Neolithic constructions within the counties.
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Variationen är dock stor även inom dessa tre grup
per och för att även denna variation skall avspeglas 
har typer baserade på olika konstruktionselement 
skapats. Bostäderna har, efter utseende och ka
raktär, indelats i nio typer som redovisas nedan i 
text och bild (hg. 6, katalog). Det som skiljer kan

t.ex. vara konstruktioner som har/inte har rännor, 
stenkretsar, stensatta golv eller att konstruktionen 
uppförts vid större block. Till dessa grupper och 
undertyper tillkommer stolpbyggda hus av mesula- 
konstruktion. Lämningar av detta slag förekommer 
under stora delar av stenåldern i södra Sverige med

Figur 4. Schematisk hild av de grundgrupper till vilka bostadskonstruktionerna i materialet kunnat föras (Teckning 
Ylva Forénius). Överst lämningar med försänkt golvyta ofta omgärdad av vall (grupp 1). I mitten runda eller ovala 
lämningar uppförda på terrasser och ofta omgärdade av rännor (grupp 2). Underst D-formiga, runda, ovala eller 
rektangulära konstruktioner anlagda i markplan (grupp 3).

Figure 4. Sketch ofthe fundamental types ofdwelling constructions (Drawing Ylva Forénius). At the top remains with 
a sunken floor, usually surrounded by a wall (group 1). In the middle round or oval remains on terraces, usually surround
ed by ditches (group 2). At the bottom D-shaped, round, oval or rectangular constructions built at ground level (group 3).
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exempel även på slättbygderna i Östergötland och 
i Närke. Av dessa finns emellertid endast mycket få 
i undersökningsområdet och samtliga säkra läm
ningar av detta slag hör till en mycket framskjuten 
del av den neolitiska perioden. I Västmanland, på 
gränsen till Närke, har dock en lämning tolkats 
som ett tidigneolitiskt mesulahus (Hallgren m.fl. 
1997). Konstruktionen är i detta fall skadad och 
tolkningen har skett med stöd av analogier. Detta 
betyder att andra tolkningar av dessa spår är möj
liga (jmf. Katalog nr 87). Närheten till Närkeslät- 
ten där det argumenterats för fler konstruktioner 
av detta slag gör ändå att vi får avvakta framtiden 
när det gäller denna typ av lämningar. Det är ju 
både möjligt och sannolikt att olika grupper valt 
olika sätt att leva även under neolitikum.

Före senneolitikum är bostadskonstruktionerna 
i undersökningsområdet istället generellt rundade, 
rektangulära och emellanåt trapetsoida till formen. 
Även om en viss variation över tiden kan iakttas är 
de relativt små och taket bärs i samtliga fall upp 
av väggarna. Detta skiljer den i östra Sverige all
männa typen av bostad, från de långhus med in
terna takbärare som är vanliga i södra delarna av 
landet. I undersökningsområdet finns något en
staka exempel på mesulakonstruktion som förts 
till sen mellanneolitikum men majoriteten hör till 
senneolitkum. När mesulakonstruktioner under 
senneolitikum får ett bredare genomslag uppträ
der typen inte bara i undersökningsområdet utan 
även långt upp i Norrland (Fagerlund & Hamilton 
1995; Göthberg m.fl. 1995a; Karlenby 1996; Apel 
m.fl. 1997; Hamilton & Runesson 2003; Holback 
m.fl. 2004, Holback manus).

Mesolitiska hus
Antalet mesolitiska huskonstruktioner är i un
dersökningsområdet betydligt färre (17 st) än de 
neolitiska (70 st). När dessa klassificeras utifrån 
systemet ovan visar de sig höra till fyra av typerna. 
Variationen i grupp och typ är mindre än i mate
rialet i stort och man verkar under mesolitikum 
ha föredragit några specifika typer av hus. De som 
förekommer under perioden är följande;

Typ 1, undergrupp 1. Ovala eller rektangulära 
konstruktioner med försänkt golv. Golvytan är

omgärdad av en vall, ofta innehållande skärvsten. 
Dessa ”boplatsvallar” är inte lika framträdande som 
de typiska boplatsvallarna i Norrlands inland (t.ex. 
Lundberg 1997; Baudou 1992). De är dock så påtag
liga att de, åtminstone i vissa fall, kan skönjas även 
innan vegetationen avlägsnats. I undersökningsom
rådet har tio mesolitiska konstruktioner förts till 
denna grupp. Denna typ av grunder har dokumen
terats bl.a. på Vittersjöboplatsen i Gästrikland och 
på Gårdsjösundet i Hälsingland. Typ 1:1 verkar vara 
en enbart mesolitisk företeelse i regionen och har 
ännu inte påträffats på någon neolitisk lokal.

Typ 1, undergrupp 2. Runda eller ovala kon
struktioner med försänkt golv. Grunderna är helt 
eller delvis omgärdade av ränna/rännor. Denna 
typ har, i mesolitiska sammanhang, påträffats på 
Pärlängsberget. Typen förekommer även under 
neolitikum. I undersökningsområdet har fem me
solitiska konstruktioner förts till denna grupp.

Typ 3, undergrupp 2. Runda, ovala eller rektang
ulära konstruktioner uppförda i markplan och 
omgärdade av en stenkrets. Stolphålen/pinnhålen 
påträffas i stenkretsen. Typen ter sig vara vanliga
re under neolitikum. I undersökningsområdet har 
endast en mesolitisk konstruktion, Jordbromalm i 
Sörmland, förts till denna grupp.

Typ 3, undergrupp 5. Grunden utgörs av en D- 
formig konstruktion med bara stolphål. Typen ter 
sig vara vanligare under neolitikum. I undersök
ningsområdet har endast en mesolitisk konstruk
tion, Björnkällan i Uppland, förts till denna grupp.

De mesolitiska bostadskonstruktionerna är ofta 
större än de neolitiska. Det förekommer emeller
tid mesolitiska lämningar av mindre storlek, t.ex. 
Jordbromalm, Björnkällan och Pärlängsberget. 
Den typ av terrasserade bostadskonstruktioner 
(Grupp 2) som är tämligen vanliga under neoliti
kum förekommer inte alls under perioden.

Neolitiska hus
I katalogen redovisas sammanlagt 70 konstruk
tioner som är neolitiska. Av dessa bedöms 12 
höra till tidigneolitikum och 51 till mellanneo
litikum. I sammanställningen har även tre läm
ningar som bedömts höra till senneolitikum 
medtagits. Detta främst för att understryka den
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förändring av byggnadstraditionen som verkar 
få genomslag vid denna tid. Lämningarna kan 
utifrån systemet föras till åtta olika typer.

Typ i, undergrupp 2. Runda eller ovala kon
struktioner med försänkt golv. Bostäderna är 
helt eller delvis omgärdade av ränna/rännor. I 
undersökningsområdet finns två konstruktioner 
av denna typ, en på Högmossen och en på Ålop- 
pe-Rusthållskogen i Uppland. Typen förekom
mer även under mesolitikum.

Typ 2. Små runda eller ovala konstruktioner 
som ibland varit uppförda på upphöjda terrasse
ringar. Grunderna är helt eller delvis omgärdade 
av en eller flera ränna/rännor. Denna typ har 
påträffats på Vedmora i Hälsingland och Snåret 
i Uppland. Typen har hittills inte påträffats på 
någon mesolitisk lokal utan verkar vara en helt 
neolitisk företeelse. I undersökningsområdet har 
elva konstruktioner förts till denna grupp. Samt
liga har en datering till senare delen av tidigneo- 
litikum eller mellanneolitikum.

Typ 3, undergrupp i. Bostadskonstruktioner 
med golvyta i markplan utan omgivande vall el
ler ränna. Typen uppvisar en stor variation i form, 
såsom trapetsoida, rektangulära och ovala former. 
Grunderna avgränsas enbart av stolp- eller pinn
hål men själva golvlagret kan ha avvikande färg. 
Lämningar av denna typ har påträffats på t.ex. Aj- 
vide på Gotland, Bollbacken, Brännpussen, Hög
mossen och Lilla Gävsjö i Uppland. Lämningsty- 
pen har inte påträffats på någon mesolitisk lokal 
utan verkar vara en helt neolitisk företeelse. Till

gruppen har även de rituella konstruktioner som 
påträffats vid Bollbacken i Västmanland, Gläntan 
och Häggsta i Södermanland förts. Dessa skulle 
emellertid kunna utgöra en egen typ eller så skulle 
de kanske föras till typ 3:1 eller 4? Vid både Boll
backen och Gläntan finns nämligen rännor och 
stolphål i konstruktionen. Det är emellertid osä
kert om stolphålen skall betraktas som takbärare, 
sannolikt har stolparna i dessa fall haft en annan 
funktion (Artursson 2006). När det gäller rän
norna verkar även dessa ha haft en annorlunda 
funktion än rännorna i grupp 2. I undersöknings
området har 14 konstruktioner med denna grupp
tillhörighet dokumenterats.

Typ 3, undergrupp 2. Runda, ovala eller rek
tangulära konstruktioner uppförda i markplan 
och omgärdade av en stenkrets (se fig. 5). Stolp- 
hålen/pinnhålen påträffas, om de kan observeras, 
i stenkretsen. I undersökningsområdet är 18 kon
struktioner av detta slag kända. Huvuddelen av 
dessa hör till neolitikum, fem till tidigneolitikum 
och tolv till mellanneolitikum. Denna grundtyp 
har påträffats på Fräkenrönningen och Västeräng i 
Gästrikland, Kyrktorp pb och Smällan i Sörmland, 
i Hemmor på Gotland och ev. på Fågelbacken i 
Västmanland. Lämningstypen förekommer även 
under mesolitikum.

Typ 3, undergrupp 3. Konstruktioner uppförda 
i anslutning till större stenblock och där dessa 
block också bedöms ingå i konstruktionen. Även 
andra mindre stenar och stolp/pinnhål ingår ofta 
i dessa konstruktioner. I undersökningsområdet

Figur 5. Fotografi över en bostads
konstruktion med stenkrets under 
pågående undersökning, Västeräng, 
Valbo socken, Gästrikland (Björck 
2000:fig. 4, foto Niclas Björck).

Figure 5. Photograph of a dwelling 
with a stone circle during excavation, 
Väseräng, Valbo parish, Gästrikland 
(Björck 20oo:fig. 4, photo Niclas 
Björck).
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är två lämningar av denna typ kända. Typen ter 
sig tämligen ovanlig och har bara påträffats på de 
neolitiska lokalerna Ytterby och Persbo i Uppland 
och inte på någon mesolitisk lokal.

Typ 3, undergrupp 4. Konstruktion som marke
ras av ett stensatt golv. Denna typ av grund finns 
inom undersökningsområdet endast på Mogetorp 
i Södermanland och har inte påträffats på någon 
mesolitisk lokal. Paralleller finns emellertid utanför 
undersökningsområdet vid t.ex. i Fagervik, Öster
götland och i Vivastemåla, Småland.

Typ 3, undergrupp 5. D-formig konstruktion av
gränsad av stolphål. I undersökningsområdet är 14 
konstruktioner av denna typ kända. Typen har på
träffats på Åloppe-Norrskog, Vendel 1:1, Återvall 
på Ingarö i Uppland, på Fågelbacken i Västman
land och på Överåda i Södermanland. Denna typ 
förekommer även under mesolitikum.

Typ 4. Stolpbyggt hus av mesulakonstruktion, 
dvs. med takbärande stolpar i rummet. Lämningar 
av detta slag är betydligt större, uppemot 20x7 
meter, än de äldre typerna av bostäder i regionen. 
Lämningar av denna typ har under senare år do
kumenterats bl.a. vid Gröndal i Uppland (Hamil
ton & Runesson 2003:117). Inom E4-projektet har 
denna typ av konstruktion dokumenterats vid For
sa (hus 5 & 8), vid Kyrsta (hus 5) och vid Ryssgär
det (hus 15) (Fagerlund & Scheutz 2006; Ericsson 
& Östling 2005; Onsten-Molander & Wikborg 
2oc6b:i95). Dateringarna av mesulahus brukar 
föras till senneolitikum eller äldsta bronsålder. I 
sammanställningen här exemplifieras typen med 
två hus från den senneolitiska/äldre bronsålders- 
lokalen Annelund i Uppland. Vidare redovisas ett 
hus som dokumenterades på en stridsyxeboplats 
vid Fågelbacken i Västmanland och ett hus från 
Djurstugan i Uppland (Apel m.fl. 1997; Ytterberg 
2006). De sistnämnda utgör de äldsta kända läm
ningarna av detta slag inom undersökningsom
rådet och båda ligger i sen mellanneolitikum och 
övergången mot senneolitikum. Typen är inte 
känd från någon mesolitisk lokal i undersöknings
området (jmf. dock Carlsson 2005).
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Bostäder och 
boplatsorganisation
Ovan har bostäder redovisats var för sig, från 
flera platser finns emellertid ett större samman
hang där bostäderna ingår i större organiserade 
eller oorganiserade helheter (se t.ex. Björck m.fl. 
200o:47f; Björck 2002, 2003a, 2003b). I det föl
jande skall detta det större sammanhanget på 
platserna diskuteras. Om resultaten från plat
serna jämförs, i avseende på grad av organisation, 
framträder mönster som, precis som bostädernas 
utformning, här bedöms ha stor betydelse för 
vår förståelse av levnadssätt och samhälle under 
stenålderns olika perioder.

Det finns en övergripande skillnad mellan hur 
mesolitiska respektive neolitiska lokaler ter sig. 
De mesolitiska har vid storskalig undersökning 
ofta visat sig utgöra boplatsområden där ett läge 
i landskapet utnyttjats under lång tid. Denna typ 
av lokaler har iakttagits vid inventering och be
kräftats vid många undersökningar, t.ex. Vitter
sjö, Åsen och nu även vid Stormossen (Hammar 
& Wikell 1996; Björck m.fl. 20oo:47ff; Björck & 
Guinard 2003; Guinard & Vogel 2006b). Typen 
kan exemplifieras med Gårdsjösundet (Björck m.fl. 
2001). På denna plats fanns flera hektar med fynd
förande lager från mesolitikum. I en flack slutt
ning, ca 106-116 meter över havet, undersöktes 
en cirka 230x50 meter stor yta. Aktiviteterna som 
avspeglades var relativt småskaliga och anslöt till 
forna strandlinjer i sluttningen. De skilda nivåerna 
daterades och en sekvens på fyra hundra år kunde 
beläggas. De äldsta lämningarna fanns enbart på 
de högst belägna strandnivåerna medan yngre 
dateringar förekom från vad som bedömdes vara 
en samtida strand och på nivåer över denna. Läm
ningarna efter olika aktiviteter förekom spritt och 
var ofta åtskilda av fyndtomma områden, ibland 
skar emellertid spåren efter skilda aktiviteter över 
varandra. Aktiviteterna varierar, det kan vara en 
hyddgrund med försänkt golvyta och en kokgrop, 
en härd med tillhörande slagplatser eller t.ex. ett 
vindskydd, iakttagna aktiviteter verkar utgöra fri
stående enheter. De ingår synbarligen inte i en för 
platsen övergripande organisation. Detta mönster
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Figur 6.1 figuren har samtliga bostäder i undersökningsområdet, dvs. Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Sö
dermanland, Västmanland och Gotland, sorterats efter den typ- och gruppindelning som föreslagits. I materialet finns 
en tendens till att mesolitiska och senneolitiska bostäder är större än bostäderna under övriga delar av stenåldern. En 
förändring som här antas ha social och samhällelig relevans genom att den speglar sammanlevande grupper under 
olika perioder.

Figure 6. All dwellings in the investigation area, Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Södermanland, Västman
land and Gotland, sorted according to the suggested division of type. The material shows a tendency towards larger 
dwellings during the Mesolithic and Late Neolithic than during other periods ofthe Stone Age. This change is sug
gested to have social and communal/societal relevance as it reflects groups cohabitating during different periods.

tolkas här som ett resultat av att platsen inte bru
kats kontinuerligt, utan sannolikt periodvis och 
däremellan inte. Varje etablering görs då efter de 
behov man har och detta leder över tiden till att 
ett boplatsområde av denna karaktär skapas.

Den övergripande strukturen är oftast helt an
norlunda på neolitiska lokaler. Neolitiska kust
boplatser i östra Sverige betraktades länge som 
strukturlösa kulturlager, men numera har dessa 
omvärderats eftersom det finns ett relativt rikligt 
material som visar att platser av denna typ haft 
en tydlig organisation (Halén 1994; Artursson 
1996a, 1996b; Apel m.fl. 1997; Olsson 1997; Björck

1998; Papmehl-Dufay 1999; Björck & Björck 1999; 
Björck 2000; Holback m.fl. 2004; Lindqvist 2004; 
Nilsson 2004; Björck & Larsson 2007a; Björck m.fl. 
2005). Många storskaligt undersökta neolitiska 
kustboplatser karaktäriseras av flera bostäder på 
varje lokal. I de fall större undersökningar utförts 
indikerar iakttagelserna att flertalet av hyddgrun- 
derna brukats samtidigt och att den övergripande 
organisationen har beaktats då platserna vuxit el
ler förändrats (t.ex. Artursson 1996a, 1996b; Apel 
m.fl. 1997; Björck 1998; Björck & Björck 1999; 
Björck & Larsson 2007a; Björck m.fl. 2005). Oftast 
är organisationen synlig även om man bara ser på
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Figur 7. Spridning av keramik på två platser, Häggsta respektive Bålmyren, där detaljer kringfyndens samman
hang inte kunnat beläggas. Trots detta kan den linjära respektive cirkulär a organisationen identifieras i spridningen 
av fyndmaterial även på dessa platser (Olsson 1997:99; Sundström & Darmark 2005:47). När kontext-data varit 
tillgängligt har dessa koncentrationer av artefakter och avfall visat sig vara ackumulerat skräp nära en bostad (jmf. 
t.ex. Apel m.fl. 1997; Björck 2005a, 2005b).
Figure 7. Distribution of pottery at two sites, Häggsta and Bålmyren, where details ofthe find context not could 
be determined. Despite this the linear respectively circular organisation can be identified in the distribution of finds 
on these sites as well. (Olsson 1997:99; Sundström érDarmark 2005:47). When contextual data has been avail
able these concentrations of artefacts and rubbish have proved to have been accumulated refuse close to a dwelling 
(cf Apel et al 1997; Björck 2005).

spridningen av fyndmaterial, koncentrationer av 
redskap, keramik och ben finns ofta i anslutning till 
varje hyddgrund. Även om man inte kunnat påvisa 
bostäder kan man således, om undersökningen är 
tillräckligt storskalig, iaktta mönster i spridningen 
av fyndmaterialet, dvs. koncentrationer av fyndma
terial organiserade antingen cirkulärt eller linjärt. 
Detta betyder att även om hyddgrunderna är ska
dade eller av annan anledning inte kan iakttas så är 
det ofta möjligt att få en bild av platsernas organi
sation genom fyndspridning (jmf. fig. 7 & 8).

Att platserna organiserats är i sig en indikation 
på mer varaktig verksamhet och stärker slutsatserna

som baseras på säsongsindikatorer. Organisationen 
av de neolitiska kustboplatserna speglar, enligt min 
mening, en generell förändring som sker paral
lellt med framväxten av ett mer bofast levnadssätt. 
Detta kan tolkas som att sammanlevande grupper 
blir större, men de enskilda bostäderna tenderar att 
bli mindre. Sannolikt är det fråga om en förändring 
från att hela gruppen på platsen levt under ett tak, 
till en situation där mindre enheter haft ett eget bo
ende. Den stora mängden keramik på de neolitiska 
lokalerna indikerar också att man haft en utvecklad 
förrådsekonomi och inte haft ett levnadssätt som 
ligger närmare ”ur-hand-i-mun”. När övergången
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skett är svårbestämt, men sannolikt sker föränd
ringen innan keramiken börjar brukas. Kanske skall 
de spår som undersöktes vid Pärlängsberget i Sö
dermanland tolkas som att en förändring av land- 
skapsutnyttjandet, och därmed boplatsorganisatio
nen, föregår introduktionen av keramik i regionen 
(Hallgren m.fl. 1995:14,32). Platsen är intressant då 
de försänkta golvytorna här kombineras med rela
tivt små bostäder och en tydlig boplatsorganisation. 
En bostads- och boplatsutformning som ter sig som 
en senmesolitisk ”felande länk” mellan mesolitiska 
boplatsområden och de neolitiska kustboplatserna. 
Anammandet av keramik skulle således kunna be

traktas som ett arkeologiskt synligt tecken på att 
ekonomin redan förändrats. I detta perspektiv är 
skillnaden inte en fråga om jordbruk gentemot jäga
re-samlare, utan ur-hand-i-mun-ekonomi gentemot 
mer omfattande förrådshushållning. Med tanke på 
hur platserna förefaller ha varit organiserade med 
3-8 enheter, familjer?, ter det sig rimligt att betrakta 
neolitiska kustboplatser som kustbyar (se hg. 8). Att 
tala om byar är också ett sätt att göra en distinktion 
mellan de neolitiska kustboplatserna som ofta bru
kats året om och t.ex. mesolitiska kustlokaler med 
tecken på en mer nomadiserande livsform (Björck 
m.fl. 2000; 2001; Guinard & Vogel 2006b).
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Figur 8. Kustboplatsernas organisation framträder i bostäderna, likväl som fyndmaterialet, platserna är ofta cirku- 
lärt eller linjärt organiserade (jmf fig. 7). Genom bostädernas placering skapas ytterligare rum utöver bostaden. Det 
är inte ovanligt att människor valt att organisera sina boplatser på ungefär samma sätt som kustboplatserna (jmf t. ex. 
Lindholm & Vogel 1996).

Figure 8. The organisation of coastal settlements can be observed in the dwellings, as well as in the finds, since the 
sites often are circularly or linearly organised (cffig. 7). By the disposition of dwellings other spaces are also created. It 
is not uncommon for humans to have chosen to arrange their dwellings in more or less the same way as the coastal set
tlements (cf Lindholm & Vogel 1996).
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Det offentliga och privata

På neolitiska kustboplatser ligger bostäderna oftast 
omkring eller längs med ett område utan hyddor 
men med spår av andra aktiviteter. När det gäl
ler neolitiska kustboplatser med cirkulär organisa
tion har en härd ofta fungerat som centralt fokus 
i området mellan bostäderna, t.ex. Bålmyren, Frä- 
kenrönningen eller Vedmora. På Fräkenrönningen 
var det även möjligt att se att hyddgrundernas 
öppningar var exponerade mot den centrala ytan. 
Alldeles intill respektive bostad finns ofta spår ef
ter hantverk, matlagning etc. På flera av de mer 
storskaligt undersökta lokalerna har också påträf
fats en hyddgrund av mer rituell karaktär avsides 
från cirkeln av bostäder och ibland avskärmad från 
dessa (se t.ex. Artursson 1996a; Björck aoogb'.goff). 
Ytornas olika funktion och bostäder i samspel ska
par därmed ytterligare rum på de neolitiska kust
boplatserna. Man var inte bara ute eller inne utan 
det fanns fler lägen, t.ex. bostaden, rummet direkt 
invid bostaden (privat?) och rummet mellan bo
städerna ofta med en central härd (gemensamt?). 
Om lämningarna tolkas enligt ovan kan det of
fentliga respektive det privata rummet sägas vara 
en generell indelning på storskaligt undersökta 
lokaler. Besläktade boplatsorganisationer är kända 
från Fågelbacken, Lillberget, Bollbacken, Vendel 
1:1, Snåret, Bålmyren, Häggsta och Högmossen, 
på vissa platser dock enbart genom spridning av 
fyndmaterial, på andra genom kartering av syn
liga konstruktioner och delundersökning. Några 
delundersökta lokaler där flera hyddgrunder fram
kommit, t.ex. Åloppe eller Fagervik, kan också ges 
en fördjupad tolkning i ljuset av det nämnda (Bag
ge 1936, 1941; Lindqvist 1916) (se fig. 8).

Iakttagna mönster bedöms vara medvetet ska
pade och har sannolikt fyllt en funktion i samhäl
lena. En tanke som vinner i styrka om det beaktas 
att det inte är bara på boplatserna en indikation 
på organisationens betydelse erhållits. Likartade 
idéer verkar ha styrt utformningen även av grav
fält från neolitisk tid i östra Sverige. En organi
sation med gravläggningar belägna runt områden 
utan gravläggningar, men med spår efter andra 
aktiviteter, har framkommit vid de flesta stor- 
skaliga undersökningar av neolitiska gravfält som

utförts. Ett tydligt.ex.empel på detta är gravfältet 
vid Ajvide med centrala områden fria från gravar 
där uppenbarligen någon typ av ritualer skett. Då 
gravar alltid ligger i boplatslager verkar det rim
ligt att boplatsorganisationen haft betydelse för 
hur gravfälten kom att utformas. Relateras detta 
till de platser där både gravar och boplatsstruktur 
kunnat dokumenteras verkar det finnas en vilja att 
anlägga gravar i den zon där bostäderna låg/legat 
(se Björck 1998, Björck 2007). I mentala katego
rier är det sannolikt att dessa rum på boplatserna 
representerat det privata (sovrum, kök, vardags
rum), det offentliga (gemensamma rummet) och 
många gånger också ett något avsides placerat 
rituellt rum (se t.ex. Artursson 1996a; Apel m.fl. 
1997; Björck 1998; Björck & Björck 1999). Det är 
sannolikt att dessa rum i metaforisk mening kan 
ha tillskrivits andra betydelser. Betydelser som 
hjälpt människorna att orientera sig i världen och 
känna trygghet i den dynamiska omgivningen. 
Med detta menar jag att det inte är en slump som 
gör att man väljer att om och om igen organisera 
rummet på detta sätt. Istället är det sannolikt att 
valet är en referens till t.ex. kosmologi och bär 
mening. Att betydelser tillskrivits rummets orga
nisation är känt från etnografiska exempel (Tilley 
1999:46; Ripinsky-Naxon 1993:25^.

Förändring och tendenser 
i undersökningsområdet
Nedan skall de konstruktioner som behandlats här 
vara utgångspunkt för en diskussion kring stenål
derns byggnadsskick. Enligt min mening är det en 
styrka att konstruktionerna, som dokumenterats 
av olika arkeologer under en period av nästan 100 
år, uppvisar både mångfald och generella tenden
ser. Att lämningarna ofta är komplexa och omfat
tar konstruktionsdetaljer som är mer eller mindre 
unika för den individuella konstruktionen är en 
garant för att det som dokumenteras inte är en 
projicering av en förväntad form, utan är faktiska 
platsspecifika iakttagelser. Att bostäderna samti
digt verkar ha vissa egenskaper som är mer gene
rella, t.ex. likartad storlek och form, takbärande 
väggar etc., visar att lämningarna ändå kan föras 
till traditioner och att förändringar av dessa har
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skett i ett långtidsperspektiv. Dessa tendenser i 
materialet innehåller tveklöst viktig information 
om hur människor under stenåldern levde i regio
nen. Genom att se på bostädernas utveckling över 
tid är det kanske också möjligt att betrakta föränd
ringar i bostädernas utförande, som avspeglingar 
av mer generella samhällsprocesser.

Det kan därför vara av intresse att här lyfta fram 
några av de tendenser som är synliga i det sam
manställda materialet. Det första man kan notera 
är att flera av de typer av hus som fanns redan 
under mesolitikum lever kvar även under neoliti- 
kum, t.ex. typerna 1:2, 3:2 och 3:5, som förekom
mer kontinuerligt från mesolitikum till och med 
mellanneolitikum. Rimligen beror detta på att 
konstruktionerna upplevts som funktionella, såväl 
under mesolitikum som under neolitikum. Detta 
indikerar i sin tur en kontinuerlig samhällsutveck
ling utan markanta brott. Ett förhållande som ock
så understryks av den kontinuitet i levnadssätt och 
i bebyggelsens lokalisering som verkar föreligga 
längs kustområdena i regionen under stenåldern. 
Hela perioden, med undantag av senneolitikum, 
domineras helt av kustboplatser och fyndmateria
let indikerar en lika tydlig tyngdpunkt i marin jakt 
och fiske (Björck i tryck).

Det är emellertid inte kontinuitet i alla avseen
den, en märkbar förändring vid neolitikums början 
är att större, mer rektangulära, hyddgrunder av typ 
1:1, som varit vanliga under mesolitikum, försvin
ner. Neolitikum i undersökningsområdet präglas 
istället av relativt små bostäder (omkring to m2). 
Inom ramen för detta grundtema finns dock en 
mångfald av olika konstruktioner. Denna typ av 
bostäder, typerna 1:2, 2, 3:i-3:5, dominerar hela ti
dig- och mellanneolitikum i undersökningsområ
det. En ny förändring av bostädernas utformning 
sker inte förrän mesulahus (Typ 4) introduceras. 
Detta innebär ett brott mot en lång tradition med 
takbärande väggar och ett införande av interna, 
takbärande stolpar. I undersökningsområdet sker 
detta främst under senneolitikum, även om in
dikationer på konstruktioner av detta slag finns, 
dock främst i lerslättsbygderna, under stora delar 
av neolitikum och även under mesolitikum (Kar
lenby 1996; Apel m.fl. 1997; Hallgren m.fl. 1997; 
Carlsson 2005; Stenvall 2007). Dessa fåtaliga indi

kationer är intressanta i den mån de understryker 
variation i människors val och den mångfald som 
finns. När det gäller undersökningsområdet är 
dock klart att majoriteten av befolkningen istället 
levt på kustboplatser i mindre bostäder. I avseende 
på golvyta indikerar materialet således en relativ 
enhetlighet under olika perioder. Konstruktioner
na från mesolitkum och senneolitikum är oftast 
mångdubbelt större till ytan än de från skedena 
däremellan. Mesolitikum präglas av relativt stora 
konstruktioner, ofta med försänkt golvyta. Sen
neolitikum däremot präglas av mesulakonstruk- 
tioner oftast med golvytan i marknivå, ibland i ett 
sent skede av mellanneolitikum eller tidigt skede 
av senneolitikum, med ena hälften av huset för
sänkt (Apel m.fl. 1997; Ytterberg 2006). Bostäder
na under tidig- och mellanneolitikum är däremot 
av betydligt mindre dimensioner (fig. 6).

Bostäderna från tidig- och mellanneolitikum ter 
sig också mer heterogena i sitt utförande, än under 
meso- eller senneolitikum. Detta kan dock bero på 
att det endast är från neolitikum en större mängd 
bostäder dokumenterats, ca 75 % av det anförda 
materialet hör till denna period. Under tidig- och 
mellanneolitikum finns konstruktioner som hör 
till alla tre grupperna och dessa kan föras till inte 
mindre än sju typer (1:2, 2, 3:i-3:5). De konstruk
tioner som dominerar före senneolitikum är ty
perna 2, 3:1, 3:2 och 3:5. Argumenten för att tolka 
dessa konstruktioner som bostäder är i de flesta 
fallen starka, både när det gäller anläggningar och 
fyndbild i anslutning till konstruktionen. Den 
ringa storleken kommer sig av att själva bostaden 
fungerat som sovrum och att andra funktioner 
(kök, verkstad, allrum) förlagts till omkringlig
gande områden där spår efter aktiviteter av detta 
slag ofta påträffas (se t.ex. Arthursson 1996; Björck 
1998; Werthwein 2001). Sannolikt har man inte 
bott i alla hyddor, utan dessa konstruktioner kan 
ha utnyttjats till flera funktioner bl.a. olika typer 
av förvaring eller rent rituella funktioner. En del 
enkla konstruktioner som vi idag uppfattar som 
osäkra och klena, kanske har brukats som t.ex. 
vedförråd. Ved nämns sällan inom arkeologin även 
om t.ex. Lennart Carlie påpekat det annars ofta 
förbisedda behovet av utrymmen för förvaring av 
ved när det gäller boplatser från järnåldern (Carlie
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1999)- Trots att all skärvsten, keramik, brända ben 
etc. vittnar om att man eldat en hel del även på 
stenålderns boplatser ser vi sällan några konstruk
tioner, förutom härdar eller kokgropar, som hör 
samman med eldning i tolkningarna. Detta gäller 
inte bara ved utan en mångfald av funktioner som 
det rimligen bör kunna finnas spår efter. Elden 
har varit livsavgörande för människorna, tillgång 
till ved är något stenåldersmänniskan säkerligen 
inte lämnat åt slumpen. De som eldar med ved 
idag, vet att det krävs en stor arbetsinsats för att 
få ihop ved för att klara hela den kalla årstiden. 
Dessutom ska ved helst torka ett år före använd
ningen, vilket kräver två vedförråd. Ett förråd för 
den ved som är färdigtorkad och ett förråd för den 
ved som ska torkas. Aspekter såsom dessa har sä
kerligen människorna haft med i sin planering. 
Aven förrådshushållning ställer krav, hur och var 
förvarar man det insamlade. Skärvor som hört till 
stora keramikkärl, påträffas nästan alltid på neoli- 
tiska kustboplatser. Användningsområdet brukar 
beskrivas som förvaringskärl. Det talas sällan om 
var man ställt dessa stora förvaringskärl. Säkerli
gen har man inte lämnat dessa kärl ute i regn och 
snö. Istället kan man tänka sig att man haft spe
ciella mathyddor. Där man även kan ha förvarat 
t.ex. torkad fisk och kött. Även annat överskott 
har säkerligen förvarats under någon form av tak. 
Detta bör man beakta när man stöter på små klena 
konstruktioner på stenåldersboplatser.

De flesta typerna är representerade av ett tiotal 
konstruktioner. Att dessa typer förekommit och 
haft en funktion som bostad är enligt min mening 
säkert (jmf. dock Sundström 2003; Gill 2003; 
Sundström & Darmark 2005). När det gäller mer 
sporadiskt förekommande typer, t.ex. typ 3:3, 3:4 
är det möjligen relevant att vara öppen för andra 
tolkningar. Den ursprungliga tolkningen av läm
ningarna som bostäder, av dem som observerat 
konstruktionerna i ett sammanhang och möjlighe
ten att dessa faktiskt ändå är bostäder, motiverar 
dock väl att även dessa anförs här. Nytolkningar av 
dessa sammanhang som enbart rituella miljöer är 
spännande men argumentationen är ofta vag och 
beaktar inte tillräckligt hela sammanhanget kring 
konstruktioner och fyndbild (Carlsson 1998; Gill 
2°03; jmf. dock Björck 2007).

Inom neolitikum finns få tydliga kronologiska ten
denser. Typ 1:1 är dock helt mesolitisk och typ 4 i 
princip helt senneolitisk. Det finns mindre bostads
konstruktioner av olika typer som hör till mesoliti- 
kum, men under senneolitikum präglas bilden en
bart mesulakonstruktioner. När det gäller typ 1:2, 
2 och 3:1 verkar emellertid dessa framförallt kunna 
föras till sen tidigneolitikum eller mellanneoliti- 
kum. Typerna 2 och 3:1 hör alla till perioden 3500- 
2400 f. Kr. Typerna 3:2 och 3:5 förekommer under 
hela skedet före senneolitikum, men en majoritet 
av dessa lämningar är mellanneolitiska.

Utblick från undersökningsområdet
Här skall den bild av stenålderns hyddor som 
framkommit i undersökningsområdet relateras till 
konstruktioner i omkringliggande regioner. Utö
ver de i katalogen redovisade lämningarna, finns 
minst 150 hyddgrunder från mesolitikum och 
neolitikum från Kalix i norr till Kalmar i söder. 
Det finns också lämningar i t.ex. södra och västra 
Sverige, Norge och Finland, vilka bör beaktas när 
lämningarna relateras till ett större kulturhisto
riskt sammanhang.

I Östergötland och Småland finns ett antal 
konstruktioner, som har likheter med de typer 
av bostäder som finns i undersökningsområdet, 
t.ex. typerna 3:1 och 3:2. Lämningar av detta slag 
har framkommit i kustområdet från Småland 
och Östergötland (t.ex. Svintuna, Åby Humle- 
kärrshult, Vivastemåla och Fagervik). Alvastra 
pålbyggnad är en annan lokal som förtjänar att 
omnämnas i detta sammanhang, platsen är aty
pisk och har ett särpräglat läge i en myrmark. På 
en plattform i våtmarken har här åtminstone 
17 hyddlämningar framkommit och 11 av dessa 
är dokumenterade i sin helhet. Storleken på de 
enskilda rummen är ca 3,2-5,4x4-8,4 meter och 
ytan kan därmed uppskattas till ca 20 mVhydda 
(Browall 1986:53 och plansch 2). Dateringen av 
pålbyggnaden är 3700-2300 f. Kr. och samman
faller med den mellersta och senare delen av den 
period som i undersökningsområdet är präglat 
av neolitiska kustboplatser. Med utgångspunkt 
från keramiken har platsen attribuerats till både 
trattbägarkultur och gropkeramisk kultur. Ett
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förhållande som i sig är intressant när det gäl
ler diskussionen kring denna nomenklatur (jmf. 
Björck & Larsson 2007b). Generellt kan sägas att 
storleken på de konstruktioner som dokumen
terats i Alvastra är jämförbara med vad som är 
vanligt på samtida kustboplatser. Både vad gäller 
rummets storlek och dimensionerna i konstruk
tionsmaterial. Kanske beror detta enbart på att 
det är ett mänskligt dimensionerat rum, men det 
kan också vara en indikation på kontakter. Kon
struktionen i sig är emellertid av en främmande 
typ och har inga motsvarigheter i övriga delar av 
östra Sverige. Att denna särpräglade plats skiljer 
sig från allt annat beror säkerligen till stor del 
på att det inte varit en plats för att bo, rummen 
är inte bostäder (Browall 1986). En annan vik
tig förklaring till skillnaderna är säkerligen att 
människorna i Alvastra haft kontakter, både mot 
sydväst och nordöst, och därigenom hämtat drag 
från flera håll (jmf. Björck 2007).

Över 83 av nämnda 150 hyddgrunder utgörs av 
s.k. boplatsvallar, dvs. hyddgrunder i Norrlands 
inland, som förekommer främst vid sjöar och äl
var. De norrländska boplatsvallarna har nedsänkt 
golvyta och omgärdas av en vall. Lämningarna är 
ca 3,5-17x5-24 meter stora, med vallen inräknad. 
Golvytan beräknas däremot vara ca 2-7x2-20 me
ter. Vanligtvis är golvytan i dessa boplatsvallar cå 
5-20 m2 (Baudou 1992:63^ Lundberg 1997:102f). 
Dateringarna av boplatsvallarna ligger 460c- 
2500 f.Kr. Detta betyder att sekvensen inleds 
under senare delen av mesolitikum och fortsätter 
till senare delen av mellanneolitikum (Lundberg 
1997:120). Det förekommer likartade, men oftast 
inte lika markanta konstruktioner även i Norr
lands kustzon. Boplatsvallarna har drag av typ 
1:1 inom undersökningsområdet. Det är intres
sant att denna typ upphör att användas vid intro
duktionen av keramik i undersökningsområdet. I 
Norrlands inland, där keramik ännu inte börjat 
användas vid denna tid fortsätter man emellertid 
att bruka boplatsvallar under neolitikum.

Mesolitiska bostäder har utanför undersök
ningsområdet dokumenterats vid t.ex. Limsjön i 
Dalarna och Voullerim i Lappland. Lämningarna 
i Voullerim har också nedsänkt golvyta (Larsson 
1994:243; Liedgren 1995:125; Lindqvist 2004;

Lundberg 1997; muntligt medd. Hjärtner-Hol- 
dar). Vid Bjästamon i Ångermanland och på Lill- 
berget i Överkalix har lämningar med försänkta 
golvytor, daterade till senneolitikum respektive 
tidigneolitikum dokumenterats (Halén 1994; 
Holback m.fl. 2004; Holback manus). Lämningen 
vid Bjästamon har tolkats som en timrad byggnad 
av långhustyp. Även lämningarna vid Lillberget 
har tolkats som timrade konstruktioner. En in
tressant aspekt av Bjästamon är att det på denna 
plats också finns mindre bostäder av det slag som 
är vanliga på kustboplatserna i östra Sverige och 
att dessa huvudsakligen verkar vara äldre än lång
huset. Sekvensen inom boplatsen vid Bjästamon 
verkar således i stort bekräfta den sekvens som 
kan skönjas i undersökningsområdet.

Generellt verkar dessa nordliga bostäder vara av 
två slag, dels typ 1 och dels av typ 3.1 både Norge 
och Finland finns konstruktioner som är intres
santa jämförelseobjekt. I Norge finns bostäder av 
Karlebotn- och Gressbakken-typ, förstnämnda är 
rundade och sistnämnda mer rektangulära. Des
sa lämningar räknas i hundratal och ligger ofta i 
rader längs forna stränder. Lokalerna är tolkade 
som byar där kanske 6 bostäder brukats samtidigt 
(Helskog 1984). Detta antyder att den sammanle
vande gruppen på dessa platser kan ha varit jäm
förbar med grupperna i östra Sveriges kustbyar.

Vid Kiericki strax norr om Uleåborg har en plats 
daterad till typiskt kamkeramisk tid undersökts och 
här har lämningar efter bostäder uppbyggda med 
timmer dokumenterats. Detta förefaller vara ett 
byggnadssätt med uråldriga anor, som även kunnat 
påvisas i Norrland (Holback manus; Halén 1994). 
I södra och mellersta Finland har hyddgrunder av 
så kallad Madeneva-typ påträffats. Det är grunda 
fördjupningar, runda till formen och ca 4-6 meter i 
diameter. Golvplanet är omgivet av en låg vall. Ma- 
deneva-hyddgrunderna ligger ofta samlade i grup
per. De mer markanta ligger i inlandsmiljöer, där 
samma plats kunnat återanvändas under lång tid. 
Motsvarigheterna! kustmiljöerna har flyttats i takt 
med strandförskjutningen och har därför använts 
under relativt kortare tidsperioder (Miettinen 1982, 
1990:56). Eldstäder påträffas inte i hyddgrunderna 
utan finns i närområdet utanför dessa, där mäng
den keramik också är störst (Edgren 1993:58). I
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detta liknar fyndsammanhanget för dessa platser 
mycket situationen på kustboplatserna i östra Sve
rige. Platsens karaktär likväl som lämningarna har 
likheter med typerna 1:2 och ev. 3:5.

En kategori som bör beröras i detta sammanhang 
är hus av mesulakonstruktion. Denna typ av kon
struktion präglar byggnadsskicket i södra Sverige 
under stora delar av neolitikum, även om andra ty
per av konstruktioner också förekommer (Arturs- 
son m.fl. 2003). Det bör dock påpekas att lämningar 
som tolkats som mesulakonstruktioner från tiden 
före senneolitikum är få i undersökningsområdet. 
Faktum är att även i övriga delar av östra Sverige 
finns relativt få konstruktioner av detta slag. De 
som finns är dessutom ofta omdiskuterade (Blom
qvist m.fl. 20oö:2of). Det finns dock exempel på 
mesulahus, t.ex. de tvåskeppiga husen från Kim- 
stad, Brunneby eller husen i kvarteret Glasrutan 2 
i Linköping i Östergötland. Dessa långhus var ca 
9x6 meter respektive 9x4,5 meter stora och antas 
höra till tidig- och mellanneolitikum (Karlenby 
1996; Stenvall 2007). Indikationer på lämningar av 
denna typ finns även från Skumparberget i Närke 
och som nämnts på Fågelbacken samt Skogsmos- 
sen i Västmanland (Apel m.fl. 1997:38; Biwall m.fl. 
1997:285; Hallgren m.fl. 1997). Det ter sig som att 
lämningar av denna typ främst förekommer kring 
de flacka slättbygderna i Östergötland och Närke, 
dvs. i sydvästra delen av östra Sverige.

Huslämningar av mesulatyp har generellt kopp
lats samman med de lämningar som traditionellt 
kategoriseras som trattbägarkultur, stridsyxekul- 
tur och senneolitikum. Det finns inga hus av denna 
typ kända från neolitiska kustboplatser, det enda 
undantaget är en eventuell mesulakonstruktion 
som framkom på yta II vid Häggsta. Denna läm
ning är emellertid mycket osäker, vilket också på
pekats av författaren (Olsson 19963:560. Spår efter 
en takbärande mittsektion, vilken rimligen skulle 
ha varit kraftigare än allt annat i en konstruktion 
av detta slag, saknas. Fynden i de anläggningar 
som ingår i konstruktionen talar också emot tolk
ningen. I ljuset av detta är det sannolikt att det 
inte heller på denna lokal är något mesulahus. Den 
föreslagna tolkningen är kanske mer ett utslag av 
våra förväntningar än faktiska arkeologiska iaktta
gelser. Det är dock sannolikt att någon typ av kon

struktion kan ha funnits på platsen, en kvalificerad 
gissning är då snarare en konstruktion av typ 3:1 
eller 3:5. På yta VI vid Häggsta fanns emellertid 
också en eventuell byggnad. Utbredningen av fyn
den visade här ett rumsligt mönster med skarpa 
gränser, som kan tolkas som en ”väggeffekt”. Ett 9 
meter långt rödbrunt fyndförande lager orienterat 
i N-S riktning framkom. Tolkningen som gjorts är 
att det kan vara ett ca 15 meter långt och ca 5 me
ter brett mesulahus, med nedsänkt golvyta i ena 
halvan. Dateringen av lämningen indikerar att det 
hör till sen mellanneolitikum eller senneolitikum 
(Olsson 1996:590. Det är intressant att både be
träffande utseende och datering har lämningen 
stora likheter med såväl Djurstugan som stridsyx- 
ehuset på Fågelbacken (Apel m.fl. 1997; Ytterberg 
2006). Sammantaget kan dessa tre platser ge en 
indikation på den förändring av byggnadsskicket, 
som verkar ske vid övergången mot senneolitikum 
(jmf. även Holback manus).

Utöver de fåtaliga spridda mesulakonstruktio- 
nerna, finns även andra lämningar från neolitiska 
kontexter i inlandsmiljöer. Dessa har likheter med 
konstruktionerna på kustboplatserna och är av lik
artad storlek. En sådan anläggning påträffades vid 
en undersökning på Lilla Åby (RAÄ 49) i Siaka 
socken, Östergötland. Andra omnämns från bo
platserna Abbetorp och Hulje i Östergötland (t.ex. 
Appelgren 1995; Carlsson m.fl. 1996:20^ Carlsson 
& Hennius i998:3off). Variationen antyder att det 
neolitiska samhället rymmer en större mångfald 
än vad som vanligen framgår i våra förenklade 
beskrivningar. En mer fullständig förståelse bör 
omfatta alla dessa kategorier och vara öppen för 
lokala lösningar och regionala variationer.

Spåren av bostäderna 
- slutdiskussion
Skall vi förstå något av en tid som ligger långt 
bortom våra äldsta skriftliga källor måste vi även 
utgå från de konstruktioner vi finner. Detta har 
varit utgångspunkten inför denna artikel. Allt ef
tersom fler konstruktioner dokumenterats har det 
blivit uppenbart att bostädernas utseende under 
stenåldern har varierat och att alla konstruktioner
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inte kan passas in i en mall. Den stora variationen 
understryker vikten av att på allvar beakta de kon
struktioner, som olika arkeologer iakttagit. Att 
en konstruktion inte liknar kända former betyder 
inte nödvändigtvis att dessa iakttagelser är fel. Det 
kan lika gärna vara fråga om en konstruktion som 
av någon anledning bedömdes vara lämplig för 
just denna plats/funktion. Det behöver inte heller 
alltid vara en konstruktion för boende, utan kan 
handla om t.ex. rituella- eller forvaringsfunktioner. 
För stora delar av det här behandlade materialet 
har jag dock svårt att finna rimliga alternativ till 
att dessa konstruktioner oftast är spår efter män
niskornas bostäder. Det som iakttas bör bedömas 
kritiskt men lika viktigt är att ha ett öppet sinne 
där de spår som karaktäriserar den enskilda plat
sen ges en möjlighet att tala. De konstruktioner 
som iakttas måste därför initialt värderas i rela
tion till andra aspekter av fornlämningen i vilken 
den ingår. Det kan handla om småskalig topografi, 
anläggningar, spridning av fyndmaterial eller om 
relationen mellan nämnda variabler. Vad som är 
informativt kan variera från lokal till lokal.

Vi får tänka oss att konstruktionerna anpassats 
till de behov människorna upplevt sig ha haft. San
nolikt har många olika aspekter påverkat hur bo
städerna utformats, tänkbara variabler är platsens 
funktion, gruppens storlek, gruppens tradition, 
innovation och t.ex. regionalitet. Att sistnämnda 
variabel sannolikt är viktig understryks av att en 
bostad inte är portabel och relativt enkel, såsom 
t.ex. artefakter kan vara. Istället är det en stationär 
komplex konstruktion och bara av denna anled
ning kan den förväntas variera betydligt mer än fö
remål som lätt flyttas i rummet och därmed direkt 
kan imiteras efter förlaga i skilda regioner. Detta 
motsäger inte att långväga influenser på byggnads
kick förekommer men understryker att applikatio
nen av influenserna ofta blir en lokal lösning (jmf. 
Holback manus). Människor har säkerligen använt 
lokalt tillgängliga material och ofta anpassat kon
struktioner efter den enskilda platsens förutsätt
ningar. Det finns tendenser till att anlagda golv 
av avvikande material, upphöjda terrasseringar 
och rännor främst finns när lokalen ligger på en 
undergrund som dränerar sämre. Upphöjda golv, 
nedsänkta golv och golv anlagda i marknivå skulle

således kunna tolkas som en anpassning efter loka
la förutsättningar. Stenkretsar förekommer främst 
på platser där det är blockigt och man har röjt sten 
från boplatsytan. Nedsänkta golv finns främst i 
norr och företeelsen kan ibland ha haft samband 
med brukningssäsong, dvs. att bostäder av denna 
typ främst brukats under kallare årstider.

Av detta framgår att lämningarnas karaktär 
kan förväntas variera. Samtidigt får man dock 
föreställa sig att bostäderna skapats efter en idé 
om hur en bostad lämpligen bör vara. Det finns 
i mångfalden mönster som bör ha sitt ursprung i 
tradition och människors val. I det här samman
ställda materialet verkar detta gälla bostädernas 
takbärande konstruktion, form och t.ex. varia
tioner i bostädernas storlek under skilda perio
der. Då människorna har tillhört en viss kultur
miljö, kommer boendeformen också att utgöra 
en representation av förutsättningar, normer och 
regler inom denna tradition (Browall 1986:72). 
Konstruktionernas utformning kan således antas 
innehålla information om funktion, men andra 
variabler, t.ex. tradition och aspekter av social ka
raktär bör också ha haft betydelse.

Mesolitikum
Mesolitiska boplatser kan vara omfattade till 
ytan, men rymmer sällan ett sammanhängande 
fyndförande lager. Detta tolkas här som ett re
sultat av att människor, säsongsvis, har kommit 
och gått på dessa platser under lång tid. I lång
sträckta sluttningar kan man se hur bosättningar 
och aktiviteter, för att fortsätta vara strandnära, 
kontinuerligt har flyttats längre ned i sluttning
en. Lokaler av detta slag är ofta mycket svåra att 
avgränsa, då fynden helt kan upphöra och åter
komma en bit bort. Exempel på sådana platser 
är Vittersjö i Gästrikland, Gårdsjön och Åsen i 
Hälsingland. Åsen bedöms vara ca 88 000 m2 stor 
(Björck m.fl. 2000, 2001; Björck, M. 2001). Inom 
E4-projektet har en plats av denna typ under
sökts vid Stormossen (Guinard & Vogel 2006b). 
Den senare utgjorde ett svåravgränsat, sannolikt 
säsongsbrukat, boplatsområde. En förklaring till 
att så få bostäder påträffats längs E4:an kan vara 
att många lokaler har haft en tillfällig karaktär,
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vilket säkerligen avspeglas även i de konstruktio
ner som hör samman med boende. På vissa plat
ser kan människorna kanske ha legat under bar 
himmel eller under ett enkelt vindskydd.

Det övergripande mönstret, stora intermittenta 
lokaler uppbyggda av många små synkrona ske
enden tolkas här som att man under mesolitikum, 
sannolikt ofta säsongsvis, utnyttjat vissa lägen i 
landskapet. Vid Gårdsjön hade man uppehållit sig 
periodvis under minst 400 år, ca 6900-6500 f. Kr. 
Ett övergripande mönster var att brukningsske- 
dena anslöt till olika strandnivåer, vid ca 108-114 
meter över havet. Det fanns dock flera olika aktivi
tetsområden även inom samma strandterass. Med 
utgångspunkt i dessa resultat ter det sig rimligt att 
de mesolitiska lokalerna, åtminstone till viss del, re
presenterar ett säsongsbruk av relativt små grupper.

På andra lokaler inom undersökningsområdet 
har dock bostäder dokumenterats. Det är intres
sant att under perioden förekommer både mindre 
och större bostäder. Detta skulle också kunna tol
kas som resultatet av ett säsongsbruk med olika 
strategier för boende under olika delar av året. 
Dominerande är emellertid jämförelsevis stora 
lämningar (typ 1:1). Typen av konstruktion har 
likheter med norrländska boplatsvallar. Tolk
ningen av de norrländska boplatsvallarna är att 
dessa brukats vintertid och ingått i ett system 
med andra också säsongsbrukade lokaler. Det ter 
sig rimligt att de mesolitiska lokalerna i under
sökningsområdet speglar ett likartat system med 
säsongsboplatser, fast i detta fall fokuserat kring 
skärgården och kustnära skogar.

I det material som bearbetats här kan särskilt 
följande aspekter lyftas fram. Vid övergången mot 
neolitisk tid försvinner den typ av större bostäder 
som dominerar under mesolitikum. Detta är ett 
skeende, som bör kunna ges en funktionell eller 
social tolkning, t.ex. skulle detta kunna antas av
spegla en förändring i gruppsammansättningen i 
bostäderna. Min uppfattning är att denna föränd
ring i grunden kan ha att göra med förändringar i 
levnadssätt som sker under senmesolitisk tid. Kan
ske är det en process mot en högre grad av kustnä
ra bofasthet som indirekt avspeglas i bostädernas 
utformning. Denna förändring innefattar en suc
cessiv övergång från mindre grupper till betydligt
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större. Det är emellertid också möjligt att även ett 
ökande behov av utrymmen för t.ex. lagring av
speglas. Under mesolitikum har man kanske levt i 
tvåfamiljsbostäder under åtminstone delar av året. 
De större mesolitiska bostäderna av typ 1:1 är ca 
30-50 kvadratmeter stora och kan antas represen
tera en bostad för ca 10 personer, kanske två fa- 
miljeenheter under samma tak. En indikation på 
att dessa bostäder kan ha hyst flera sociala enheter 
är den tudelning i spridningen av material som 
iakttagits i t.ex. Voullerim (Lundberg 1997:91^. 
Det är sällan som flera samtida bostäder kunnat 
påvisas på en mesolitisk plats. Att döma av boplat
sernas organisation har man under mesolitikum 
varit fler i bostaden, men samtidigt verkar man ha 
varit färre på boplatserna (jmf. Björck m.fl. 2000; 
2001). Då även mindre bostäder förekommer pa
rallellt kan detta tolkas som ett resultat av varie
rande gruppsammansättning under t.ex. olika de
lar av året eller vid olika typer av aktiviteter inom 
ramen för säsongssystemet.

De senmesolitiska-äldre tidigneolitiska bostä
der som är relativt små konstruktioner ibland med 
nedgrävd golvyta (t.ex. typ 1:2, 3:2) skulle kunna 
betraktas som övergångsformer mot de konstruk
tioner och boendeformer som dominerar kustbo
platserna under neolitikum (Hallgren m.fl. 1995; 
Ulfhielm 2004). Det är intressant att när denna 
typ av bostäder börjar uppträda är de redan initi
alt del av en större cirkulärt organiserad boplats. 
En organisation som pekar fram mot den orga
nisatoriska princip som präglar neolitiska lokaler 
(Hallgren m.fl. 1995:14, 32). Kanske skall de spår 
som undersöktes vid Pärlängsberget i Söderman
land tolkas som att en förändring av landskaps- 
utnyttjandet, och därmed boplatsorganisationen, 
ofta föregår introduktionen av keramik i regionen. 
Platsen är intressant då de försänkta golvytorna 
här kombineras med relativt små bostäder och en 
tydlig boplatsorganisation. En bostads- och bo
platsutformning som ter sig som en senmesolitisk 

”felande länk” mellan mesolitiska boplatsområden 
och de neolitiska kustboplatserna. Om föränd
ringen sätts in i ett större kulturhistoriskt sam
manhang verkar den sammanfalla med en föränd
ring mot högre grad av bofasthet och uppkomsten 
av lagringsekonomi (Björck 2007).
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Neolitikum
När väl keramik introducerats i östra Sverige för
ändras dock boplatserna på flera sätt. De neoli- 
tiska lokalerna är vanligen mindre till ytan än de 
mesolitiska och är vanligtvis lättare att avgränsa 
då fyndfrekvensen är högre. De olika skeendena på 
boplatserna ger intryck av att vara medvetna om 
varandra och dvs. samexisterar, utan att skära över 
varandra, vilket tyder på att man bott på hela loka
len under brukningsperioden. Boplatserna ter sig 
även mer organiserade, hyddgrunderna ligger ofta 
på rad längs en strand eller cirkulärt organiserade 
kring ett öppet område med en central härd. Det 
finns ofta konstruktioner synbarligen med rent ri
tuell funktion. Den linjära organisationen har iakt
tagits på Högmossen, Häggsta och kanske Fager
vik. Exempel på lokaler med cirkulär organisation 
är Fräkenrönningen, Vedmora, Bollbacken, Fågel
backen, Lillberget och kanske Vendel 1:1 (Apel m.fl 
1995; Artursson 1996a; Björck 1998, 2003a, 2003b; 
Björck & Björck 1999; Halén 1994). I de fall då 
bostäder inte kunnat iakttas är en likartad organi
sation indikerad i spridningen av fyndmaterial (se 
t.ex. Olsson 1997; Sundström & Darmark 2005).

På de neolitiska boplatserna förekommer och har 
dokumenterats hyddgrunder mer frekvent än på de 
mesolitiska. En förklaring är att dessa platser varit 
mer långvarigt brukade och att hyddorna på neoli
tiska lokaler därför lämnat tydligare spår. Den typ av 
större bostäder som var vanliga under mesolitisk tid 
finns inte alls under neolitikum. Lokalisering, bo
platsorganisation, bostäder, bruket av keramik och 
lagring verkar vara viktiga aspekter som förändras 
vid övergången mot neolitikum i undersökningsom
rådet. Förekomst av keramik brukar associeras till 
åretruntboende, då man får anta att man inte gärna 
har flyttat de stora, otympliga och sköra keramik
kärlen (Halén 1994). När en större andel av ben
materialet omhändertas på neolitiska kustboplat
ser innehåller dessa också oftast ben från djur, som 
man jagat under hela året (Björck 1998; Björck m.fl. 
i tryck; Olsson m.fl. 1994; Sundström m.fl. 2006). 
Detta tyder på att man levt året runt, åtminstone på 
en stor andel av kustboplatserna under neolitikum. 
På de neolitiska lokalerna finns ofta flera men min
dre bostäder (typ 2 och 3) inom en lokal. Generellt 
kan man säga att det som präglar de neolitiska bo

städerna i undersökningsområdet är att dessa är re
lativt små, omkring 10 kvadratmeter, och har väggar 
som uppbär taket. Eldstad finns sällan i konstruktio
nen, däremot finns ibland en grop centralt i hyddan. 
Det är möjligt att denna kan ha haft en funktion 
för uppvärmning, t.ex. genom att uppvärmda stenar 
tagits in. Bostaden verkar ha fungerat som sovrum, 
andra funktioner verkar under denna period ske i 
anslutning till och inte inne i bostäderna. Det är 
dock både möjligt och sannolikt att mer tillfälligt 
brukade platser (komplementärlokaler) funnits i 
närområdet till själva boplatsen. Omfattningen och 
karaktären av detta bruk av landskapet är dock i nu
läget osäkert (jmf. Björck & Larsson 2007b).

Det finns dock också drag som lever kvar från 
mesolitikum, ett sådant är begravningstraditionen 
med skelettbegravningar beströdda med rödockra, 
ofta i anslutning till boplatserna (jmf. Björck 2007). 
En annan aspekt som verkar vara oförändrad mel
lan perioderna är att människorna fortsätter bo 
främst vid kusterna och att marin jakt är viktig.

Antalet samtida boplatser i skärgården, antalet 
bostäder per boplats och bostädernas storlek är ten
denser som kan avspegla social organisation av de 
grupper som levde på lokalerna. De övergripande 
mönster som iakttagits i mitt material kan tolkas 
som att ett levnadssätt baserat på kustbyar växer 
fram under neolitikum. Dessa kustbyar är lokali
serade till specifika bebyggelseområden som ligger 
med ungefär 10-15 kilometers intervall längs den 
neolitiska kusten. I kustbyarna verkar det oftast 
finnas 3-8 familjebostäder samlade. Bosättnings
mönster, boplatsernas organisation och bostäder
nas utformning förklaras enklast som att det rör 
sig om klanboplatser som ingår i ett segmentärt 
stamsamhälle (Björck 2002, 2003a, 2003b).

Senneolitikum
Under senneolitikum får boplatserna helt andra ty
per av lägen i landskapet. Platserna är valda för att 
kunna bedriva boskapsskötsel och åkerbruk. För
ändringarna i människornas val kan ha påverkats av 
att landskapet vid denna tid förändras. Det är inte 
längre enbart åsar och moränhöjder som lyfts ur ha
vet, utan i högre grad flacka lerjordar av det slag som 
fortfarande präglar t.ex. Upplandsslätten. Parallellt
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med detta förändras även bostäderna, mesulahus 
(typ 4), och ett nytt gravskick (hällkistor) sprids 
över regionen. Det är en bostadstyp som länge har 
varit i bruk i västra och södra Sverige och som ver
kar ha ett nära samband med en mer agrart inrik
tad livsstil (jmf. Artursson m.fl. 2003; Björck 2007). 
Mesulahusen kan vara uppemot 100 kvadratmeter 
stora och i dessa kan en grupp på 10-15 individer 
ha levt. Sannolikt representerar långhusen en över
gång mot att leva i storfamiljer på gårdar.

Det är således först framemot övergången från 
mellanneolitikum till senneolitikum som ett mar
kant traditionsskifte, liknande det som skett i över
gången mellan mesolitikum och neolitikum, åter 
sker i undersökningsområdet. Mindre runda till ova
la bostäder med takbärande väggar ersätts av större 
rektangulära mesulakonstruktioner. Det är möjligt 
att denna utveckling, i viss mån, börjat redan vid 
introduktionen av den företeelse (främst gravar) 
som brukar kallas stridsyxekultur. Det verkar emel
lertid som att dessa nya konstruktioner blir vanliga 
i regionen först vid övergången mot senneolitikum. 
En annan möjlighet är att det inom vissa grupper 
har funnits människor med denna typ av bostäder 
under hela neolitikum. Dessa grupper skulle då ha 
anammat levnadssätt som präglar södra och västra 
Sverige under perioden. Det är emellertid klart att 
det inte är denna typ av bostäder som utnyttjats av 
majoriteten av människorna i undersökningsområ
det under tidig- och mellanneolitikum. Detta anty
der att förändringen i byggnadernas karaktär kan 
ha samband med att jordbruket blir mer allmänt 
vid denna tid. Det är också företrädesvis på platser 
med spår från jordbruk, som vi finner mesulabygg- 
nader av detta slag (Hallgren m.fl. 1997; Apel m.fl. 
1997'i Artursson m.fl. 2003; Holback m.fl. 2004; 
Lindqvist 2004; Ytterberg 2006).

Tendenser och tolkning
De större mesolitiska bostäderna kan i ljuset av an
tropologiska data tolkas som att dessa brukats av 
en större grupp, t.ex. två familjer (Cook & Heizer 
tpdS). Om även boplatsområdenas karaktär och att 
både mindre och större bostäder verkar förekomma 
parallellt vägs in, ter det sig rimligt att lämningar
na avspeglar säsongsbrukade lokaler där de mindre

grupper man levde i ibland haft gemensam bostad.
På de neolitiska, året runt brukade, lokalerna 

finns istället en större mängd samtida bostäder och 
emellanåt speciella rituella konstruktioner. Dessa 
kan efter samma modell tolkas som familjebostä
der och att således 3-6 familjer levt på platserna. 
När boplatserna brukades året om hade varje fa
milj en egen bostad och den sammanlevande grup
pen var större. Ett levnadssätt som möjliggjordes 
genom en hög specialisering på rika marina resur
ser och en välutvecklad lagringsekonomi.

Under sista delen av neolitikum, vid övergång
en mot eller strax före senneolitikum, sker ytter
ligare en förändring av byggnadsskicket. I ljuset 
av antropologiska data kan detta tolkas som att 
man åter lever i en större grupp under gemen
samt tak. En tolkning som ter sig rimlig är att 
långhusen representerar en övergång mot att leva 
i storfamiljer på gårdar. Det är möjligt att detta 
nya levnadssätt ställde nya krav, det kanske var 
svårt för en grupp av den storlek som verkar ha 
varit vanlig på kustboplatserna att klara försörj
ningen på en gård. De som valde detta liv måste 
sannolikt leva i mindre grupper. Samtidigt var de 
familjer som utgjort de sociala enheterna i bostä
derna på kustboplatserna en för liten enhet för 
det arbete som krävdes. Detta kan således vara 
orsaken bakom den förändring av byggnadsskick
et som sker vid övergången mot senneolitikum.

Det är av stort intresse att den förändring av 
byggnadsskicket som iakttagits åter verkar ha 
samband med stora förändringar i människors 
levnadssätt. Jordbruk och tamdjur introduceras i 
undersökningsområdet och samtidigt förändras 
landskapsutnyttjandet vid övergången mot sen
neolitikum. Kustbyarna ersätts av gårdsenheter och 
dessa finns inte längre enbart vid kusterna. Samti
digt introduceras nya sätt att begrava sina anhöriga 
och hällkistor börjar uppträda i regionen. Även när 
det gäller gravskicket verkar finnas övergångsfor
mer möjligen med metaforisk koppling till långhus 
(Artursson 2006; Lindström 2006; Björck 2007).

Sammantaget indikerat detta att förändring
arna i bostadsskicket generellt är kopplat till mer 
övergripande samhällsförändringar och därmed 
sannolikt också förändringar i sammansättningen 
av sammanlevande grupper.
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Katalog över bostads
konstruktioner i 
undersökningsområdet
Katalog över mesolitiska och neolitiska bostader i 
Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Västmanland 
och Södermanland. Av utrymmesskäl har det inte 
varit möjligt att ta med alla fyndspridningarna, som 
ofta är viktiga för tolkningen av hyddgrunder.

Legend till bilder
Vägg =
Härd =
Sten =
Ränna =
Grop =

svart linje
svart
grå
ljusgrå
vitpolygon avgränsad av linje

1 * •
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1. Ajvide, RAÄ 171 Eksta sn, 
Gotland. Neolitisk
Bostadskonstruktion påträffad på boplatsen och 
gravfältet vid Ajvide. Lämningen var inte synlig 
före avtorvningen och framträdde efter denna som 
en samling av 8 stolphål (fig. 9). Dessa bildade till
sammans en oval form, ca 24x4,9 m. Boytan har 
varit ca 10 m2. Det fanns gravar både väster och 
söder om lämningen, men gravarna låg inte när
mare denna än två m. Detta kan indikera att läm
ningen är samtida med gravfältet och har beaktats 
då gravarna anlades (Burenhult m.fl. 1997:53).

2. Hemmor, RAÄ 145, När sn, 
Gotland. Neolitisk
Bostadskonstruktion påträffad på boplatsen och 
gravfältet vid Hemmor. Lämningen var inte syn
lig före avtorvningen och framträdde vid gräv
ning som en rund stenkrets (fig. 10). Hyddgrun- 
den var ca 24x2,0 m stor och boytan har varit ca 
5 m2. Ett hårt trampat lager har tolkats som rester 
av ett golv, ovanpå vilket ett tjockt lager med aska 
fanns. Detta tyder på att hyddan kan ha brunnit. 
En grav ligger direkt väster om lämningen. Aska 
och lerklining har även påträffats på andra delar 
av boplatsen, vilket kan indikera att andra kon
struktioner av detta slag funnits (Hedemark m.fl. 
20oo:23f; Samuelsson & Ytterberg 2002).

Figur 9. Plan över hyddgrunden från Ajvide, en tänkt 
vägglinje har dragits mellan stolphålen. Hyddgrunden 
hade längdriktningen orienterad i närmast nord-sydlig.

F i G u R E 9. Plan ofthe hut foundation at Ajvide, a line 
representing a hypothetical wall has been drawn between 
the post-holes. The remains of the hut have an almost 
North-South orientation.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 10. Plan över hyddgrunden från Hemmor. 
Figure 10. Plan of the hut foundation at Hemmor.
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Figur ii. Plan över hyddgrunden FräkenrönningenI.

Figure i i . Plan ofthe hut foundation at Fräkenrön
ningen I.

3-10. Fräkenrönningen I-XIII, RAÄ 
399, Valbo sn, Gästrikland. Neolitisk
Ingen av lämningarna var synlig före avtorvningen.

3. Bostadskonstruktion I utgjordes av en rundat 
rektangulär stenkrets, ca 3,2x2,2 m, med 8 beva
rade stolphål (fig. 11). Boytan har varit ca 5 m2. 
Inom stenkretsen fanns en rödfärgning, som täck
te större delen av golvytan. Centralt i hyddgrun
den dokumenterades en oval nedgravning (A44). I 
sydöstra hörnet av stenkretsens ena långsida fanns 
en öppning (Björck ipp8a:fig. 12). I spridningen 
av fyndmaterialet noterades en koncentration 
av fyndmaterial vid hyddgrunden. Keramik som 
påträffades i golvytan och ut genom öppningen i 
stenkretsen var mer fragmenterad än i väggröset.

4- Bostadskonstruktion II utgjordes av en rundat 
rektangulär stenkrets, ca 4x2,6 m stor, med 5 be
varade stolphål (fig. 12). Boytan har varit ca 5,8 m2. 
Inom stenkretsen fanns ett kulturlager av ockra- 
färgad sand (Björck ipp8a: fig.13). Keramiken var 
mest fr agmen terad i golvytan och vid öppningen i 
stenkretsen. Vid öppningen kunde ett större röd
färgat område dokumenteras.

5- Bostadskonstruktion III utgjordes av en rund 
stenkrets, ca 2,8x2,5 m stor, med 5 bevarade stolp
hål (fig. 13). Boytan har varit ca 3 m\ Lämningen 
var anlagd på en platå (Björck ipp8a:fig. 14, 16).
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Figur 12. Plan över hyddgrunden Fräkenrönningen II.

Figure 12. Plan of the hut foundation at Fräkenrön
ningen II.

6 meter

Figur 13. Plan över hyddgrunden Fräkenrönningen III.

Figure \i-Plan of the hut foundation at Fräkenrön
ningen III.

Hela ytan i och omkring hyddgrunden var rödfär
gad och rik på fynd. Nordost om grunden fanns en 
färgning som tolkats som en grav.

6. Bostadskonstruktion IV utgjordes av en liten 
oval stenkrets, ca 2,2x1,65 m stor, med 6 beva
rade stolphål (fig. 14). Boytan har varit ca 2,7 m2. 
Golvytan i lämningen bestod av ockrafärgad sand,
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Figur 14.Plan överhyddgrundenFräkenrönningenIV.

Figure 14. Plan of the hut foundation at Fräkenrön
ningen IV.

som var utdragen genom en öppning i stenkretsen
(Björck i9p8a:fig. 10,17). I och omkring grunden 
påträffades en koncentration av föremål.
7. Bostadskonstruktion V utgjordes av en rek
tangulär stenkrets, ca 3,4x2,2 m stor, med 7 be
varade stolphål (fig. 15). Boyta har varit ca 7,1 m\ 
Ytan inom stenkretsen bestod av sotig sand med 
inslag av kol, vilket har tolkats som att hyddan 
har brunnit (Björck ipp8a:fig. 18, 19). I och om
kring lämningen påträffades en koncentration av 
föremål i skiffer och flinta.

8. Bostadskonstruktion VI utgjordes av en rek
tangulär stenkrets, ca 3,5x2,3 m stor, med 9 be
varade stolphål (fig. 16). Boytan har varit ca 7,8 
m2. Golvytan bestod av ett ockrafärgat sandlager, 
som var utdraget genom en öppning i stenkretsen 
(Björck i998a:fig. 20, 21). Centralt i lämningen 
fanns en större nedgravning (A174).

9. Bostadskonstruktion VII utgjordes av en oval
stenkrets, ca 5,3x3,2 m stor, med 7 bevarade stolp
hål (fig. 17). Boyta har varit ca 12,5 m2 Golvytan 
var rödaktig, men var inte homogen, utan bestod
av flera mindre färgningar (Björck i998a:fig. 22). 
Lämningen skiljer sig från övriga, genom sin ritu
ella karaktär och genom sin storlek. Det fanns bl.a. 
en grav och flera figuriner i lämningen.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 15. Plan över hyddgrunden Fräkenrönningen V.

Figure 15 .Plan ofthe hut foundation at Fräkenrön
ningen V.

10. Bostadskonstruktion VIII var mer diffus än 
övriga. Lämningen utgjordes av en gles sten
krets, ca 3,9x2,9 m stor och 4 bevarade stolphål 
(fig. 18). Golvytan inom lämningen hade en mot 
omgivningen avvikande färg. Boytan uppskattas 
till att ha varit ca 8,3 m2 * * * * 7 8 9 * * (Björck i998a:ńg. 23). 
Stenkretsen var sannolikt skadad av släntning. 
Öppningen har sannolikt varit placerad i det 
sydvästra hörnet.

11-16. Vittersjö A (NV)-E (SÖ), 
RAÄ 65, Ockelbo sn,
Gästrikland. Mesolitisk
11. Bostadskonstruktion? A (NV) var synlig som 
en svacka före avtorvning. Lämningen var cirka 
9x4,4 m stor (fig. 19). Inga bevarade konstruk
tionsdetaljer påträffades men lämningen kunde 
tolkas i analogi med övriga lämningar på lokalen. I 
de tre fall hyddor kunde beläggas, fanns ytterligare 
en ungefär jämnstor motställd svacka intill denna. 
Det är osannolikt att den ena av två svackor, med 
kortsidorna mot ett aktivitetsområde, inte skulle 
haft en funktion. Huruvida det varit som bostad 
är dock osäkert (Björck m.fl. 2000:24). Boytan 
uppskattas till att ha varit ca 30 m2.
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Figur i6. Plan överhyddgrundenFräkenrönningen VL

Figure i 6. Plan of the hut foundation at Fräkenrön
ningen VI.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 17. Plan över hyddgrunden Fräkenrönningen VII.

Figure 17. Plan of the hut foundation at Fräkenrön
ningen VII.

12- Bostadskonstruktion A (SÖ) var före avtorv- 
tnng synlig som en svacka. Lämningen var rektang
ulär och till stora delar omgärdad av en vall, 9x5 m 
(hg. 20). Boytan uppskattas till att ha varit ca 28

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 3

6 meter

Figur 18 .Plan över hyddgrunden Fräkenrönningen 
VIII.
Figure 18. Plan of the hut foundation at Fräkenrön
ningen VIII.

6 meter

Figur 19. Plan över hyddgrunden Vittersjö A (NV).

Figure 19. Plan of the hut foundation at Vittersjö A 
(NW).

m2. Vallen innehöll mindre stenar och skärvsten. 
Den sydliga kortsidan av vallen var något rundad, 
medan den nordliga saknade tydlig vall. Längs den 
södra kortsidan fanns tre pinnhål och på motsatta
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Figur 21 .Plan 
över hyddgrunden 
Vittersjö C (S).

Figure 21.Plan 
ofthe hut founda
tion at Vittersjö C 
(S).

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 20. Plan över hyddgrunden Vittersjö A (SO).

Figure 20. Plan of the hut foundation at Vittersjö A 
(SE).

kortsidan inga. Den norra kortsidan tolkades som 
hyddöppningen. Boytan inne i grunden var sten- 
röjd och rik på fyndmaterial. I grunden fanns A17, 
en förvaringsgrop (Björck m.fl. 2000:25).
13. Bostadskonstruktion C (S) var inte syn
lig före avtorvning och var delvis skadad av en 
skogsbilväg. Lämningen var av samma typ som 
A (hg. 21). Det som fanns kvar var en rundad 
kortsida och delar av två långsidor. Yttermåttet 
på försänkningen var ca 7x6 m. Boytan uppskat
tas till att ha varit ca 35 m2. Försänkningen var 
fri från sten med undantag av skärvsten i den 
centralt belägna härden (A36). Innanför vallen 
dokumenterades färgningar efter 12 stolp- och 
pinnhål (Björck m.fl. 2000:27ff).

14. Bostadskonstruktion? C (N) var synlig före 
avtorvning som en svacka, lik Vittersjö C (S) (flg. 
22). Inga bevarade konstruktionsdetaljer eller 
fynd kunde dokumenteras (Björck m.fl. 20oo:2pf). 
I analogi med område A förefaller det sannolikt att 
konstruktionerna fungerat tillsammans.

15. Bostadskonstruktion E (NV) var inte synlig 
före avtorvning. Det fanns inga antydningar om 
försänkningar av den typ som iakttagits inom om
råde A och C. På ett djup av ca 0,2 m framkom

Figur 22. Plan 
över hyddgrunden 
Vittersjö C (N).

Figure 22. Plan 
ofthe hut founda
tion at Vittersjö C 
(N).

0 1 2 3 4 5 6 meter

inom område E två stora mörkfärgningar, vars ut
bredning i stort sett överensstämde med de sten- 
röjda ytorna. Vid fortsatt grävning visade sig färg- 
ningarna utgöras av ett relativt tunt kulturlager. 
Området har tolkats som två eventuella hyddläm- 
ningar. Delar av området beläget mellan dessa två 
färgningar var även det röjt från sten. På området 
kom rikligt med slagen sten, främst mellan grun
derna. Grunden framträdde som en färgning, med 
sin största utsträckning i nord-sydlig riktning (flg. 
23). Den var avlång till formen och dess yttermått 
var ca 7x3 m, med ett avbrott efter den nordöstra 
långsidan. Boytan uppskattas till att ha varit ca 20 
m2. Tre pinnhål fanns strax utanför denna grund. 
Ytan inom hyddlämningen var nästan helt fri från 
slagen kvarts (Björck m.fl. 2000:30ff).

16. Bostadskonstruktion? E (SÖ) var inte synlig 
före avtorvningen. Den sydöstra hyddlämningen 
var hästskoformad och hade ett yttermått på ca
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Figur 23. Plan över hyddgrunden VittersjöE (NV).

Figure 23. Plan ofthe hut foundation at Vittersjö E 
(NW).

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 24. Plan över hyddgrunden VittersjöE (SO). 
Figure 24. Plan of the hut foundation at Vittersjö E (SE).

5x5 m (fig. 24). Boytan uppskattas till att ha varit 
ca 22 m2.1 söder var denna störd av en täkt (Björck 
m.fl. 2ooo:3off).

17. Västeräng, RAÄ 300, Valbo sn, 
Gästrikland. Neolitisk

Bostadskonstruktionen vid Västeräng var inte 
synlig före avtorvningen. Lämningen framträdde 
som en oval stenkrets, ca 2,6x2,3 m stor, med 7 be
varade stolphål (fig. 25). Inom stenkretsen fanns 
en stenfri yta, som hade en avvikande brunaktig 
färg. Boyta har varit ca 4,3 m2 (Björck 20ooa:bil. 4

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 25. Plan över hyddgrunden från Västeräng. 
Figure 2 5. Plan of the hut foundation at Västeräng.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 26. Plan över konstruktion 1:1 från Gårdsjösundet. 
Figure 26. Plan of construction 1:1 at Gårdsjösundet.

och 7). I väggröset påträffades ett stort antal ar
tefakter såsom 5 slipstenar, 7 skrapor i kvarts och 
Hinta, samt ett fragment från 1 flintmejsel.
18-21. Gårdsjösundet i:i-An, RAÄ 170, Skog sn, 
Hälsingland. Mesolitisk

18. Bostadskonstruktion 1:1 var inte synlig före 
avtorvningen. Lämningen framträdde som en 
härd (A35) omgiven av en 0,1 m hög vall, som låg 
ca 2 m mot norr. Stolphålen A37 och A50 kan till
sammans med flera skärvstensamlingar ha ingått
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Figur 27. Plan över konstruktion 2:2från Gårdsjö- 
sundet.

Figure 27. Plan of construction 2:2 at Gårdsjösundet.

i konstruktionen (fig. 26). Konstruktionen upp
skattas till att ha varit ca 7x5,5 m stor och boytan 
ca 30 m2. Den eventuella hyddgrunden/vindskyd- 
det hade skadats av en skogsbilväg och flera tolk
ningar är möjliga (Björck m.fl. 200i:24ff).

19. Bostadskonstruktion 2:2 var inte synlig 
före avtorvningen. Inom ytan framkom ett kraf
tigt stolphål (A8) som tolkats som mittstolpe i en 
hyddlämning. Väggarna i denna markerades av två 
rännor (fig. 27). Tolkad på detta sätt har konstruk
tionen varit 6x5,5 m stor och boytan ca 30 m2 För 
en sådan tolkning talar fyndspridning och anlägg
ningarnas struktur (Björck m.fl. 2001:26ff).

20. Bostadskonstruktion? 2:3 var synlig före 
avtorvningen, som en 15x8 m stor försänkning 
med vallen inräknad (fig. 28). Den flacka golvytan 
inom denna kan uppskattas till ca 12x5,5 m stor 
och boytan beräknas till ca 30 m2. Det fanns ingen 
påtaglig vall utan lämningen framstod snarare som 
en svacka. Samtliga anläggningar var belägna ut
anför försänkningen, men precis intill denna. För 
en tolkning som hydda talar även fyndspridning, 
som på ett påtagligt sätt samvarierar med struktu
ren (Björck m.fl. 2001:28, 65b).

21. Bostadskonstruktion? An var synlig före 
avtorvningen. Försänkningen var i detta fall så 
markant a tt den före undersökningen antogs kun
na vara en täkt. När en sektion upptogs genom 
anläggningen visade det sig att blekjordslagret

Figur 28. Plan över konstruktion 2:3 från Gårdsjösundet. 
Figure 28. Plan of construction 2.7 at Gårdsjösundet.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 29. Plan över konstruktion An från Gårdsjösundet. 
Figure 29. Plan of construction A11 at Gårdsjösundet.

var intakt genom hela anläggningen. I södra de
len av svackan framkom ett skärvstenslager, som 
delvis låg i svackan och bör ha fungerat tillsam
mans med denna (fig. 29). Flera möjligheter till 
tolkning finns, det ter sig dock rimligt att svackan 
kan ha varit en bostadskonstruktion (Björck m.fl. 
2001:116). Konstruktionen uppskattas till att ha 
varit ca 13,9x6,9 m stor men boytan bör om läm
ningen tolkas på detta sätt ha varit ca 30 m2.
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Figur 30 .Plan över hy ddgrunden från Måndagsbäcken. 

Figure 30. Plan of the hut foundation at Måndagsbäcken.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 31. Plan över hyddgrunden Vedmoral.
Figure 31. Plan of the hut foundation at Vedmoral.

22. Måndagsbäcken (RAÄ 177), 
Norrala sn, Hälsingland. Neolitisk
Bostadskonstruktionen var inte synlig före avtorv- 
ningen. Lämningen framträdde som en cirkulär 
stenkrets, ca 4x4 m stor (fig. 30). Innanför sten- 
kretsen fanns ett stenfritt område. I anslutning 
till stenkretsen fanns en härd (Ulfhielm 2004:iof). 
Boytan i konstruktionen tolkad på detta sätt 
bör ha varit ca 9 m2

6 meter

Figur 32. Plan över hyddgrunden Vedmorall. 

Figure 32. Plan of the hut foundation at Vedmora II.

23-30. Vedmora I-VIII, RAÄ 145 
Enånger sn, Hälsingland. Neolitisk
23. Bostadskonstruktion I var synlig före avtorv- 
ning som en svag förhöjning. Lämningen utgjor
des av en oval något upphöjd platå, ca $,2x3,4 m 
stor. I ytterkanterna fanns 6 stolphål. Runt 1/3 av 
platån fanns en ränna (hg. 31). Boytan har varit 
14,6 m2 (Björck m.fl. lpp^hg. 8b, 9). Inne i hyddan 
fanns en större flat sten och en förrådsgrop (A14).

24. Bostadskonstruktion II var inte synlig före 
avtorvning. Lämningen utgjordes av en oval nå
got upphöjd platå, ca 4,2x3 m stor. I ytterkanterna 
fanns 6 stolphål. Runt ca 2/3 av platån, på både 
västra och östra sidan fanns rännor (hg. 32). Bo
ytan har varit 9,8 m2 Centralt i lämningen fanns 
en förrådsgrop (Björck m.fl. lpppihg. 10).

25. Bostadskonstruktion III var inte synlig före 
avtorvning. Lämningen utgjordes av en svag platå, 
längs den västra och den östra långsidan fanns rän
nor (hg. 33). Vedmora III var 4,3x4,! m stor och i 
konstruktionen ingick 5 stolphål. Boytan har varit 
ca 14,2 m21 lämningen har det funnits en förråds
grop (Björck m.h. lpppihg. 11).

26. Bostadskonstruktion IV var inte synlig före 
avtorvning. Lämningen utgjordes av en oval, nå
got upphöjd på en platå, ca 4,5x3 m stor och i 
konstruktionen ingick 7 stolphål. Längs den östra
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Figur 33. Plan över hyddgrunden Vedmoralll.

Figure 33. Plan ofthe hut foundation at Vedmor a III.

långsidan fanns en ränna och i väster fanns en 
något kortare (ńg. 34). Boytan har varit ca 11 m2 
(Björck m.fl. tppprfig. 12).

27. Bostadskonstruktion V var synlig före av- 
torvning. Lämningen var rund, något upphöjd 
på en platå, 3,8x3,7 m stor och i konstruktionen 
ingick 7 stolphål (ńg. 35). Utanför upphöjningen 
fanns en ränna. Boytan har varit ca 11 m2 (Björck 
m.fl. lppcufig 13).

28. Bostadskonstruktion VI var inte synlig före 
avtorvning. Lämningen var oval, något upphöjd 
på en platå, ca 3,7x2,8 m stor och i konstruktionen 
ingick 7 stolphål. På grundens östra sida fanns en 
kraftig ränna längs långsidan och i nordväst fanns 
en något mindre (ńg. 36). Boytan har varit ca 9 m2 
(Björck m.fl. i999:fig. 14).

29. Bostadskonstruktion VII var inte synlig 
före avtorvning. Lämningen utgjordes av en run
del något upphöjd på en platå, ca 3,6x3,4 m stor 
och i konstruktionen ingick 4 stolphål. Längs 
den södra sidan fanns en markant ränna längs 
1/3 av grunden, en mindre ränna fanns i norr (fig. 
37). Boytan har varit ca 10 m2. Den västligaste 
delen hade eventuellt skadats av en skogsbilväg, 
så den ursprungliga formen är något osäker. I 
hyddgrunden fanns en rödfärgad nedgravning 
(A109), som tolkats som en större förrådsgrop. I
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Figur 34. Plan över hyddgrunden VedmoralV. 
Figure 34. Plan of the hut foundation at VedmoralV.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur i^.Plan över hyddgrunden Ve dmor a V. 

Figure 35. Plan ofthe hut foundation at Vedmor a V.

analogi med övriga hyddgrunder är det sannolikt 
att flera stolphål funnits i väster.

30. Bostadskonstruktion VIII var inte synlig före 
avtorvning. Lämningen utgjordes av en rund, nå
got upphöjd platå, ca 3,3 m i diameter. I utkanten 
av upphöjningen, innanför rännan fanns 6 stolp
hål bevarade (fig. 38). Rännor fanns på både den 
östra och västra sidan av hyddgrunden. Boytan har 
varit ca 7,8 m2 (Björck m.fl. lpppifig. 16).
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Figur 36. Plan över hyddgrunden Vedmor a VI. 
Figure 36. Plan of the hut foundation at Vedmora VI.

6 meter

Figur 37. Plan över hyddgrunden Vedmora VII. 
Figure 37. Plan ofthe hut foundation at Vedmora VII.

31. Gläntan, RAÄ 415, Turinge sn, 
Södermanland. Neolitisk
Bostadskonstruktionen i Gläntan hade ett ytter- 
mått på ca 5 x 3 m och innermått 3,4x2 m och kan 
uppskattas ha haft en yta av ca 7 m2. Lämningen 
utgjordes av en ränna som var ca 16 m lång (hg. 
3p)- Rännan har troligen fungerat som funda
ment för en plankvägg. Efter att väggen rests har 
hörnstolpar och även två stolpar centralt i huset 
rests (Lindström 2000, 2006:730. Konstruktio-
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Figur 38. Plan över hyddgrunden Vedmora VIII. 
Figure 38. Plan of the hut foundation at Vedmora

5 meter

Figur 39. Plan över dödshuset vid Gläntan.
Figure 3 9.Plan of the mortuary house at Gläntan.

nen har fungerat som ett dödshus. I rännan fanns 
24 brandgropar med bl. a. brända människoben 
och gravgåvor.

32. Häggsta, RAÄ 352, Botkyrka sn, 
Södermanland. Neolitisk
Bostadskonstruktionen i Häggsta utgjordes av en 
oval ränna, ca 8 m lång, med sotfärgad fyllning 
(A67) och boytan har varit av ca 30 m2. Rännan
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Figur 40. Plan över konstruktion A 67 vid Häggsta. 
Figure 40. Plan ofconstruction A67 at Häggsta.

omgärdade ett icke omgrävt, förmodligen opåver
kat område (fig. 40). Rännans form i tvärsnitt och 
avsaknaden av andra konstruktionsdetaljer gjorde 
lämningen i Häggsta svårtolkad (Olsson 1996:44^. 
Rännans fyllning bestod av gråsvart sandig humus, 
med inslag av träkol, sot och sten. Stenarna påträf
fades i koncentrationer och vissa var kluvna och 
satta på högkant. Rännan var tämligen vertikal i 
sektionen.

33. Igelsta, RAÄ 279, Östertälje sn, 
Södermanland. Neolitisk
Bostadskonstruktionen i Igelsta har varit rundad 
ca 8,5x6 m stor. Området hade lägre fosfatvärden 
än omgivande delar av boplatsen. Tolkningen av 
området som en hydda med försänkt golvyta och 
en ingång mot söder ter sig rimlig. Omedelbart 
intill och delvis i detta område påträffades ett an
tal kokgropar. Centralt i lämningen fanns en yta 
med högre fosfatvärden. I nordöstra delen av om
rådet fanns ett antal stenar, som eventuellt kan ha 
ingått i konstruktionen. Omedelbart intill hyddan 
i sydost påträffades en eventuell grav (Werthwein 
20oi:2of). Fyndspridningen stödjer åtminstone 
delvis hypotesen om en hydda.

'• r

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 41. Plan överstenkretsen vidJordbromalm. 
Figure 41. Plan of the stone circle at Jordbromalm.

34. Jordbromalm, Södermanland. 
Mesolitisk
Bostadskonstruktionen i Jordbromalm utgjordes 
av en u-formig krets av skärvsten (fig. 41). Den 
omfattade ca 18 m2 och omgärdade en stenfri yta, 
som var ca 2,4x2,3 m stor. Den stenfria ytan hade 
rundad form. Centralt i stenkretsen framkom en 
härd. Det fanns en öppning i stenkretsen mot 
nordväst (Drotz & Ekman 1998:360.

35. Kyrktorp pB, RAÄ 448, Grö- 
dinge sn, Södermanland. Neolitisk
Bostadskonstruktionen i Kyrktorp var oregelbun
det rektangulär till formen och markerades av en 
bred stenkrets (fig. 42). Stenkretsen bestod av 
skärvsten och var en eller tvåskiktad. En ingång 
till hyddbottnen fanns i nordost. Storleken på 
skärvstensvallen var ca 4,3x4^ m, men själva bo
ytan inom stenkretsen var mindre, ca 8 m2. Läm
ningen låg på nedre delen av en avsats, i en slutt
ning mot sydväst. På avsatsen påträffades flera 
andra anläggningar (Göthberg m.fl. 19953:186).
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Figur 42. Plan över hyddgrunden från Kyrktorp ęb. 

Figure 42. Plan ofthe hut foundation at Kyrktorp ęb.

36-38. Mogetorp 1-3, Grödinge sn, 
Södermanland. Neolitisk
3 6. Bostadskonstruktion 1 var inte synlig före under
sökningen. Vid utgrävningen uppmärksammades 
en koncentration av sten och norr om stenkoncen
trationen dokumenterades 4 pinnhål, som var ca 0,1 
m i diameter (Florin 1958:26). Med utgångspunkt i 
pinnhål och stenar kan anläggningskomplexet antas 
ha varit ca 3x3 m stor (hg. 43). Boytan har varit ca 
6,2 m2 (se fig. 35). Huruvida anläggningskomplexet 
utgör en hyddgrund bedöms dock som osäkert. Det 
är möjligt att finna argument både för och emot en 
sådan tolkning (Apel m.fl. 1997:225).

37. Bostadskonstruktion 2 var inte synlig före 
undersökningen. Den golvyta som här kallas 
Mogetorp 2 är norra delen av den 18x7,5 m stora 

”huslämning” som diskuteras av Sten Florin. Av 
stenkretsarnas utbredning att döma, är det dock 
snarare fråga om två mindre grunder, med en ge
mensam vägg. Vid en sådan tolkning betraktas 
lämningen som två mindre golvytor, belägna inom 
rundat rektangulära sten kretsar (fig. 44). Läm
ning 2 är ca 5,6x5,4 m stor och har en boyta om 27 
m2. Golvytan innehöll 3 stolphål, som var place
rade med en triangelsida exponerad i riktning mot 
en härd. Att det rör sig om två enheter och inte en 
större, indikeras av stolphålens placering och de
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Figur 43. Plan över hyddgrunden Mogetorp 1. 
Figure 43. Plan of the hut foundation at Mogetorp 1.

Figur 44. Planer över hyddgrundernaMogetorp 2 och 3.

Figure 44. Plan ofthe hut foundations at Mogetorp 2 
and 3.

två härdarnas relation till hyddgrunderna.
38. Bostadskonstruktion 3 var inte synlig före 

undersökningen. Den golvyta som här kallas Moge
torp 3 är södra delen av den 18x7,5 m stora ”husläm
ning” som diskuteras av Sten Florin. Hyddgrundens 
norra vägg var gemensam med Mogetorp 2 (fig. 44). 
Anläggningskomplexet tolkas som en mindre hydd
grund, markerad av en rundat rektangulär stenkrets. 
Mogetorp 3 är då ca 5x4,9 m stor. Boytan har va
rit 25 m2.1 den bildade golvytan dokumenterades 3
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Figur 45.Plan över hyddgrunden Pärlängsberget 1. 

Figure 45. Plan of the hut foundation at Pärlängsberget 1.

stolphål, som är placerade med en triangelsida expo
nerad i riktning mot en härd. Att det rör sig om två 
enheter och inte en större, in dikeras av stolphålens 
placering och de två i relation till hyddgrunderna 
symmetriskt placerade härdarna (Florin ip58:28ff).

39-43. Pärlängsberget 1-5, RAÄ 143, 
O ver järna sn, Södermanland. Över
gången mellan senmesolitikum och 
tidigneolitikum
Bostadskonstruktionerna 1-5 var inte synliga före 
avtorvning, utan först 0,5-0,6 m under markytan. 
De framträdde vid avbaning, som rundat rek
tangulära nedgrävningar i den sterila sandmon 
(fig. 45-49). Längs långsidorna fanns väggrännor, 
som var fyllda av kulturpåverkad mo och skärvig 
sten. Främst i samband med rännorna påträffades 
stolphål, 10-15 stycken i varje konstruktion. Då 
stolphålen ligger samlade i klungor kan detta vara 
en antydan om att omstolpningar har skett. Hyd
dorna hade samtliga en boyta av ca 5-6 m2 och 
uppvisade en nära inbördes överensstämmelse, när 
det gäller storlek. Detta har tolkats som att 2-4 
personer har bott i varje hus. Några av hyddorna 
på Pärlängsberget uppfattas som en organiserad 
enhet, bestående av tre bostäder, samlade kring

6 meter

Figur 46. Plan över hyddgrunden Pärlängsberget 2. 

Figure 46. Plan of the hut foundation at Pärlängsberget 2.

6 meter
Figur 47. Plan över hyddgrunden Pärlängsberget 5.

Figure 47.Plan of the hut foundation at Pärlängs
berget 3.

en gemensam arbetsyta. Ingångarna är vända bort 
från denna arbetsyta (Hallgren lpps^ff, 32).

44. Smällan, Grödinge sn, 
Södermanland. Neolitisk
Bostadskonstruktionen vid Smällan var inte synlig 
före avtorvning. Lämningen utgjordes av en rund, 
gles stenkrets (stenstorlek ca 0,1-0,2 m i diameter). 
Stenkretsen var ca 4 m i diameter och hade en öpp-
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6 meter

Figur 48. Plan över hyddgrunden Pärlängsberget 4. 
Figure 48. Plan of the hut foundation at Pärlängsberget 4.

6 meter

Figur 49. Plan över hyddgrunden Pärlängsberget 5.
Figure 49. Plan of the hut foundation at Pärlängs
berget 5.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 50 .Plan över hyddgrunden från Smällan. 
Figure 50. Plan of the hut foundation at Smällan.

6 meter

Figur 51 .Plan över hyddgrunden Ostra Vrå 1. 
Figure 51 .Plan of the hut foundation at Östra Vrå 1.

ning i väster (fig. 50), boytan har varit ca 10,3 m2 ytan (Florin 1958:95). Grunden utgjordes av en
Inga stolphål kunde iakttas, dock dokumenterades stenkrets, kring ett mer stenfritt område. Inom
flera gropar i stenkretsen (Biwall m.fl. 1997:284ff). stenkretsen framträdde en ”golvyta” av grus-

bemängd, stenig mjäla. Lämningen uppges 
45-47. Ostra Vrå 1—3, av Florin vara närmast rektangulär och mätte
Södermanland, Neolitisk från hörn till hörn ca 5,4x4,4 m. Hyddgrunden

kan dock likaväl beskrivas som rundad eller D- 
45- Bostadskonstruktion 1 var inte synlig före formad. De sydvästra och nordvästra hörnen är
undersökningen, några av de större stenar som tydligt rundade. Det nordöstra hörnet ger ett
ingick i stensträngen nådde dock upp i mark- omrört intryck, men är nog snarare rundat än
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0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 52. Plan över hy ddgrundenfrån Överåda. 

Figure 52. Plan ofthe hut foundation at Överåda.

Ö 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 53. Plan över bostadskonstruktion 2 från Annelund. 

Figure 53. Plan of dwelling construction 2 at Annelund.

vinkelrätt. Det sydöstra hörnet bildar en nästan 
rät vinkel på utsidan, in mot golvytan är dock 
även detta hörn rundat (fig. 51). Om man mä
ter från vägg till vägg blir det inringade området, 
dvs. golvytan ca 44x3,5 m stor. Boytan har varit 
ca 11,3 m\ Förutom nämnda indikationer stöd
jer sig tolkningen på kolbemängda gropar strax 
intill stenläggningen. Groparna uppfattas som 
någon slags boplatsgropar, möjligen härdgropar 
(tyvärr är dessa inte markerade på Florins plan).

46. Bostadskonstruktion 2 var inte synlig före 
undersökningen. Vid utgrävningen uppmärk
sammades en koncentration av sten (stensträng) 
i samband med fynd av bland annat lerklining. 
Sammantaget tolkades dessa företeelser, i analogi 
med grund 1, som indikationer på en hyddgrund 
(Florin 1958:94-98).

47. Bostadskonstruktion 3 var inte synlig före 
undersökningen. Vid utgrävningen uppmärksam
mades en koncentration av fynd, bland annat ler
klining. I analogi med Östra Vrå 1 och 2 tolkades 
detta som en indikation på en hyddgrund. Ytterli
gare ett område med en likartad indikation nämns 
i Vrå-publikationen (Florin i958:94ff).

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 54. Plan över bostadskonstruktion 3 från Annelund. 

Figure 54. Plan of dwelling construction 3 at Annelund.

48. Överåda, Södermanland, Neolitisk
48. Bostadskonstruktionen i Överåda var inte 
synlig före grävning. Lämningen syntes som 
en grupp om 7 stolphål (fig. 52) vilka tillsam
mans bildade en halvcirkel (Welinder 1971^^. 
I senare arbeten har Stig Welinder (1998:116) 
tolkat detta som södra halvan av en rund hydd
grund. Hyddgrunden har om man följer denna 
uppfattning varit ca 2,6 m i diameter och haft en 
boyta av 5,4 m2. Fem m söder om hyddgrunden 
påträffades även en grav. I området väster om 
hyddgrunden påträffades bl.a. keramik, pilspetsar 
och djurfigurer. Ytterligare några stolphål note
rades vid undersökningen, men dessa kunde inte 
knytas samman till en konstruktion.
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m eter

Figur 55. Plan över bostadskonstruktion från 
Björnkällan.
Figure 55. Plan of dwelling construction at Björnkällan.

meter

Figur 56. Plan över hyddgrunden Brännpussen 1. 
Figure 5 6. Plan of the hutfoundation at Brännpussen 1.

49-50. Annelund 2-3, Uppland. 
Senneolitikum-äldre bronsålder
49. Bostadskonstruktion 2 framkom vid avba- 
ning, i form av ett stolphus av mesulakonstruk- 
tion, ca 15x5 m stort (fig. 53). I huset ingick 12 
takbärande stolpar, 2 mellanväggsstolpar, 3 tak
bärande mittstolpar, 5 gavel/ingångsstolpar (Fa
gerlund & Hamilton lppgiSSff).

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 57. Plan över den eventuella hyddgrunden 
Brännpussen 2.
Figure 57. Plan of the possible hut foundation at 
Brännpussen 2.

50. Bostadskonstruktion 3 framkom vid avbaning, 
i form av ett stolphus av mesulakonstruktion, ca 
20x4,5 m stort (fig. 54). I huset ingick 15 takbä
rande stolpar, 4 mellanväggsstolpar, 3 takbärande 
mittstolpar, 3 gavel/ingångsstolpar (Fagerlund & 
Hamilton 199 519 off).

51. Björnkällan, Uppland. Mesolitisk
51. Bostadskonstruktionen i Björnkällan syntes 
som ett stenfritt område omgivet av röda stenar. 
På den stenfria ytan fanns en mörkfärgning, som 
omgavs av glest liggande klumpstenar. Klumpste
narna avvek från den naturliga blockigheten på 
övriga delar av lokalen och bildade en halvcirkel 
som var 5-6 m i diameter (fig. 55). Konstruktionen 
föreslås vara en tältkonstruktion, med en öppning 
mot sydost. I lämningen fanns en rödbrun färg- 
ning. Spridningen av fynd ger akt på konstruktio
nen (Kihlstedt 1999:1^).

52-53. Brännpussen 1-2, Uppland. 
Neolitisk
52. Bostadskonstruktion 1 låg i ett relativt sten
fritt område, söder och öster om hyddan fanns ett 
stenigt område. Hyddan omfattar sammanlagt 14
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Figur 58. Plan över bostadskonstruktion från 
Djurstugan.

Figure 58. Plan of the dwelling construction at 
Djurstugan.

anläggningar (fig. 56), varav 1 golvlager, 1 ränna 
och 12 stolphål (Nilsson 2004).

53. Bostadskonstruktion 2 framkom i den norra 
delen av boplatsen, 3 m öster om lämning 1.1 om
rådet fanns det enstaka större block och stenar, där 
huvuddelen återfanns i en krans kring hyddgolvet 
(fig. 57). Konstruktionen omfattade sammanlagt 6 
anläggningar (Nilsson 2004).

54. Djurstugan, Uppland. Neolitisk
Bostadskonstruktionen vid Djurstugan hade en 
trapetsoid form, ca 8,4x3,5-5 m stor. Lämningen 
bestod av en försänkt golvyta, 3 takbärande- och 
5 väggstolpar (fig. 58). Boytan har varit ca 35 m2 
(Ytterberg 20o6:4off, bilaga 1).

55. Lilla Gävsjö, Uppland. Neolitisk
En eventuell bostadskonstruktion urskiljdes i 
spridningar av fynd. En relativt stenfri oval, ca 
10x5 m stor skapade en presumtiv boyta om ca 40 
m2. Den tolkning som föreslås, är att spridningen 
av fynd påverkats av en konstruktion. Några beva
rade konstruktionsdetaljer kunde dock inte iakttas 
(Graner 2005:25ff).

Figur 5<y.Plan över hyddgrunden Högmossen A1. 
Figure 5 9.Plan of the hutfoundation at Högmossen Ai.

6 m eter

Figur 60. Plan över hyddgrunden Högmossen B. 

Figure 60. Plan ofthe hut foundation at Högmossen B.

56-60. Högmossen konstruktion 
Ai-E, Uppland. Neolitisk
Vid undersökningen av Högmossen, inom ra
men för E4 projektet, kunde en välbevarad 
neolitisk boplats med både gravar och bostäder 
dokumenteras. Den övergripande organisatio
nen var tudelad med bostäder i norr och söder 
samt ett gravfält centralt. Både norr och söder 
om gravfältet fanns flera bostadskonstruktioner. 
Lokalen var linjärt organiserad längs stranden 
och intill varje bostadskonstruktion fanns en el
ler flera avfallshögar (Björck m.fl. i tryck).

56. Bostadskonstruktion Ar var ca 4,75x3,5 m
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0 1 2 3 4 5 6 m eter

Figur <5i. Plan över hyddgrundenHögmossen C. 
Figure 61. Plan of the hut foundation atHögmossen C.

0 1 2 3 4 5 6m eter

Figur 62. Plan över hyddgrunden Högmossen D. 
Figure 6 2. Plan of the hut foundation at Högmossen D.

stor och observerades som en jämförelsevis fynd- 
fattig yta som var omgärdad av stolphål (fig. 59). 
Ytan var delvis störd av olika aktiviteter och det 
bedömdes att fler stolphål antagligen funnits men 
att dessa inte var bevarade. Spridningen av fynd
material stödjer denna tolkning. Boytan kan upp
skattas till ca 11 m2. Den presenterade tolkningen 
är en av flera möjliga (Björck m.fl. i tryck).
57. Bostadskonstruktion B var ca 6,9x4,9 m stor 
och bestod av en fyndfattig yta, som var omgärdad 
av 8 stolphål (fig. 60). Boytan kan uppskattas till 
ca 25 m\ Detta är dock en av flera möjliga tolk
ningar (Björck m.fl. i tryck).

0 1 2 3 4 5 6m eter

Figur 63. Plan över hyddgrunden Högmossen E. 
Figure 63. Plan ofthe hut foundation atHögmossen E.

58. Bostadskonstruktion C var ca 4,4x3^ m och be
stod av en yta som var omgärdad av 7 stolphål (fig. 
61). Boytan i denna konstruktion kan uppskattas 
till ca 14 m2. Lämningen har sannolikt brukats 
under flera faser. Mot nordväst fanns ytterligare 
två stolphål. Detta är sannolikt en om- eller ut
byggnad, dvs. skilda faser. Endast den första fasen 
presenteras här (Björck m.fl. i tryck).

59. Bostadskonstruktion D var ca 5x4,3 m stor 
och bestod av en stenfri svacka, omgärdad av en 
vall. Runt den centrala fyndfattiga ytan, fanns 6 
stolphål, 1 störhål och en värmegrop/härd fanns 
centralt (fig. 62). I öster, längs med väggen, fanns 
en ränna (Björck m.fl. i tryck).
60. Bostadskonstruktion E var ca 4x2,75 m stor 
och bestod av en stenfri terrass, som var omgärdad 
av 7 stolphål. Inom terrasseringen fanns 4 gropar 
som sträckte sig i ett nordsydligt band över läm
ningen. En av dessa kan tolkas som en värmegrop 
och denna har markerats i planen (fig. 63). Andra 
tolkningar av groparna är dock möjliga. Boytan 
kan uppskattas till ca 9 m2 (Björck m.fl. i tryck).

61. Persbo, Uppland. Neolitisk
61. Bostadskonstruktion i Persbo låg i en vinkelrät 
skreva, mellan två större jordfasta block. Mot norr 
och öster avgränsades golvytan av en stenkrets. 
Två stolphål har påträffats, i dessa uppges dock 
ha funnits bevarat trä. Detta indikerar att anlägg-
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Figur 64. Plan över hyddgrunden från Persbo. 
Figure 6 4. Plan ofthe hut foundation at Persbo.

ningarna har hört till sentida verksamhet. Andra 
indikationer på sentida verksamhet på platsen är 
att föremål av järn påträffats. I norr invid det väs
tra stenblocket, dokumenterades en stenlagd härd. 
Den som hyddgrund tolkade lämningen var ca 4 
x 4 m stor (fig. 64), ytan inom stenkretsen kan på 
planen mätas till 2,7x4,7 m (Ekholm 1929:6!). Ste
nar kan dock ha rasat inåt, så den uppgivna ytan 
kan stämma. Boytan inom stenkretsen bör ha varit 
mellan 8,8 till 13,5 m2 beroende på hur den tolkas.

Det är möjligt att finna argument både för och 
emot tolkningen att lämningen har varit en hydda 
(Apel m.fl. 1997:224).

62. Rusthållskog, Uppland.
Neolitisk
62. Bostadskonstruktionen i Åloppe Rusthållskog 
bestod av en regelbunden skålformig försänkning, 
som var synlig även i obanad terräng. Centralt i 
försänkningen påträffades en vertikal nedgrav
ning, som under kulturlagret fortsatte ca 0,05 m 
ner i steril mark (fig. 65). Nedgravningen har tol
kats som ett stolphål. Bostadskonstruktionen hade 
ett försänkt golv och var närmare 3 m i diameter 
och boytan har varit ca 7,4 m2. Lindqvist omnäm
ner ytterligare några hypotetiska hyddlämningar 
på boplatsen (Lindqvist 1916:172!!).

6 meter

Figur 65. Plan över hyddgrunden från Rusthållskog. 
Figure 65. Plan ofthe hut foundation at Rusthållskog.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 66. Plan över hyddgrunden Snåret 1.

Figure 66.Plan of the hut foundation at Snåret 1.

I Rusthållskog påträffades lerklining med avtryck 
av grenar, som skulle kunna härröra från en ler- 
klinad flaming i en hydda. Förekomst av bränd lera 
med kvistavtryck, kan dock ha flera orsaker. Hur 
stora mängder av lerklining som påträffats, är osä
kert. I ett av lerkliningsstyckena har noterats av
tryck från gran (Lindqvist 1916:174). Detta skulle 
om iakttagelsen är riktig, betyda att detta stycke 
knappast är äldre än bronsålder. Även detta är
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Figur 67. Plan över hyddgrunden Snåret 2. 

Figure 67. /J/«« of the hut foundation at Snåret 2.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 68. Plan över hyddgrunden Snåret 3.

Figure 68. Plan ofthe hut foundation at Snåret 3.

emellertid osäkert, eftersom det firms indikatio
ner på en blygsam förekomst av gran i regionen 
under yngre stenalder. Man kan således inte helt 
förkasta varken Åloppe-Norrskog 3 eller Rusthåll- 
skog på denna grund.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 69. Plan över hyddgrunden Vendeli (våst).

Figure 69. Plan of the hut foundation at Vendel 1 
( west).

63-65. Snåret 1-3, Vendel sn, 
Uppland. Neolitisk
63. Bostadskonstruktion 1 var synlig efter av- 
baning, golvlagret kunde skönjas som en oval 
upphöjning, omgiven av en ränna (fig. 66). Upp
höjningen var 3,68x2,78 m stor och 0,2 m hög. 
Rännän vilken omgav golvlagret i en hästsko- 
form, hade en längd av 9,51 m och en bredd av 
o,5-0,7 m, djupet var 0,08-0,12 m. Bostadskon
struktionen bestod av 9 anläggningar, varav 5 
var stolphål belägna i utkanten av den upphöjda 
platan (Björck & Larsson 2007a).

64. Bostadskonstruktion 2 var synlig efter av- 
baning, golvlagret kunde skönjas som en oval 
upphöjning 3,58x2,57 m stor och 0,15 m hög. 
Runt upphöjningen fanns en hästskoformad rän
na som var 8,45 m lång. Djupet var 0,18 m och 
botten hade en svag skålform. Bostadskonstruk
tionen bestod av 12 anläggningar, bl.a. 7 stolphål 
belägna i utkanten av den upphöjda platan (fig. 
67). I övrigt fanns 3 rännor och några nedgrav
ningar (Björck & Larsson 2007a).

65. Bostadskonstruktion 3 var synlig efter avba- 
ning, golvlagret kunde skönjas som en oval upp
höjning 3,94x2,67 m stor och 0,15 m hög. Upphöj
ningen var omgärdad av en ränna, som var 5,12 m 
lång och 0,55 m bred (fig. 68). Djupet varierade
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Figur 70. Plan över hyddgrunden Vendel 2 (öst).

Figure 70. Plan of the hut foundation at Vendel 2 
( east).

mellan 0,04-0,30 m. Bostadskonstruktionen be
stod av 8 anläggningar, varav 6 var stolphål (Björck 
& Larsson 2007a).

66-68. Vendel 1-3, Vendel sn, 
Uppland. Neolitisk
66. Bostadskonstruktion 1 var inte synlig före av- 
baning. Den framkom som ett antal mörka fläckar, 
varav 9 låg runt ett 2,5x2,5 m stort mörkfärgat 
område. Ytterligare 5 mörkfärgningar dokumente
rades inuti ovalen (fig. öp). Mörkfärgningarna har 
tolkats som pinnhål (Papmehl-Dufay 1999). Be
dömd med utgångspunkt från kretsen av stolphål, 
kan lämningens storlek antas ha varit ca 3,05x2 m 
stor och haft en boyta av ca 5,4 m2. Centralt i läm
ningen fanns en nedgravning.

67. Bostadskonstruktion 2 var belägen direkt 
sydöst om lämning 1, vilket medför svårigheter 
i tolkningen. I den föreslagna tolkningen ligger 
hyddgrunderna vägg i vägg, men överlappar inte. 
Bostadskonstruktion 2 var inte synlig före avba- 
ning, vid denna framkom 9 mörka fläckar, runt ett 
ca 2x2 m stort mörkfärgat område (fig. 70). Mörk
färgningarna har tolkats som pinnhål. Färgning- 
arna bildade ett cirkelsegment, med öppning mot 
söder (Papmehl-Dufay 1999). Bedömd med ut
gångspunkt från kretsen av stolphål, var lämning
en ca 3,4-2,5 m stor och boytan har varit ca 7,7 m2. 
Centralt i lämningen fanns en nedgravning.

6 m eter

Figur 71. Plan över hyddgrunden Vendel 3 (syd).

Figure 71. Plan of the hut foundation at Vendel 3 

(south).

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 72. Plan över hyddgrunden från Ytterhy. 
Figure 72. Plan of the hut foundation at Ytterhy.

68. Bostadskonstruktion 3 (öst) var inte synlig före 
avbaning. Lämningen syntes som 10 mörka fläckar, 
runt ett 0,65x1,3 m stort mörkfärgat område (fig. 
71). Mörkfärgningarna har tolkats som pinnhål, 7 
av dessa var placerade så att de bildade ett segment 
av en cirkel, med öppningen mot väster (Papmehl- 
Dufay 1999). Bedömd med utgångspunkt från 
kretsen av stolphål, har konstruktionen varit ca 
4x3,8 m stor och har då haft en boyta om ca 13 m\ 
Centralt i lämningen fanns en nedgravning.
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Figur 73.Plan överhyddgrunden frånÅtervall. 
Figure 73. Plan of the hut foundation at Återvall.

69. Ytterby, Uppland. Neolitisk
Bostadskonstruktionen i Ytterby uppges ha varit 
ca 3x3 m stor, men ytan inom stenkretsen kan på 
planen mätas till 2,7x2,7 m (fig. 72) och är i det 
närmaste femsidig (Ekholm lpaprioff). Boytan 
inom stenkretsen har varit ca 7,3 m2. Lämningen 
ligger i ett läge som erinrar om hyddgrunden i 
Persbo, dvs. en vinkelrät skreva mellan två berg
väggar. Bergväggarna ligger i nordost relativt till 
golvytan och mot sydväst avgränsas golvytan av 
en stenkrets. I väster utanför konstruktionens 
troliga öppning fanns en härd.

I anslutning till lämningen påträffades ett rikligt 
fyndmaterial. Det är möjligt att finna argument 
både för och emot tolkningen att lämningen varit 
en hyddgrund (Apel m.fl. 1997:224). Fynd påträf
fades i hyddan och runt härden, men mer sällan i 
väggröset. Att spridningen av fyndmaterial samva
rierar med den iakttagna konstruktionen ger Gun
nar Ekholms tolkning stöd.

70. Återvall, Ingarö sn, Uppland. 
Neolitisk
Bostadskonstruktionen i Återvall var inte synlig 
före avtorvning. I 4 rutor framträdde på ett djup
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Figur 74 .Plan över hyddgrunden Åloppe-Norrskog 1.

Figure 74. Plan of the hut foundation at Åloppe- 
Norrskog 1.

av 54 cm, en tydlig oval leranhopning och en kon
centration av anläggningar inom ett begränsat 
område (fig. 73). Gustav Hallström uppger angå
ende denna kontext att det med säkerhet var spår 
av någon typ av bostad. Golvytan var utdragen 
mot en från denna nivå 70 cm djup anläggning 
(eldstadsgrop, kokgrop?). Sydvästra delen av om
rådet har inte undersökts och anläggningskom- 
plexet är inte avgränsat i denna del. Sex relativt 
smala pinnhål påträffades, oregelbundet placerade 
i lämningen (Hallström 1938:18). Tre av dessa är 
belägna i utkanten av golvytan, men de resterande 
fanns centralt i konstruktionen. Lämningen be
döms ha varit minst ca 2,3x2,1 m stor och boytan 
därmed ca 3,6 m2.

71-74. Åloppe-Norrskog 1-2, 
Uppland. Neolitisk
71. Åloppe-Norrskog 1 var inte synlig före av
torvning. När kulturlagret grävts framträdde 
mörka fläckar nedgrävda i leran. Mörkfärgning- 
arna var 0,06-0,08 m i diameter och 0,1-0,45 m 
djupa. Nedgrävningarna tolkades som pinnhål 
och bildade tillsammans en rund form. I läm
ningen ingick 9 stolphål och en centralt belägen 
nedgrävning/härd (fig. 74). Flertalet av stolparna
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Figur 75. Plan över hyddgrundenÅloppe-Norrskog 2.

Figur 75. Plan of the hut foundation at Åloppe- 
Norrskog 2.

kunde konstateras ha stått helt vertikalt, medan 
några stöttor hade haft en mer lutande ställning. 
Bostadskonstruktionen var ca 3,5 m i diameter 
(Lindqvist 1916). Boytan har varit ca 7,9 m2.

72. Åloppe-Norrskog 2 hade rests på samma 
plats som bostadskonstruktion 1 och den ena 
hyddgrunden förutsattes av Sune Lindqvist ha 
ersatt den andra. Detta antyder en kronologisk 
sekvens men en fast boplatsorganisation. Bo
stadskonstruktion 2 var inte synlig före avtorv- 
ning, men när kulturlagret bortgrävts framkom 8 
mörka fläckar (pinnhål) nedgrävda i den sterila le
ran (hg. 75). Mörkfärgningarna var 0,06-0,08 m i 
diameter och 0,1-0,45 m djupa. I lämningen fanns 
centralt en nedgrävning/härd. Denna anläggning 
är den som beskrivits i Åloppe-Norrskog 1 (se 
dito). Det är osäkert om båda har haft härd eller 
om härdresten enbart hör till ena skedet. Innanför 
stolphålen iakttogs ett sandigt golvlager som förts 
på leran. Bostadskonstruktionen var ca 4,6-4,2 m 
stor (Lindqvist 1916). Boytan har varit ca 12,7 m2.

Åloppe-Norrskog 3-4 (Kök)
73-74 (beskrivning för 73). Bostadskonstruktio- 
nerna 3 och 4 undersöktes endast delvis, men är 
båda till utseendet lika Åloppe-Norrskog 1 och 2

0 1 2 3 4 5 meter

Figur 76. Plan över hyddgrunden Åloppe-Norrskog3.

Figure 76. Plan ofthe hut foundation at Åloppe- 
Norrskog 3.

och kan tolkas i analogi med dessa. Konstruktion 3 
(kök) framträdde efter att kulturlagret bortgrävts, 
som en stympad cirkel, bestående av 5 stolphål. 
Hyddgrundens begränsning är mer svårbestämd 
än de övriga, särskilt i lämningens östra del. Cen
tralt i cirkeln påträffades en nedgravning och en 
flat häll, som var eldpåverkad (hg. 76). Inom kret
sen av stolphål iakttogs ett golvlager (Lindqvist 
1916:169). Vid såväl Åloppe-Norrskog 3, som 
övriga bostadskonstruktioner på platsen låg det 
eventuella golvlagret i kulturlagrets understa del 
och var helt plant. Köket var ca 4x3 m stort och 
boytan bedöms ha varit ca 9,7 m2.

75-80. Bollbacken 1-6, RAÄ 258 
Tortuna sn, Västmanland. Neolitisk
75. Bollbacken 1 var inte synlig före avtorvning, 
utan framkom efter schaktningen som en grupp 
stolphål. Ytan där lämningen låg var stenröjd. I 
lämningens vägglinje dokumenterades ett stort 
antal stolphål. Beroende på hur stolphålen tolkas 
ingår mellan 16 och 18 stolphål (hg. 77). Några 
stolphål var stenskodda och alla har en diame
ter på o,1-0,2 m. Konstruktionen hade en något 
oregelbunden närmast trapetsoid form, den var 
4,4-4,3x3,6-2,7 m stor. Boytan har varit 20 m2.
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Figur 77. Plan över hyddgrunden Bollbacken 1. 
Figure 77. Plan ofthe hut foundation at Bollbacken 1.
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Figur jS.Plan över hyddgrunden Bollbacken 2. 
Figure 78. Plan of the hut foundation at Bollbacken 2,

Centralt i lämningen påträffades några nedgrav
ningar, vilka tolkats som rester från byggnations- 
fasen (Ar tur sson 1997:57!?). Placeringen kan dock 
indikera en funktion som förvaringsgropar eller 
för uppvärmning.

Bollbacken 1 har tolkats som en lätt konstruk
tion med takbärande väggar. Väggarna föreslås ha 
varit lerklinade, alternativt täckta med trä eller vass. 
Taket antas ha varit gjort av vass. Form och propor
tioner överensstämmer med konstruktionerna 2, 5 
och 6 från Bollbacken (Artursson lppóab).

76. Bollbacken 2 var inte synlig före avtorvning, 
utan framkom efter schaktningen som en grupp 
stolphål. Ytan där lämningen var belägen hade 
röjts från sten av större dimensioner. I bostads
konstruktionens vägglinje dokumenterades 6 eller 
möjligen 7 stolphål, med en diameter på o,2-0,3 m 
(fig. 78). Lämningen hade oregelbunden närmast 
trapetsoid i form, med den smalare delen i norr, 
den var 4x2,8-3,9 m stor och boytan har varit ca 
10,2 m\ I norra delen av bostadskonstruktionen 
påträffades en ränna (Artursson 19963:76??).
77- Bollbacken 3 var belägen inom ett 22x16 m 
stort stenröjt område som avgränsades av en halv- 
cirkelformig rad av stolphål. Stolparna avskärmade 
Bollbacken 3 från bostadskonstruktionerna 2, 5 
och 6. Konstruktion 3 var 3,8x2,8-3,9 m stor och

6 meter

Figur 79. Plan över hyddgrunden Bollbacken 3. 

Figure 79. Plan of the hut foundation at Bollbacken 3.

framträdde som en oval ränna. Rännan var o,2-0,4 
m djup, 0,4-1 m bred, fylld av gråsvart, sandig hu
mus med inslag av träkol, sot och sten. Lämningen 
har haft en boyta om 9,6 m2. I likhet med övriga 
hyddgrunder på Bollbacken hade den en trapetsoid 
grundplan. Inuti hyddgrunden dokumenterades en 
0,01-0,1 m tjockt golvlager och två stolphål (fig. 79). 
Golvlagret framträdde som en kompakt gråbrun, 
lite sotig och något humös lerblandad sand, med 
inslag av skörbränd sten. Ytterligare ett stolphål på
träffades i rännan, på hyddgrundens östra sida.
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Figur 8o. Plan över hyddgrunden Bollbacken 4.

Figur e 8c. Plan ofthe hut foundation at Bollbacken 4.

Bollbacken 3 skiljer sig konstruktionsmässigt från 
övriga genom att väggen har satts i en ränna. For
men liknar dock övriga lämningar på Bollbacken ge
nom att den har rundat rektangulär form och är lite 
trapetsoid. Lämningen är till storleken mindre än 
övriga, aktivitetsytan som bostadskonstruktionen 
låg på, var däremot betydligt större. Bostadskon
struktion 3 har tolkats som att en plankvägg rests i 
rännan och taket antas ha varit utfört i t.ex. vass. I 
anslutning till lämningen fanns en koncentration 
av fyndmaterial och tecken på rituella aktiviteter. 
Inom aktivitetsytan fanns rester av kremering av 
människa, säl, hund och ev. gris, samt deponering 
av brända ben och krukor. I närområdet till hydd
grunden påträffades två kokgropar, en härd och nio 
avfallsgropar. Få anläggningar skär varandra, vilket 
talar för att Bollbacken 3 använts under en relativt 
kort tid. Lämningen har tolkats som en rituell kon
struktion (Artursson 19963:61-66, 20o6:s5ff).

78. Bollbacken 4 var den mest svårtolkade kon
struktionen på lokalen. I aktivitetsområdet om
kring lämningen dokumenterades 10 stolphål och 
en grund härdgrop (fig. 80). Direkt öster om den 
eventuella bostadskonstruktionen fanns en stor 
jordfast sten. Det går att tolka lämningarna på 
flera sätt och i rapporten föreslås två (Artursson 
19960:132). Tolkning 1: Stolphålen bildar en ore
gelbunden trapetsoid form, orienterad med längd
riktningen i öst-västlig riktning. Hyddkonstruk-
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Figur 81. Plan över hyddgrunden Bollbacken 5. 
Figure 81. Plan ofthe hut foundation at Bollbacken 5.
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Figur 82. Plan över hyddgrunden Bollbacken 6.
Figure 82. Plan of the hut foundation at Boll
backen 6.

tionen är 4x2,8-3,3 m stor. Boytan har varit 10,8 
m2. Tolkning 2: Till bostadskonstruktion 4 hör 6 
stolphål, som bildar en vindskyddsliknande öppen 
hydda. Bostadskonstruktionen är 1,65-2,1x3,35 m 
stor och har haft en boyta av 10,8 m2.1 denna tolk
ning påträffas härdgropen (A1098) 0,6 m väster om 
bostadskonstruktionen.

Båda tolkningarna är fullt möjliga och vilken 
som är riktig går inte avgöra. Det som talar för 
tolkning 1 är att denna tolkning med avseende på
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Figur 83.Plan 
över mesulahuset 
vid Fågelbacken. 6 meter

Figure 83.Plan 
of the mesula house 
at Fågelbacken.

Figur 85. Plan över hyddgrunden Fågelbacken 2. 
Figure 85. Plan ofthe hut foundation at Fågelbacken 2.

0 1 2 3 4 5 6 meter

Figur 84. Plan över hyddgrunden Fågelbacken 1. 
Figure 84. Plan ofthe hut foundation at Fågelbacken 1.

storlek, har stora likheter med övriga hyddgrun- 
der på Bollbacken. Den framstår dock som mer 
oregelbunden än de övriga. Det finns inga ten
denser till att stolphålen lutar och en tältkon
struktion är därför mindre sannolik. Att det i 
detta fall inte finns några spår av lerklining bety
der inte att hyddan inte varit lerklinad, eftersom 
den måste brinna för att klining skall bevaras.

79. Bollbacken 5 bestod av 15 stolphål, som har 
bildat hyddans väggar (fig. 81). Centralt i hydd

grunden påträffades en härdgrop (A1018). Samtli
ga anläggningar var nedgrävda i steril mark. Vägg
stolparna bildar en något oregelbunden trapetsoid 
form. Bostadskonstruktion 5 överensstämmer med 
lämningarna 1, 2 och 6 till form och proportioner. 
Bollbacken 5 har varit ca 2,7-3,5x4,9 m stor och haft 
en boyta av ca 15,4 m2 (Artursson lppóaryoff).

80. Bollbacken 6 bestod av 12 väggstolphål, som 
bildade en något oregelbunden trapetsoid form (fig. 
82). Bostadskonstruktionen överensstämmer med 
Bollbacken 1, 2 och 5 till form och proportioner. 
Konstruktion 6 har varit ca 4,5-3,2x4,15 m stor och 
haft en boyta av ca 13,8 m2 (Artursson lppóaiyoff).

81-86. Fågelbacken (Sty), i, 2, 5, 8, 
dödshus/grav, RAÄ 73 Hubbo sn, 
Västmanland. Neolitisk
81. Fågelbacken (Sty) framkom vid avbaning i en 
åker. Lämningen tolkades som spår efter ett me- 
sulahus, ca 10x4,5 m stort (fig. 83), med försänkt 
golvyta i ena halvan (Apel m.fl. 1997:93).

82. Fågelbacken 1 utgjordes av 7 väggstolphål, som 
bildade en D-formig hydda (fig. 84). Endast nedre 
delen av dessa stolphål kunde dokumenteras, efter
som de högre belägna delarna försvunnit vid avba- 
ningen. Kulturlagerrester fanns inom konstruktio
nen och har tolkats till delar av en försänkt golvyta.
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Figur 86. Plan överhyddgrundenFågelbacken 5. 

Figur e 86. Plan of the hut foundation at Fågelbacken 5.
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Figur 87. Plan över hyddgrunden Fågelbacken 8. 
Figure 87. Plan ofthe hut foundation at Fågelbacken 8.

Centralt i hyddgrunden påträffades en härdgrop 
(Ai 5 5). Samtliga anläggningar var nedgrävda i steril 
mark. Bostadskonstruktionen har varit ca 6,0x4,5 m 
stor och haft en boyta av ca 20 m\ Hyddan har haft 
en tämligen vek konstruktion att döma av stolphå- 
lens dimensioner (Apel m.fl. 1997:93).

83. Fågelbacken 2 utgjordes av 10 väggstolp- 
hål, som bildar en D-formig konstruktion (fig. 
85). Endast nedre delen av stolphålen kunde do
kumenteras, eftersom de högre belägna delarna 
försvunnit vid avbaningen. Det fanns ytterligare 
anläggningar och stolphål, som kan ha ingått i 
hyddkonstruktionen. Viss osäkerhet råder såle
des angående tolkningen. Den här anförda tolk
ningen är dock den som man i rapporten fann 
vara mest sannolik. Lämningen var ca 6,0x4,o m 
stor och boytan har varit ca 17,4 m2. Hyddan har 
varit en tämligen vek konstruktion att döma av 
stolphålens dimensioner (Apel m.fl. 1997:95).

84. Fågelbacken 5 utgjordes av 14 väggpinnhål, 
som bildar en D-formig konstruktion (fig. 86). En
dast nedre delen av pinnhålen kunde dokumente
ras, eftersom de högre belägna delarna försvunnit 
vid avbaningen. Lämningen var ca 6,0x4,o m stor 
och boytan har varit av ca 21 m2. Att döma av de 
bevarade anläggningarna bör hyddan ha varit en 
tämligen vek konstruktion (Apel m.fl. 1997:96).

85. Fågelbacken 8 har tolkats som en D-formig 
konstruktion (flg. 87). Utseendet skiljer sig dock 
något från övriga och det råder i rapporten viss 
osäkerhet angående tolkningen. Två olika tolk
ningar anförs, en mindre med hörnstolpar och en 
större variant, som är den tolkning som i rapporten 
hålls för mest sannolik. Båda alternativen ger en 
D-formig konstruktion, som liknar de övriga bo- 
stadskonstruktionerna från lokalen. När det gäller 
den större varianten finns dock inga anläggningar 
att stödja denna tolkning på i nordöstra delen av 
anläggningskomplexet. Detta kan emellertid ha 
sin orsak i att hyddgrunden skadats vid avbaning
en. I det som tolkats som hyddans väggar ingick 
åtminstone 6 men möjligen 9 pinnhål. Den böjda 
väggen exponeras mot söder och markeras delvis 
av en rännformig fördjupning. I den böjda väggen 
i anslutning till fördjupningen fanns 5 pinnhål och 
utanför fördjupningen fanns ytterligare 2 pinnhål. 
Den raka väggen i nordväst var antydd av 2 pinn
hål. Bostadskonstruktionen var ca 5,5x2,5 m stor 
och boytan har varit ca 15,3 m2. Hyddan har varit 
en tämligen vek konstruktion att döma av stolphå
lens dimensioner (Apel m.fl. 1997:99).

86. Fågelbacken (dödshus) framkom vid avba- 
ning i åkermark. Området hade inte berörts av 
provgropsundersökningen, vilket gör att alla fynd
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Figur 88. Plan över den rituella anläggningen på 
Fågelbacken

Figure 88. Plan ofthe ritual construction at Fågel
backen.

som förekom i kulturlagret banats bort. Planlös
ningen på detta anläggningskomplex skilde sig 
från övriga på boplatsen. Centralt hade lämning
en skadats av en sentida hålväg, som sträckte sig 
i nordväst-sydostlig riktning. Konstruktionen 
hade en sydväst-nordostlig längdsträckning och 
framträdde som en 4x2 m stor mörkfärgning, 
som avgränsades av stenpackningar i öster och 
nordost. I utkanten av mörkfärgningen påträffa
des 4 stolphål (fig. 88). I söder fortsatte anlägg
ningen ut i schaktkanten och undersöktes ej. Det 
är därför inte möjligt att.ex.akt säga hur stor kon
struktionen varit i kvadratmeter, men att döma 
av den publicerade planen förefaller det som om 
åtminstone mörkfärgningen A425 är avgränsad 
i schaktet. Detta skulle betyda att hyddgrunden 
varit ca 4x3 m stor och boytan kan ha varit ca 
8-12 m2. Konstruktionen innehöll fynd typiska 
för neolitiska kustboplatser; brända djurben, 
lerklining, hasselnötsskal, slagen sten och ke
ramik. De djurben som påträffades har kunnat 
artbestämmas till and, obestämd fågel, fisk och 
säl. Med utgångspunkt i fyndmaterialets karak
tär och exempelvis keramikens låga fragmente
ring har bostadskonstruktionen tolkats rituellt 
(Apel m.fl. 1997:102).
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Figur 89. Plan över bostadskonstruktionen vidSkogs- 
mossen.

Figure 89. Plan of the dwelling construction at 
Skogsmossen.

87. Skogsmossen, Fellingsbro sn, 
Västmanland. Neolitisk
87. Skogsmossen framkom vid grävning av en ti- 
digneolitisk boplats i skogsmark på gränsen mel
lan Närke och Västmanland, lokalen låg dock i 
Västmanland. Lämningen syntes inte före men 
framkom vid avbaning som en samling av 25 
stolp- och pinnhål (fig. 89). Vid undersökningen 
tolkades lämningen som spår efter ett mesula- 
hus av Mossby-typ, ca 10x4,5 m stort (Hallgren 
m.fl. i997:78ff). Hus av detta slag förväntas på 
tidigneolitiska lokaler och tolkningen blir lo
gisk i ljuset av denna förväntan. Då flera av de 
för mesulahustolkningen viktigaste stolphålen 
inte kunde hittas föreslogs detta bero på att kon
struktionen skadats av träd som vuxit i området. 
Den tänkta vägglinjen i huset enligt denna tolk
ning är streckad på planen.

Om man mer förutsättningslöst utgår från de 
stolphål som faktiskt påträffades vid Skogsmossen 
är nämnda tolkning inte självklar. Det är möjligt 
att tolka konstruktionen på flera andra sätt, det 
kan t.ex. vara en lättare konstruktion av något slag. 
Nedan har en tolkning av stolphålen på detta sätt 
illustrerats med en heldragen linje.
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Det finns problem med båda anförda tolkningarna, 
de dokumenterade stolphålen kan inte sägas passa 
endera tolkningen optimalt. Att någon slags bo
stadskonstruktion har legat på platsen har dock 
stöd i spridningen av flera kategorier av fyndmate- 
rial och t.ex. fosfater. ■
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Summary
Dwellings and settlement organization during the stone age

T
his work evolved as a result of the Stone 
Age investigations that were carried out 
in conjunction with the new E4 highway 
through Uppland. However, to achieve the aim 

of the article, which is to come to an understand
ing of how dwellings changed in a long term per
spective and create hypotheses about why they 
changed, demanded a material which included 
remains from the entire period studied. To this 
end, a catalogue of dwellings from the investi
gated area has been compiled. The area includes 
Uppland and the bordering counties comprised 
of the provinces Gotland, Gästrikland, Hälsing
land, Södermanland, Västmanland and Uppland. 
The 87 include dwellings have been investigated 
by archaeologists over a period of close to 100 
years. The catalogue is important since it makes 
the constructions available for analogy and in
terpretation. By taken all constructions deemed 
to be Stone Age dwellings into account, the di
versity of the material is clearly visible. However, 
the method also highlighted more general ten
dencies.

The collection of material drew attention to the 
fact that not all Stone Age investigations have un
earthed complex contexts, such as graves or dwell
ings. A critical evaluation of this state of affairs led 
to the conclusion that this has mainly to do with 
excavation methods. Reviewing the various meth
ods used during the investigation it is evident that 
localising these types of contexts was only possi
ble when large continuous areas where uncovered.

When only sampling methods where used, not a 
single hut foundation was found. The choice of 
method is therefore decisive if the Stone Age, often 
indistinct, constructions are to be documented.

In terms of settlement organisation there is 
during this period often rather more dwellings 
per site. This has led to the interpretation that 
the dwellings, judging by their size, have been 
used by four to six individuals, probably a fam
ily. A site of this size can therefore be assumed to 
have been used by four to six families.

All in all, the result indicates that the changes in 
dwelling structure is generally linked to more over
all societal changes, and therefore, in all probabil
ity, to changes in the composition of cohabitating 
groups. In the light of anthropological data, larger 
Mesolithic dwellings can be interpreted as having 
been used by a larger group, for example two fami
lies. If the character of the settlement areas and the 
fact that both small and large dwellings seem to oc
cur are taken into account as well it seems feasible 
that the remains mirror seasonally occupied sites, 
where smaller groups sometimes shared a dwelling.

On Neolithic sites, utilised all year round, there 
were instead a larger number of contemporary 
dwellings, and sometimes also special ritual con
structions. The general characteristics of the Neo
lithic dwellings are their relatively diminutive size, 
around 10 square metres, and their roof-bearing 
walls. A hearth is seldom included in the construc
tion, but sometimes there could be a pit located at 
the centre of the hut. This might have had a heat-

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3 73



ing function, for example by placing hot stones in 
it. The dwelling seems to have functioned as sleep
ing accommodation, other activities taking place 
adjacent to, but not inside, the dwellings. Accord
ing to this model, the dwellings can be interpreted 
as family dwellings, and thus three to six families 
lived on the sites, i.e. a group of up to 30 indi
viduals. When the settlements where used year 
round each family had its own dwelling and the 
cohabitating groups were larger. This type of site 
is thought to have formed parts of a segmented 
tribe. This way of life was made possible by a high 
degree of specialisation on rich marine resources 
and a well-developed storage economy.

Towards the end of the Middle Neolithic there 
was again a marked change and the settlements 
grew both smaller and fewer. The coastal sites that 
have been found are often more exposed in the 
outer archipelago. This can be seen as a society in 
crisis. There might have been a problem with the 
availability of seals, possibly the result of exces
sive hunting. There can be other reasons for this 
shortage, the changing character of the landscape, 
epidemics or climate factors. Whatever the reason, 
the change occurs simultaneously, all over the in
vestigated area, affecting both nutrition strategies 
as well as the way of life, during the latter part of 
the Middle Neolithic and Late Neolithic.

During the last part of the Neolithic, the onset 
of or just before the Late Neolithic, yet another 
change in building traditions occurred. In the light 
of our anthropological data we can interpret this

as a return to larger groups living under the same 
roof. This might infer that the longhouses repre
sent a transition to life in extended families on 
houses, a more agrarian way of life foreshadowing 
the Bronze Age. It is possible that this new way of 
life created new demands. It was perhaps difficult 
for a group of the size that seems to have been com
mon on the coastal settlements to uphold a farm. 
They who chose that kind of life presumably had to 
live in small groups. At the same time the families 
who had probably made up the social units in the 
dwellings on the coastal settlements were two small 
to do the necessary labour. This can thus be the rea
son behind the change of building traditions which 
occurred at the onset of the Late Neolithic.

The simplest way of explaining the remains we 
observe is an Early Neolithic phase, when people 
when people in Eastern Sweden subsist agriculture 
within the framework of an intricate seasonal sys
tem. This explanation is, to say the least, doubtful. 
Traces found along ridges and by lakes can, if they 
are Neolithic indications at all, just as well be seen 
as a more temporary utilisation of these environ
ments, based on the coastal settlements, or as traces 
of other groups of people who have chosen to settle 
in these environments to live on the resources avail
able there. The advantages of this kind of explana
tory model are twofold. For one it is simpler, also, 
it.ex.plains more readily the great diversity in the 
number of sites found in different environments. 
Judging by the find material as well as the localisa
tion of the hundreds of sites with Stone Age re-
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mains hitherto investigated in the Eastern Swedish 
archipelagos, it can safely be said that the majority 
of people in the Mesolithic and Neolithic lived 
close by water, sometimes by lakes and rivers, but 
mainly on the coasts. It is possible that the way 
people chose to live varied regionally, in particular 
since the coastal environment that characterised 
Uppland differed radically from the landscapes 
found in clay plains, such as the inner parts of 
Östergötland and Närke. However, if you try to 
evaluate how the majority of the people chose to 
live, the conclusion, based on archaeological mate
rial, can only be that coastal dwelling, marine hunt
ing and fishing comprised the everyday life for most 
of the Stone Age population of Uppland and its 
surrounding areas. It is interesting that there has 
been diversity in how people have lived and pro
vided for themselves. If this, as is indicated in the 
collected dwelling material, was mirrored in the 
building traditions it is of great interest as well. ■
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HUS FRÅN SENNEOLITIKUM 
OCH BRONSÅLDERN
i östra Svealand

Anna Onsten-Molander, Kristina Martinelle & Kajsa Willemark,
Societas Archaeologica Upsaliensis, SAU

F
rån Sydskandinavien finns ett omfattande 
husmaterial från senneolitikum och brons
åldern. Under de senaste åren har grundliga 
studier av dåtida byggnader och bebyggelsestruk

tur presenterats (Artursson 2005a, 2005c). Fram
för allt har de genomförts på stora material från 
södra Sverige. Grunden är bland annat de stora 
boplatsundersökningarna som möjliggjorts av ex
ploateringar inför stora byggnationer (Björhem & 
Säfvestad 1989; Tesch 1993; Artursson 2000; Sar- 
näs & Nord Paulsson 2001; Onsten-Molander & 
Linde 2002; Gidlöf m.fl. 2006).

Däremot är det ovanligt med huslämningar 
från senneolitikum och bronsålder i östra Svea
land. Det har endast framkommit ett fåtal sen- 
neolitiska hus och de härstammar bland annat 
från undersökningarna vid Annelund och Ar
landa (Göthberg m.fl. 19953:194^ Appelgren 
m.fl. 2000; Hamilton & Runeson 2003). Inte 
heller har det påträffats speciellt många brons
ålder shus. De som är kända kommer framför allt 
från Apalle, Vrå och Håga (Göthberg & Holm
ström 1999; Göthberg m.fl. 2002; Ullén 2003). 
Avsaknaden av boplatser från dessa tider har 
därför gjort det svårt att diskutera hustyper och 
boplatsstrukturer.

Landhöjningens påverkan på boplatsstruktu
rerna i denna region är påtaglig. Detta kan vara 
en av orsakerna till fåtalet undersökta hus från 
dessa tidsperioder. Landhöjningen har inte bara 
format landskapet utan också legat till grund för 
hur och var människorna har bosatt sig. Stora de

lar av regionen låg helt eller delvis under vatten in 
i bronsåldern. Detta har självklart avspeglat sig i 
boplatsernas placering och strukturer.

Utgrävningarna inför nya E4:an norr om Upp
sala har inneburit ett genombrott för studiet av 
bronsåldershus i Uppland. Sammanlagt har ett 
50-tal nya hus framkommit. Dessa omfattande 
utgrävningar har medfört att ny kunskap har 
framkommit som möjliggör en samlad bild av de 
förhistoriska boplatserna från de aktuella perio
derna. Äntligen fanns förutsättningarna till att 
frilägga stora ytor som möjliggjorde att inte bara 
enskilda hus framkom utan även stora boplats
komplex. Hus från övergången mellan senneoli- 
tikum-bronsålder eller andra delar av bronsålder 
har påträffats vid Kyrsta, Svanby, Vallby norra, 
Snåret, Sommaränge skog, Onslunda/Ryssgär- 
det, Tibble, Forsa, Vaxmyra, Kättsta, Trekanten, 
Skärna, Fullerö, Bredåker, Lövstaholm och Yt- 
terbacken (fig. 1).

Undersökningarna möjliggör en ny intressant 
diskussion kring de äldsta fasta bosättningarna 
och ger en ny möjlighet att studera husen och be
byggelsestrukturen under de aktuella perioderna 
i denna region.

Tanken med artikeln är att sammanställa hus
materialet och att försöka se den kronologiska ut
vecklingen under denna period. En av huvudfrå
gorna är när de första långhusen etablerades och 
vilken typ det var frågan om? Finns det en tydlig 
bebyggelsekontinuitet mellan de äldsta långhu
sen från senneolitikum-äldre bronsålder och den
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irbacken

CrfTéter

Figur i. Karta över Uppland med 
alla lokaler från E 4-utgrävningarna 
utmärkta med prickar och övriga lokaler 
som nämns i artikeln utmärkta med 
stjärnor.

Figure 1. Map of Uppland with the 
sites of the E4 excavations marked by 
circles and other sites mentioned marked 
by stars.

yngre bebyggelsen från yngre bronsålder? Om det 
går att klargöra att det finns bebyggelsekontinuitet, 
går det då att se äldre konstruktionsdetaljer från de 
neolitiska husen i bronsålderskonstruktionerna?

Vår förhoppning är att utifrån ett större jäm
förande material kunna studera bostadshusens 
rumsindelning. Vi undrar om det överhuvudtaget 
går att se någon funktionsuppdelning i husen och 
vilka boendekonstruktioner som fanns kopplade 
till husen. Finns det spår efter uppvärmningssys- 
tem och hur var dessa utformade?

De fynd som påträffades i husen tillsammans 
med husets storlek och antal rum kan kanske tyd
liggöra och förklara de eventuella ändrade förhål

landena mellan kollektivet och den enskilde indi
viden. Vad medför husens förändrade utformning 
och får det några sociala konsekvenser?

Vi har valt att redovisa endast de hus som respek
tive undersökare har tolkat som tillhörande sen- 
neolitikum och bronsålder. Några av de hus som vi 
tagit med dateras till övergången yngre bronsålder 
- äldre förromersk järnålder. Denna övergång är 
svårhanterad eftersom tröskeln i kalibreringskur- 
van gör att det blir vida dateringar. Vi har valt att 
ta med dessa yngre hus då vi tycker oss skönja att 
byggnadstraditionen från bronsåldern även åter
finns i de äldsta husen från förromersk järnålder.

Vi kommer att inleda med att diskutera hus i
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allmänhet och så småningom studera närmare 
först hus från senneolitikum och sedan husen från 
bronsålder. Slutligen görs en sammanfattning.

Vad är ett hus?
Vad ett hus är rent fysiskt råder knappast några 
tvivel om. Men vad menar vi med ett hus när vi 
diskuterar det under förhistorien? Vilken roll 
hade huset på boplatsen och i miljön? Likställer 
vi hus med bostad eller med gård? Husets och 
gårdens betydelse har diskuterats av flera forskare 
i olika sammanhang (Herschend 1993; Burström 
1995:165; Rudin & Brink 2002; Björhem & Mag
nusson Staaf 2006). Vår definition av ett hus är 
en konstruktion som har tak, väggar och skyddar 
mot väder och vind. Huset som bostad har tro
ligtvis varit den centrala platsen i människornas 
liv (Björhem & Magnusson Staaf 2006:117).

Vi förutsätter att husen, oavsett antal, är själva 
gården, även om det är bara ett hus, och där har 
man inhyst allt som behövs för att kunna livnära 
sig. När vi sedan diskuterar begreppet hus skiljer vi 
inte på om det är ett långhus, ett fyrstolpshus eller 
annan mindre byggnad. Uppenbart är att det under 
årtusenden skett bebyggelseförändringar såväl när 
det gäller huskonstruktionerna som placeringen i 
landskapet. Dessa förändringar har förmodligen 
både praktiska, kulturella och sociala grundmotiv.

Olika huskategorier grundar sig på hur den tak
bärande konstruktionen är utformad. De grund
läggande kriterierna för ett långhus kan sägas vara 
minst tre takbärande stolpar eller bockpar i rak 
linje med någorlunda jämna avstånd och stolphål 
med liknande storlek, form och fyllning.

Ett tvåskeppigt långhus (mesulakonstruktion) 
är ett hus vars inre rum är uppdelat i två delar 
genom en rad stolpar i husets mittaxel. I ett två
skeppigt hus är både mittstolpar och väggstolpar 
bärare av takets tyngd. Den tvåskeppiga huskon
struktionsprincipen förekom i södra Skandina
vien under tidigneolitikum och utvecklades under 
mellan- och senneolitikum.

Treskeppiga hus (sidsulekonstruktion), med 
dubbla rader av inre stolpar förekommer från 
bronsålderns period II och fram till vikingatid 
(Göthberg 2000).

Tvåskeppiga långhus kan oftast dateras till sen
neolitikum och tidigaste delen av bronsåldern. 
De är främst hittade i Danmark och Skåne och 
betraktas härstamma från en gemensam bygg
nadstradition, vilken även tycks inbegripa Öst
ergötland. De först undersökta långhusen från 
senneolitikum i Sverige framkom i Fosie IV ut
anför Malmö, Skåne, där totalt 12 tvåskeppiga 
hus dokumenterats (Björhem & Säfvestad 1989; 
Tesch 1993). I huvudsak finns det fyra typer av 
tvåskeppiga långhus som tycks ha existerat pa
rallellt utan att någon tydlig kronologisk utveck
lingslinje kan skönjas (Artursson 2000).

• Långhus med nedsänkt golv
• Långhus med systematiskt placerade 

indragningar
• Långa, smala hus av ”Piledalstyp”
• Långhus utan systematiska indragningar

Möjligen ska de långa och smala husen i av ”Pile
dalstyp” placeras sent i senneolitikum och troligen 
in i period I av bronsåldern (Larsson 1995). Ge
mensamt för dessa är en längd som överstiger 30 
m och en bredd mellan 6 och 7 m. Förutom i Pi- 
ledal, Skåne, är denna typ av hus hittad i Limens
gård på Bornholm, i Fosie IV, och i Pryssgården, 
Östergötland (Borna-Ahlkvist m.fl. 1998).

Under bronsåldern uppstår de treskeppiga lång
husen, till en början förhållandevis breda och långa. 
Med tiden minskar de i storlek och ökar i antal på 
boplatserna. Grunddragen i byggnadstraditionen 
i södra och mellersta Skandinavien är i stort ge
mensamma (Artursson 20053:64). Det finns dock 
undantag vilka kommer att diskuteras längre fram 
i artikeln. Men i stora drag är husen förhållandevis 
lika i storlek och form.

Vid sidan om långhusen finns även fyrstolpshus 
vilka är små byggnader som förekommer under sto
ra delar av förhistorien (Göthberg 2000:86). Oftast 
tolkas husen som ekonomibyggnader eller som 
vindskydd. Deras placering på boplatsen talar för 
att de används som förråd av olika slag (Björhem & 
Säfvestad i993:292ff). Även vid E4-utgrävningarna 
framkom ett flertal av dessa mindre byggnader. Sex 
av dem har kunna dateras till bronsåldern.
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Form och indelning
Senneolitikum
Längden på de tvåskeppiga långhusen från sen
neolitikum varierar mellan 9 och 45 m. En rad 
mittstolpar kan vara det enda som finns bevarat av 
ett tvåskeppigt långhus som varit beläget i plöjd 
jordbruksmark. Oftast är stolphålen till de takbä
rande mittstolparna mycket djupa, ca o,4-0,6 m. 
Många av de kortare husen har bara tre-fyra mitt
stolpar men antalet ökas i de längre. I Piledal var 
dock huset 33 m långt men hade endast fem tak
bärande mittstolpar (Larsson 1992:118), vid Hem
med Plantage på Jylland var huset 45 m långt med 
sex mittstolpar. Avståndet mellan mittstolparna 
var som störst 9 m (Boas 1993).

Bevarandegraden av långhusens väggar kan vara 
mycket varierad. Eftersom stolphålen i väggarna of
tast är grundare än mittstolparna, kan spåren vara 
helt bortodlade. Avståndet mellan väggstolparna 
kan därför variera kraftigt, vägglinjerna är oftast 
raka men kan vara något trapetsoida. I de born- 
holmska husen är vägglinjerna inte helt raka, vil
ket tolkats som att väggarna var byggda i sektioner 
i längder som överensstämmer med timmer eller 
plankor som placerats horisontellt (Nielsen 1999). 
Husen anses ha varit byggda helt i trä eller i kombi
nation av trä- och torvväggar (Björhem & Säfvestad 
1993). I Herrestorp, Vellinge, Skåne hittades bränd 
lera i flera av stolphålen till ett hus från övergången 
mellan- och senneolitikum, vilket antyder att bygg
naden haft lerklinade väggar (Biwall m.fl. 1997).

I de bornholmska, danska och skånska långhu
sen finns indragna stolphål i vägglinjerna. Pryss- 
gårdshuset och andra mer nordliga långhus skiljer 
sig från de sydskandinaviska genom att inte ha in
dragna stolpar strax innanför vägglinjen. De sak
nar också delvis nedsänkt golv.

Tekniken med indragna stolpar har tolkats som 
ett sätt att avlasta väggstolparna från tyngden av 
taket, och blir i förlängningen en övergång till tre- 
skeppiga konstruktioner (Tesch lęęy.i^Sif). Hu
sen kan ha raka, stängda gavlar eller öppna gavlar 
som är rundade, ibland finns de även i kombina
tion. Förekommande är också en trapetsoid form 
med ena delen av huset smalare än den andra, el
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ler att gavlarna är vidare än husets mitt (Tesch 
1993:160). Gavelstolparnas placering kan variera 
från att befinna sig i linje utmed husets mittaxel 
till att vara placerade på ömse sidor om husets 
mittaxel. Det förekommer att vägglinjen inte går 
ända fram till gaveln (Biwall m.fl. 1997).

Enligt Tesch (1993) förekommer ofta en inbyggd 
skevhet i långhusen, orsakad av större avstånd mel
lan mittstolparna för ett öppnare bostadsutrymme. 
Detta har fått Nielsen att spekulera om att även 
de största (upp mot 44 m) långhusen kan ha haft 
bostadsutrymme för enbart ett hushåll (Nielsen 
1999:159). De vida, nästan trattformade och öppna 
gavlarna i Limesgård på Bornholm har tolkats som 
en öppning till en lada eller byre (ladugård, stall). 
Nielsen anser att bostadsdelen oftast var placerad 
i väst och ekonomidelen i öst (Nielsen 1999:159). 
Det finns dock inga andra belägg för att stalldelar 
funnits i neolitiska hus (Sarnäs & Nord Paulsson
2001). I Piledal utanför Ystad var den ena gaveln 
rundad och den andra öppen (Biwall m.fl. 1997).

Det finns indikationer på funktionsindelning, 
från undersökningar gjorda i slutet på 1990-talet i 
samband med byggandet av Västkustbanan, VKB 
3:7 (Artursson 2000:25 och där anförd litteratur), 
där överliggande matjordslager undersöktes vid 
ett senneolitiskt hus beläget söder om Glumslöv, 
Härslöv sn, fastighet Hilleshög (Andersson & 
Thörn 1996). Fyndfördelningen gav upphov till 
tolkningen att huset varit uppdelat i minst två ut
rymmen: en västlig bostadsdel med härd och en 
östlig ekonomidel med t.ex. förråd, grovkök, red- 
skapsbod. Troligen förekom också redskapstill- 
verkning under vinterhalvåret, vilket en mindre 
koncentration av flinta påträffad i matjordslagret 
tyder på. Koncentration av bränd flinta i nordväst
ra delen tolkas som indikator på härd.

Ett senneolitiskt hus från Svågertorp, som un
dersöktes i samband med Øresundsforbindel
sen, hade nedsänkt golvnivå med ett kulturlager 
innehållande flinta. Materialet bestod av skrapor, 
borr, övriga redskap, kärnor, retuscherade avslag, 
avslag (bla ett bifacialt som visar på en datering 
till senneolitikum/äldre bronsålder) samt keramik, 
två knackstenar av kvartsit samt ett möjligt mal- 
stensfragment. Avslagsmaterialet har tolkats som 
att man bearbetat preparerade kärnor och färdiga
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redskap inne i huset. Tolkningen av den östra de
len som bostads- eller köksdel anses ovanligt säker 
(Rosberg & Lindhé 2001).

I Stångby stationssamhälle, norr om Lund, 
framkom åtta hus från senneolitikum-äldre brons
ålder (Artursson 20050:21). Utifrån 14C-resultaten 
vid Stångby kan man se att det har funnits samtida 
långhus i olika storlek och utseende på boplatsen. 
Fosfatkarteringar från Stångby och Glumslöv i 
västra Skåne har visat på höga fosfatvärden i husen. 
Detta tolkas som om att fosfatproducerande verk
samhet ägt rum i den östra delen av husen, eller 
noggrannare städning utförts i de västra bostads
delarna (Artursson 2000:25). Vid utgrävningen av 
ett bronsåldershus i Elinelund 2A (Øresundsfor
bindelsen) användes flera olika metoder för tolk
ning av funktionsindelning: mat jordsarkeologi, 
fyndspridning, fosfatvärden, magnetisk susceptibi- 
litet (för värmeintensiv aktivitet) och makrofossil. 
Med utgångspunkt i att bl.a. beredning av säd tro
ligen skett i bostads- eller köksdelen, kunde kon
stateras att en trolig skiljevägg hindrat makrofossil 
att sprida sig. (Sarnäs & Nord Paulsson 2001).

Vissa långhus från Skåne och Danmark har 
mer eller mindre tydlig rumsindelning, och Hus 
19 från Stångby har antydan till rumsindelning i 
den västra delen: en ränna med stolphål placerade 
i anslutning till en av mittsulorna med parställd 
indragning. Även i ett hus från kvarteret Anten, 
Fosie, Skåne, var två stolphål placerade i anslut
ning till en mittsula. Stolphålen passar inte in i 
den takbärande konstruktionen med indragnin
gar, utan är placerade längre in mot mittsulan och 
tolkas ingå i en inre väggkonstruktion (Artursson 
2000). I ett hus från Vestervang på Jylland fanns 
en kombination av väggrännor och väggstolpar. 
Rännorna tolkades som någon form av nedgrav
ning för en syllkonstruktion i trä med stående el
ler liggande plank (skiftesverkskonstruktion). En 
innervägg i ett hus från Vestervang på Jylland tol
kas ha varit konstruerad på samma sätt och ett av 
Limensgårdshusen hade också fyra väggrännor i 
västra delen, vilka bildade ett litet rum.

Tydliga indikationer på var ingångarna varit 
finns bara undantagsvis, och det finns inga enty
digheter vad gäller eldstädernas placering (Björ- 
hem & Säfvestad 1989:87). I Köpinge och Fosie
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IV har de härdar som hittats oftast varit placerade 
i västra delen, mellan de takbärande stolpar som 
haft längsta avståndet mellan varandra. Kokgro
par och härdar knutna till husen är ovanliga i Fo
sie, och finns inte i Limesgård på Bornholm.

Traditionen att bygga de tvåskeppiga husen 
tycks snabbt ha försvunnit men i vissa fall syns 
kvardröjande rester av den (Artursson 20053:68 
och där anförd litteratur), i form av mittstolpar i 
treskeppiga byggnader.

Bronsålder
Orsakerna till övergången till treskeppiga hus un
der bronsålder har diskuterats. En av de anförda 
anledningarna är den att konstruktionen på så vis 
kunde bära upp ett större tak. Dessa stora bygg
nader blev tydliga statussymboler som visade om
världen invånarnas sociala tillhörighet (Nielsen 
i998:26f). En annan orsak var att boskapen börja
de stallas (Tesch 1993:162). Vid Højgård på södra 
Jylland har ett treskeppigt hus, Hus II, daterats till 
senneolitikum-äldre bronsålder period I (Ethel- 
berg 1993, 2000). Här gjordes en detaljerad studie 
av husens utveckling från två- till treskeppiga hus. 
Där gick det att se hur takets tyngd flyttades från 
mittstolparna till väggstolparna. Paralleller till de 
tidiga treskeppiga husen finns vid Elinelund 2A, 
Malmö (Sarnäs & Nord Paulsson 2001).

Under äldre bronsålder var husen långa med ett 
brett mittskepp. Husens längd var mellan 25 och 
30 m. Dessa hus har påträffats i Sydskandinavien 
likväl som i Mellansverige (Göthberg m.fl. 2002; 
Artursson 2005a; Ullén 2003). Vid Fosie IV fanns 
flera olika typer av hus från yngre bronsålder. I ma
terialet finns exemplet på både långa- och korta tre
skeppiga hus, fyrstolpare och grophus (Björnhem 
& Säfvestad 1993). Den allmänna meningen är att 
husens mittskepp blev smalare under bronsåldern. 
Detta har ifrågasatts utifrån resultaten från bl. a. 
Pryssgården där en stor variation av husen före
kom (Borna-Ahlkvist 2002:28). Det går dock tyd
ligt att se att husen under yngre bronsålder mins
kar i storlek men ökar i antal på boplatserna. Dessa 
mindre byggnader, ca 4,0-9,o m långa (Göthbergs 
typ A5) finns både i södra och mellersta Sverige. 
Merparten av dessa mindre hus har inte hittats till-
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sammans med större byggnader och anses därför 
bland annat vara bostadshus. En byggnadsform 
som skiljer sig från det allmänna husmaterialet 
är stolpboden/stackladan, vilken förmodligen har 
stått upphöjd en bit över marken. Den består av 
nio stolpar, dvs. 3x3, och har tolkats vara avsedd 
för förvaring av kärvar eller halm (Rudin & Brink 
2002:53). Flertal liknande stolpburna konstruktio
ner framkom inom Öresundsprojektet (Björnhem 
& Magnusson Staaf 2006:114). Dessa byggnader 
har existerat från bronsålder till vikingatid men 
med en viss dominans under äldre bronsålder.

En tydlig konstruktionsdetalj som tycks åter
komma på de mindre husen är två kraftiga ganska 
tätt ställda stolpar längs den ena långväggen. Des
sa stolpar kan ha tillhört ingången. Ingångsdelen i 
husen har generellt varit tydligare bland de mindre 
byggnaderna från yngre bronsålder än i de äldre 
större (Björhem & Magnusson Staaf 2006:81).

Boplatsstruktur
Senneolitikum
Det senneolitiska bebyggelsemönstret i Sydskan- 
dinavien brukar beskrivas som ensamgårdar som 
flyttats runt inom ett givet område. Gårdarna an
ses kunna bestå av endast ett större hus (Artursson 
2000). Kronologiskt verkar husen bli längre över 
tiden i senneolitikum, vilket föranlett hypoteser 
om att större och stabilare huskonstruktioner speg
lar skillnader i den sociala strukturen. Tidig metall
produktion och prestigevarucirkulation anses ha 
lett till konkurrenssituationer och utbildade makt
strukturer med status uttryckt bl.a. i förlängda hus 
(Larsson 1995; Biwall m.fl. 1997; Nielsen 1999; Ar
tursson 2000). En annan och mer funktionell för- 
klaringshypotes till de förlängda husen är ett ökat 
behov av vinterfoder till djuren oavsett om de var 
stallade eller ej (Sarnäs & Nord Paulsson 2001).

I östra Mellansverige fanns i slutet av 1990-talet 
ett 50-tal lokaler med senneolitiska fynd och/eller 
dateringar. Flertalet av de undersökta lokalerna 
med senneolitiska fynd i Uppland och Sörmland 
(15 stycken 1997) har varit belägna nära den då
tida kusten, de flesta direkt strandbundna (26-30

m ö.h.). Fynd av ben från boskap och föremål som 
flintskäror och malstenar indikerar att boskaps
skötsel och odling ingått i ekonomin, förutom det 
breda spektrum av naturresurser som funnits till
gängligt (Holm m.fl. 1997). De senneolitiska bo
platserna har betecknats vara av mer svårfångad 
karaktär än boplatser från många andra perio
der, eftersom de enstaka daterande artefakterna 
och anläggningarna representerar små ytor på 
lokaler med lämningar från andra tidsperioder, 
främst från äldre bronsålder (i bronsåldersmiljöer 
i kustzonen). Enligt Olsson och Holm förefaller 
det som om man haft en likartad uppfattning av 
rummets/platsens betydelse, vilket indikerar en 
idémässig kontinuitet mellan senneolitikum och 
äldre bronsålder (Holm m.fl. 1997:235).

På boplatserna har anläggningar som husläm
ningar, gropar och härdar med senneolitiska da
teringar påträffats. De i allmänhet ytmässigt små 
lokalerna, vanligen endast ett par hundra m2, har 
teoretiskt passat in i den sydskandinaviska bilden 
av ensamgårdar, där omgivande landskap använts 
för mindre utlokaliserade aktivitetsområden, ex
empelvis fäbodverksamhet, lövtäkt eller jakt (plat
ser med enstaka fynd eller anläggning) (Holm m.fl. 
1997). Bilden av ensamgårdarna stämmer inte 
riktigt in på kv Glasrutan i Linköping, där even
tuellt flera hus nyttjats samtidigt, vilket även gäl
ler Annelundsboplatsen vid Enköping (Fagerlund 
& Hamilton 1995). Det är oklart om flera gårdar 
samtidigt signalerar en förändrad social struktur 
eller en ökad grad av platsbunden bebyggelsekon
tinuitet inom ramen för ett system med ensamgår
dar (Biwall m.fl. 1997:295).

Lokaler inom Arlandaområdet, som undersök
tes i slutet av 1990-talet, indikerar att gårdsenheter 
med tillhörande aktivitetsområden som omlokali- 
seras inom ett begränsat område, på några århund
raden kan ha efterlämnat fynd, konstruktioner 
och anläggningar över större ytor. Ett.ex.empel på 
det kan vara den relativt stora utbredningen av de 
senneolitiska lämningarna vid Gröndal, Husby- 
Ärlinghundra och Lunda sn, Uppland. På denna 
boplats har ett mindre mesulahus och ett grophus 
återfunnits och daterats till senneolitikum. Grop
hus och långhus är tidigare inte påträffade tillsam
mans (Biwall m.fl. 1997; Appelgren m.fl. 2000).
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En hypotes är att de två hustyperna komplette
rat varandra med skilda funktioner inom samma 
gårdsenhet, mesulahuset som huvudbyggnad och 
grophuset med en mer specialiserad funktion (Ha
milton & Runeson 2003).

Bronsåldern
Bebyggelsestrukturen i östra Svealand under 
bronsåldern tycks som i södra Sverige var mer 
komplicerad än vad tidigare ansetts (Artursson 
2005b:ii4). Bebyggelsen på boplatserna expande
rar, antalet hus ökar. Under äldre bronsålder tycks 
till en början den äldre byggnadstraditionen från 
senneolitikum leva kvar (Biwall m.fl. 1997).

Stora boplatsundersökningar har visat att det 
finns en stor variation i bebyggelsemönstret mel
lan olika förhistoriska boplatser. Ju större samman
hängande ytor man undersökt, desto större blir va
riationen och komplexiteten. I de fall där små ytor 
har avbanats och undersökts är sannolikheten stor 
att det kan finnas flera husrester utanför undersök
ningsområdet, men även där märks denna varia
tion, grundat på husens storlek, form och ålder.

De tidiga stora bronsåldershusens placering i 
miljön skall ses både i ett fysiskt som i ett socialt 
perspektiv. Husens dominans i miljön speglar möj
ligen också husens invånares dominans i den socia
la strukturen (Rudin & Brink 2002 och där anförd 
litteratur). Hus har troligen både betytt bostad för 
att födas och dö i och ett sätt att visa social status.

En intressant iakttagelse är avsaknaden av häg- 
nader från bronsålder, vilket kan försvåra tolk
ningen av gården (Artursson 20050:114) och dess 
utbredning. Hägnader kan fylla olika funktioner, 
antingen hägnar man in eller så hägnar man ute, 
oftast i praktiska syften. Det faktum att hägnader 
inte fanns under den äldre delen av bronsåldern 
kan ha flera förklaringar. En av dem kan vara att 
det inte fanns några praktiska behov, som att ute- 
hägna djuren, En annan anledning kan vara att 
utformningen av hägnaderna varav sådan art att 
de inte har lämnat några spår. En tredje orsak kan 
vara att det är byggnaden i sig som är betydelsefull 
och likställd med gården. Om gården likställs med 
huset så behövs inte inhägnaden för att bekräfta 
platsen. Huset i sig blir en hägnad i människornas

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3

medvetande och på så vis en plats som kan namn
ges (Rudin & Brink 2002:232).

På boplatserna i södra Sverige saknas större gro
par, vilket försvårar bilden av hur platsernas inre 
struktur var uppbyggd (Björhem & Magnusson 
Staaf 2006:149). Avsaknaden av artefakter försvårar 
dessutom tolkningen av vilka hantverk som bedrevs 
och var de var placerade i förhållande till husen.

Tidigare kända sen- 
neolitiska- och bronsålders- 
hus i Mellansverige
I Mellansverige har mesulahus av senneolitisk typ 
tidigare påträffats i Linköpingsområdet, kv Para
grafen och kv Glasrutan 2 (Karlenby 1996; Biwall 
m.fl. 1997:290), vid Pryssgården utanför Norrkö
ping och Annelund vid Enköping (Fagerlund & 
Hamilton 1995; Holm m.fl. 1997; Borna-Ahlkvist 
m.fl. 1998). Det är mer enhetliga stolpburna me
sulahus, med tydliga sydskandinaviska parallel
ler på agrart präglade boplatser i Mellansverige, 
företrädesvis inte strandbundna boplatser och 
företrädesvis förekommande i de västra landska
pen (Biwall m.fl. 1997:293). I östra Mellansverige 
hade före Arlanda- och E4-undersökningarna inga 
långhus av den klassiska sydskandinaviska typen 
påträffats, men däremot andra typer av hus med 
senneolitiska dateringar. Neolitiska- och bronsål- 
dersboplatserna vid Arlanda-utgrävningarna var 
bl.a. Gröndal, Maren och Åslunda, alla belägna i 
Uppland (Hamilton & Runesson 2003) (fig. 1).

Redan kända bronsåldershus i östra Svea
land kommer framför allt från Annelund, Apalle, 
Skämsta och Vrå (Fagerlund & Hamilton 1995; 
Frölund & Larsson 2002; Göthberg m.fl. 2002; 
Ullén 2003) (fig. 1). I likhet med det sydskandina
viska husmaterialet finns en stor variation bland 
de tidigare kända husen från denna region. Vid 
undersökningarna vid Apalle identifierades 54 
bostadshus och 25 mindre byggnader som troli
gen haft en annan funktion (Ullén 2003:54). Vid 
Annelundsutgrävningarna framkom fem hus (Fa
gerlund & Hamilton 1995). Tre yngre bronsålder
hus framkom vid Håga (Göthberg & Holmström
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lppp). Undersökningarna vid Vrå resulterade i tio 
hus från bronsåldern (Göthberg m.fl. 2002). En
dast två hus från perioden påträffades vid Skämsta 
(Frölund & Larsson 2002).

Enstaka hus från äldre bronsåldern finns på vissa 
platser där det i övrigt råder osäkerhet om två- el
ler treskeppig konstruktion, t.ex. i Annelund utan
för Enköping och Åslunda i Odensala sn, Uppland. 
Kännetecknande för dessa hus är dels en mittstolp
rad, dels yttre parvis ställda stolprader med ett 
smalare inbördes avstånd jämfört med senneoli- 
tiska hus (Fagerlund & Hamilton lpps; Hamilton 
& Runeson 2003). Vid undersökningen av Grön
dal diskuterades om utvecklingen för de treskep- 
piga bronsåldershusen (längd och bockbredder) 
har relevans för ”de hybridartade” långhusen från 
senneolitikum - äldre bronsålder i Mälarområdet. 
Det äldsta av dessa tidigare dokumenterade hus 
är Annelund II som har det största avståndet mel
lan sidostolpraderna. Därefter följer Annelund III 
och Hus 105 i Åslunda, som är längre och har kor
tare avstånd mellan sidostolpraderna (Fagerlund 
& Hamilton ipp5; Biwall m.fl. lppy; Hamilton & 
Sieurin-Lönnqvist ipp8).

Annelund utanför Enköping framstod länge som 
undantaget från de små senneolitiska lokalerna 
med tre långhus från senneolitikum - äldre brons
ålder. Ett fragment av en flintskära var den enda 
typartefakten på platsen. Annelund verkar ha kon
tinuitet från senneolitikum fram till äldre järnålder 
(Fagerlund & Hamilton 1995; Biwall m.fl. 1997).

I samband med undersökning av Hus 105 i Åslun
da (mitten av äldre bronsålder) återfanns flathugg- 
na fragment av Hinta, delar av två skafthålsyxor 
liksom en fyndkoncentration med ornerade kruk- 
skärvor (130 m öster om kulturlagret, tvärsnodd- 
sornerad keramik, 400 m längre bort fyndplats för 
senneolitiska typartefakter). Åslundaboplatsen be
räknas ha kontinuitet från senneolitikum fram till 
folkvandringstid (Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 
ipp8; Hamilton & Runeson 2003).

I Vrå, Knivsta sn, Uppland (Göthberg m.fl.
2002) framkom ett tvåskeppigt hus (Hus 13) med 
sex mittstolpar och sammanlagt sju stolpar som 
tolkats tillhöra väggarna. Huset har beräknats 
vara 13 m långt och 5 m brett. Eftersom ett mitt- 
stolphål var placerat mitt för varje väggstolphål

har det antagits att mittstolparna och väggstol
parna var förenade med tvärbjälkar. Resterna efter 
mittstolparna var inte speciellt stora: 0,15-0,4 m 
i diameter, 0,12-0,22 m djupa, medan väggstol
parna var kraftigare: 0,22-0,55 m i diameter, 0,03- 
0,3 m djupa. Eftersom det endast var liten skillnad 
mellan stolphålen i mittraden och väggen tolkas 
de senare vara bärande (Göthberg m.fl. 2002). Yt
terligare ett tvåskeppigt hus finns från Vrå, Hus 19, 
som var 13,2 m långt och upp till 4,8 m brett, med 
fyra mittstolphål och elva oregelbundet placerade 
väggstolphål. Det fanns lerklining i flera stolphål. 
Inga ,4C-dateringar finns från dessa två hus, men 
boplatsen daterades till senneolitikum och brons
ålder period I eller II (Karlenby 1994,1997; Göth
berg m.fl. 2002). På boplatsen finns senneolitisk 
keramik. Dessa hus framstår som jämförelsevis 
mycket korta senneolitiska hus.

Vid undersökningar i samband med Arlan- 
dabanan framkom åtminstone två senneolitiska 
lokaler. Marenboplatsen, Husby-Ärlinghundra 
sn, Uppland är en ”ren” senneolitisk boplats där 
14C-dateringar, sädeskornens artsammansättning, 
bifaciala pilspetsar och keramik med vulstdekor 
överensstämmer kronologiskt. Den andra boplat
sen var Gröndal som har varit mer blandad och 
som skiljer sig från Annelund och Maren genom 
en stor mängd typartefakter med vid spridning 
på lokalen. Vid Gröndal framkom två senneoli
tiska huslämningar (Appelgren m.fl. 2000). Det 
var otydliga konstruktioner som var av olika typ. 
En av dessa var möjligen ett litet tvåskeppigt hus 
överlagrat av senneolitiska fyndförande lager. Det 
bestod av en 9 m lång mittstolpsrad med fyra el
ler fem stolphål på ca 2 m avstånd från varandra. 
Det andra var ett grophus. Vid Maren framkom 
ytterligare ett tvåskeppigt hus liknande det från 
Gröndal. Det bestod av tre stolphål på ca 3 m av
stånd från varandra i en 6 m lång rad. I både Grön
dal och Maren fanns vid sidan av stolpraderna en 
större härd som 14C-daterats: Gröndal 34651806?, 
Maren 33501906?. I anslutning till huset i Ma
ren daterades tre sädeskorn till senneolitikum- 
äldre bronsålder. I Gröndal fanns en kokgrop 
intill härden, daterad via ett förkolnat vetekorn 
(32251706?), och i anslutande lager fanns stora 
mängder skärvsten. På båda platserna fanns kul-
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turlager med övervägande utbredning på samma 
sida av stolpraden som härden. Sammanfattnings
vis bestod konstruktionerna både i Gröndal och i 
Maren av en stolprad, en härd och ett kulturlager 
och 14C-dateringarna från de båda lokalerna var 
relativt entydiga.

Arlandahusen kan placeras kronologiskt mellan 
Annelund II och Annelund III. Typologiskt är de 
dock att betrakta som tvåskeppiga utan spår efter 
väggar och ingångar (Hamilton & Runeson 2003).

Hus från E4-utgrävningarna
Husen som framkom vid E4-utgrävningarna kom
mer här att i korthet redovisas och resultera i en 
kronologisk sammanställning. Redovisningen från 
varje undersökningsplats inleds med en mycket kort 
sammanfattning av resultaten från de undersökta 
husen. Därefter redovisas de hus som respektive 
undersökare har '4C-daterat eller typologiskt date
rat till senneolitikum och bronsålder. Planer över 
samtliga hus presenteras i skala 1:400 och komplet
teras med en sammanfattande tabell (hg. 2-4 och hg. 
5). Inledningsvis kommer Hus 5, Kyrsta, Ärentuna 
socken (Onsten-Molander & Wikborg 20o6b:58ff) 
att diskuteras mer ingående än de övriga husen från 
E4"Utgrävningarna. Detta på grund av svårigheten 
att tolka huset då 14C-daterateringen och den typo- 
logiska dateringen ej sammanfaller. Dessutom var 
det första gången som stolphålsrader hittats i Upp
land efter vad som kunde bedömas som ett möjligt 
mesulahus av ”Piledalstyp”.
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Allmänt om Kyrsta
Arkeologiska undersökningar gjordes vid Kyrsta,
Ärentuna socken under stora delar av 2002. Vid 
undersökningarna hittades 41 huslämningar från 
olika boendeskeden mellan bronsåldern och yngre 
järnålder (Onsten-Molander & Wikborg 2006b).
Tecken på platsens anknytning till den yngsta de
len av stenåldern var redan kända sedan tidigare 
bl.a. utifrån ett stråk med skärvstenshögar i skogs- FIGU R 2 De tvåskeppiga hus som framkom vid E4- 
brynet norr om undersökningsområdet. Dessutom utgrävningarna i kronologisk ordning (jmf figur 7).
kom det från området runt Kyrsta en del lösfynd, Skala 1.440.
huvudsakligen från plöjning och dikesgrävning. Figurk 2. The two-aisled houses from the E4excava-
Sammanlagt består dessa av 15 enkla skafthåls- tions in chronological order. Scale 1:440.
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Figure 3. The three-aisled houses from the E4 excavations in chronological order. Scale 1:450.
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Figur 4.Fyrstolpshusensom 
framkom vid E4-utgrövning
arna i kronologisk ordning 
(jmf. figur 7). Skala 1:450.

Figure 4. The four-post 
buildings from the E4 excava
tions in chronological order. 
Scale 1:450.

yxor, en flintyxa, en flintmejsel, två flintdolkar, en 
flintspjutspets, ett hängbryne, tre knackstenar, en 
mal- och knacksten, en hälleflintsnodul och ett 
stycke skandinavisk flinta (Hallgren & Wikborg
2003). Utgrävningarna vid Kyrsta visade på en 
kontinuerlig bosättning från senneolitikum till vi
kingatid. Boplatsen tycks ha legat strandnära och 
föregångare till boplatsen ligger troligen i de hö
gre belägna områdena strax norr om Kyrsta.

Hus 5 - hus utan tak eller drömhuset 
Huset rensades fram i den uppländska leran och 
förväntningarna växte när en referensgrupp av 

”långhusexperter”, som av en tillfällighet var på 
besök på utgrävningen, tyckte sig se klara likheter

mellan vår just framschaktade konstruktion och 
sydskandinaviska långhus.

Hus 5 bestod av sammanlagt 86 stolphål som bil
dade en rektangulär form med raka långväggar, 32 
m långt och 7,5 m brett (fig. 5). Vägglinjerna bestod 
av i huvudsak skärvstensskodda stolphål efter del
vis tätt satta stolpar. Det fanns en möjlig ingång i 
den västra delen av södra långväggen och minst en 
i den västra delen av norra långväggen. I öster var 
gaveln rak, medan det hade dubbla gavlar i väster, 
en inre rak och en yttre konvex, möjligen öppen, 
gavel, ca 3,3 x 4,65 m stor. Antydan till mellanvägg 
eller öppen gång fanns vid den västra gaveln (fig. 5). 
Mellanrummet kan vara en öppen gång mellan två 
huskroppar eller som en rumsindelning. Kanske 
har den yttre delen, verandadelen, byggts till vid 
ett senare skede. Det finns tillbyggda huskonstruk
tioner där skillnader i konstruktionerna kan tolkas 
som att de olika delarna haft skilda funktioner (Ar- 
tursson 2000:18). Kyrstakonstruktionens västra, 
öppna gavel kan vara ett sådant.ex.empel. I denna 
del påträffades två mittstolpar 7,4 m från varandra. 
I anslutning till husets mittaxel i öster fanns två ga
velstolpar med varsitt mindre stolphål intill. I den
na del framkom också två par stolpar som möjligen 
kan ha tillhört huset (fig. 6). Dessa stolpar bildar 
två bockar och skulle möjligen förklara avsaknaden 
av mittstolpar i denna del. Om detta är fallet så ty
der det på att Hus 5 möjligen skulle kunna vara av 
hybridform (Fagerlund & Hamilton 1995; Biwall 
m.fl. 1997; Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 1998; 
Artursson 2005b; Björhem & Magnusson Staaf 
2006) . Inget av stolphålen har kunnat dateras 
och endast mycket lite bränd lera påträffades i ett 
av dem. Alla stolparna tillhörande huset innehöll 
mycket svagt färgad fyllning.

Innanför husets vägglinjer registrerades ca 75 
anläggningar, i huvudsak stolphål, varav de flesta 
tolkades sakna samband med Hus 5. Här fanns 
bl.a.a Hus 34 och Hus 6 vars norra gavel sträckte 
sig in i området. Anläggningar som inledningsvis 
tolkades som mittstolpar i Hus 5 visade sig vara en 
kokgrop, en möjlig ugn och en grop med fyndma
terial daterade till äldre järnålder. Den östra delen 
av konstruktionen saknade spår av mittstolpar. 
Det fanns inte några inre anläggningar, t.ex. här
dar, som direkt kan kopplas till konstruktionen.
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Vad gäller längd, bredd, form på vägglinjer och gav
lar, rännor, dubbla stolphål, diffus gavelkonstruk
tion i ena änden, fyndknappheten, brist på inre 
konstruktionsdetaljer som t.ex. härdar, och t.o.m. 
den besvärliga 14C-dateringen till äldre järnålder 
finns flera hus och platser att jämföra Kyrstakon- 
struktionen med. Det finns exempel på hus med få 
mittstolpar och där avståndet emellan dessa kan 
vara stort, exempelvis ett hus från Toarp i Halland, 
som möjligen genom jämförelser och fynd i stolp
hål (flintavslag, spån, keramikskärva av senneolitisk 
typ) kan dateras till senneolitikum, 33 x 6 m långt 
med 33 vägg- och gavelstolpar men endast tre mitt
stolpar (Strömberg 1993; Biwall m.fl. 1997:280). 
Problemet med avsaknaden av takbärande mitt
stolpar i Hus 5 kan bero på att de störts av senare 
aktiviteter och anläggningar daterade till järnålder, 
som anlagts på mittstolparnas positioner.

I Vellinge, mellan Malmö och Trelleborg, har 
undersökts ett långhus daterat till övergången 
mellanneolitikum-senneolitikum, som har flera 
likheter med Kyrstakonstruktionen: 35 m långt,
8 m brett med rektangulär form och raka väggar. 
Raka gavlar med två stolpar placerade i mittaxeln 
och inga daterande fynd i huset eller dess närhet. 
Den stora skillnaden jämfört med Kyrsta är de sju 
takbärande stolparna i mitten (Larsson 1995).

Det så kallade Piledalshuset vid Ystad var nå
got smalare till formen (5,5 m brett) och hade fem 
kraftiga takbärande stolpar. Väggstolparna var un
gefär lika tätt placerade som i Kyrsta (o,5-1,o m), 
och dubbla, utanförliggande stolphål fanns i den 
östra delen. (Larsson 1992).

Hus 153 i Pryssgården (Östergötland) var ca 
32 m långt och 6 m brett. Det är daterat till äldre 
bronsålder, period I. Inga fynd framkom i husets 
stolphål. I anslutning till huset hittades två flat- 
huggna pilspetsar med urnupen bas. Huset hade 
mesulakonstruktion med fem kraftiga stenskodda 
mittstolpar med inbördes avstånd på mellan 5,6 
och 7,0 m. Avståndet var störst i västra delen som 
tolkas, liksom flera skånska och danska hus, som 
bostadsdelen med större öppna ytor. Stolphålen i 
väggarna var kraftiga, stenskodda med ett avstånd 
på mellan 1,6 och 2,0 m. Stolphålsfyllningen var 
mycket svagt färgad. Huset hade en rundad gavel i 
öster och en eventuell öppen gavel i väster (Borna-
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Ahlkvist m.fl. 1998). Likheten är slående med Hus 
5, Kyrsta, både vad gäller konstruktionens form 
som de mycket svagt färgade stolphålsfyllingarna.

Stolphålsfyllningen från senneolitiska och 
bronsåldershus från Elinelund (Øresundsforbin
delsen) har också de uppmärksammats för att de 
skiljt sig från omkringliggande stolphål (Sarnäs & 
Nord Paulsson 2001). Samma fenomen finns rap
porterat från Halland, där liten humusinbland
ning, orsakad av urlakning i lättdränerade sand
jordar, med otydliga och svåridentifierade stolphål 
som följd, har setts som argument för neolitiska 
dateringar (Westergaard 1995).

Datering av Hus 5
Risken för inblandning av äldre eller yngre mate
rial är betydande på boplatser som använts under 
längre tid. Exempel är 14C-analys av enstaka brända 
sädeskorn från stolphål i ett tvåskeppigt hus i An- 
nelund, Enköping. Kronologiskt daterades huset 
till senneolitikum-äldre bronsålder, men ,4C-da- 
teringarna sträckte sig mellan senneolitikum och 
yngre järnålder (Fagerlund & Hamilton 1995:113). 
Två hus från Hov i Halland (Westergaard 1989, 
1995) diskuteras av Mats Larsson som typologiskt 
tillhörande gruppen ”Piledalstyp”, mesulakon- 
struktioner med en rundad gavel, 38 x 6 resp 40 
x 6 m stora. Det ena huset daterades genom kol 
från härd till romersk järnålder. Situationen och 
utformningen av detta hus liknar Hus 5 vid Kyr
sta. Dateringen till romersk järnålder beror på att 
huset är beläget på en plats med flera bosättnings- 
faser men sannolikheten för att ett hus av den ty
pen skulle tillhöra denna tidsperiod, dvs. romersk 
järnålder, anses som mycket liten (Larsson 1995). 
Eftersom fyndmängden i många fall är obefintlig 
är det stor risk att senneolitiska hus på boplatsom
råden som varit bebyggda under flera olika perio
der, blir felaktigt daterade (Tesch 1993:159).

Enligt Ann Segerberg (1999) har det gång efter 
annan visat sig att ,4C-analyser från konstruktio
ner på stenåldersboplatser givit dateringar från 
äldre järnålder. Detta visar på osynliga störningar 
i marken orsakade av såväl människor som natu
ren själv, t.ex. genom frostsprängning och maskars 
arbete. Exempel på till synes ”oblandade” stenål
dersboplatser där enstaka prov givit dateringar till
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Figur 5. Hus 5, Kyrsta, Å rentuna socken i plan med ingångar, andra konstruktionsdetaljer och fynd markerade. 
Figure 5. Plan of house 5 at Kyrsta in Årentuna parish, showing entrances, other constructional details andfinds.

äldre järnålder är Bälinge mossar. Där upprepades 
fenomenet på samtliga lokaler utom en. Proven 
bestod av kol, förkolnat sädeskorn, hasselnötsskal 
och kom från anläggningar och kulturlager (Seger
berg lppp-.ioyff). Om detta är ett återkommande 
mönster i till synes oblandade sammanhang, mås
te sannolikheten för feldatering vara stor.

Spår efter Hus 5, Kyrsta antyder en datering 
till sen stenålder - tidig bronsålder på typologiska 
grunder. Resultaten av två 14C-analyser av brända 
sädeskorn från stolphål A15611 (från vägglinje i 
nordväst) och A13605 (från den södra vägglinjens 
mitt) gav dateringarna BP 2015 ±30 och BP 2040 
± 30, dvs. yngre förromersk/äldre romersk järnål
der (Onsten-Molander & Wikborg 20o6b:58ff). 
Området med stolphål A15611 var inte överlagrat 
av synligt yngre kulturlager men befann sig i nära 
anslutning till Hus 34,14C-daterat till BP 1925135, 
dvs. äldre romersk järnålder. Inte heller ytan med 
stolphål A13605 var synligt överlagrad av yngre 
kulturlager, men befann sig i närheten av Hus 6, 
14C-daterat till BP 2115130, dvs. förromersk järn
ålder. Hela området i anslutning till Hus 5 var 
berört av överlappande anläggningar. Den nor
ra vägglinjen var uppenbart störd av flera yngre 
anläggningar. En av dessa var en brunn, A11580, 
som 14C-daterats till BP 2210I60, dvs. förromersk

järnålder. Tolkningen är således att Hus 5 är äldre 
än den förromerska brunnen, då brunnen stört 
vägglinjen, trots att de två 14C-dateringarna från 
stolphålen A15611 och A13605 motsäger det.

Fynd i Hus 5
Ett ofta förekommande problem på senneolitiska 
boplatser är fyndknappheten, i vissa fall en to
tal frånvaro av fynd (Tesch 1993:159). Så kallade 

”matjordsarkeologiska” studier har indikerat att just 
stenåldersboplatser är relativt lätta att upptäcka 
genom fynd på markytan, och samtidigt förstörs 
de allra mest av jordbruksaktiviteter. Orsaken har 
uppgetts vara att aktiviteterna på stenåldersbo
platser sällan genererat djupare nedgrävningar och 
främst består av kulturlager som plöjts sönder och 
sedan försvinner vid avbaning (Rosberg & Lindhé 
2001). I och i närheten av Hus 5 råder samma från
varo.

På boplatsens norra del påträffades ett kera- 
miskt kärl med dekor som dateras till äldre brons
ålder, vilket var deponerat i en förvaringsgrop 
(Onsten-Molander & Wikborg aoodbiapf). Kera
mikskärvor från samma tidsperiod hittades också 
i en anläggning som låg längre söderut. Dessutom 
påträffades en bifacial spets tillverkad i kvart
sit på undersökningsområdets östra del. Denna
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Figur 6. Alla anläggningar samt Hus 6 och Hus ]6 som framkom i och invid Hus 5. 

Figure 6. All features discovered inside and around House 5 together with House 6 and ]6.

norrländska tradition av material och typ brukar 
dateras till seneolitikum och bronsåldern. Brons
ålder ända in i förromersk järnålder är vanliga 
dateringar på asbestkeramik som också fanns på 
undersökningsområdet men som här har hittats i 
ett grophus som 14C-daterats till yngre förromersk 
järnålder/äldre romersk järnålder (Onsten-Mo- 
lander & Wikborg 20o6b:i38).

I ett relativt stort antal av de sydskandinaviska 
senneolitiska långhusen har rituell nedläggelse av 
föremål kunnat knytas till konstruktionerna. Före
målen består ofta av redskap (yxor, skäror, dolkar, 
skivskrapor, pil- och spjutspetsar) av flinta och 
bergart, ibland av keramik, i enstaka fall malstenar 
eller knackstenar och i något fall växtdelar som 
sädeskorn. Djurben liksom rundade stenar med 
ovanliga färger och fossiler har hittats i brons- och 
järnålderssammanhang. Det är vanligt att föremå
len deponerats invid husens takbärande stolpar

och väggar (Welinder m.fl. 1998:211; Carlie 2004), 
gärna i markanta ytterlägen som hörnstolpar eller 
i anslutning till en gavel (Karsten 1994:184). Även 
in- och utgångar tycks ibland ha varit kopplade 
till ett.ex.tra behov av skydd genom deposition 
(Carlie 2004). I flera hus i Fosie och i ett hus från 
kvarteret Anten i Malmö har yxor och förarbeten 
till flintyxor framkommit i stolphål (Björhem & 
Säfvestad 1989; Biwall m.fl. 1997).

I Kyrstakonstruktionens södra vägglinjes ost
ligaste del hittades en bergkristall, ett av de få 
fynden i konstruktionen. I ett av stolphålen i den 
östra gaveln återfanns ett litet avslag av bränd 
flinta som har klassificerats som en proximaldel 
av ett bifacialt avslag med möjlig slipyta. (Knuts
son muntligt). En knacksten med arbetsytor som 
kan associeras med slagning i plattformsteknik 
hittades i ett stolphål i nordvästra gaveln på FIus 
5. De flesta stolphålen i konstruktionen var skod
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da med skärvstenar, och den aktuella knackste- 
nen utmärkte sig genom sin runda form. Runda 
stenar lämpar sig inte särskilt väl som skonings- 
stenar, vilket kan vara ett argument för en annan 
innebörd. Föremålsoffer i senneolitiska långhus 
är relativt vanliga, främst i husens hörnstolpar 
och takbärande stolpar. Dessa tre fynd som åter
fanns i anslutning till gavel, hörn och förstärk
ning av vägglinje med dubbla stolpar kan ha 
samband med stenhantverk eller husoffer och 
kan stödja en senneolitisk datering (fig. 5).

Carlie (2004) diskuterar hantverksfynd som 
rituell nedläggelse, och problemet gällande tolk
ningen av redskap och avslag av stenmaterial i 
stolphål. Vid riklig förekomst av föremål och rest
produkter på boplatsen är naturligtvis risken stor 
för att dessa hamnar som avfall i fyllningen till nya 
stolphål. Speciellt vad gäller avslag är tolkningen 
vansklig. Sett ur ett hantverksperspektiv, där tek
nologin och/eller den tekniska skickligheten även 
avspeglas i restprodukten, är det möjligt att se 
avslagsmaterial som meningsbärande och därmed 
en lämplig offergåva (Carlie 2004). Den bifaciala 
teknologin i dess mest specialiserade skepnad har 
diskuterats ingående av Apel (2001), som betraktar 
den teknologiska processen som ett av de använd
bara redskapen för att skapa och upprätthålla den 
dominerande sociala strukturen i ett samhälle. I 
östra Mellansverige användes importerade bifacialt 
tillverkade skivformade flintavslag (förtunnings- 
avslag) i den lokala produktionen av bl.a. bifaciala 
spetsar. Arkeologiska sammanhang antyder dessa 
avslags stora symboliska värde, möjligt att knyta 
till föreställningar och hemlighetsmakeri skapat 
runt den mest avancerade användningen av den 
bifaciala teknologin (Apel 2001). Ett.ex.empel på 
flintavslag i stolphål som tolkats som rituell ned
läggelse är Limensgård på Bornholm (Nielsen & 
Nielsen 1985).

Övriga hus från 
E4-utgrävningarna
Svanby
Vid Svanby, Tierps socken, framkom år 2002 två

hus som tolkades tillhöra yngre bronsålder. Hus 1 
var ett treskeppigt långhus ca 12,0 m långt. Huset 
bestod av tre parställda stolpar. Avståndet mel
lan bockarna var 1,5-3,4 m- En av de takbärande 
stolparna har 14C-daterats till yngre bronsålder. 
Dessutom 14C-daterades en närliggande avfalls- 
grop till yngre bronsålder-äldre förromersk järn
ålder som överensstämmer även typologiskt med 
huset (Renck 2004:i3ff).

Det andra huset, Hus 2, var också ett treskeppigt 
hus ca 13,30 m långt. Huset bestod av fem parställ
da stolpar. Avståndet mellan bockarna var 1,4-2,0 
m. Huset gick ej att 14C-datera men har rent typo- 
logiskt och i jämförelse med Hus 1 daterats till sam
ma period eller något yngre, dvs. yngre bronsålder
äldre förromersk järnålder (Renck zooĄ-.iĄff).

Vallby norra
Hus 5 vid Vallby, Tierps socken, som undersöktes 
år 2002, har daterats till yngsta bronsålder eller 
äldsta järnålder (Seiler 2005:6if). Huset var tre
skeppigt, ca 8,5 m långt. Huset bestod av tre kom
pletta parställda stolpar. Avståndet mellan bock
arna var 1,8-2,9 m. Kol från en av de takbärande 
stolparna har l4C-daterats till yngre bronsålder. 
En härd som påträffades i och tolkades tillhöra 
huset 14C-daterades till yngre bronsålder-äldre 
förromersk järnålder.

Snåret
Undersökningarna vid Snåret, Vendel socken, 
utfördes 2003 och resulterade i lämningar från 
neolitisk tid till historisk tid (Björck & Larsson 
2007a). Fem tydliga hus och ett otydligt hus på
träffades. Tre av dem anses tillhöra senneoliti- 
kum-bronsålder. Ett av husen, Hus 5, var en me- 
sulakonstruktion och bestod av åtta mittstolpar. 
Avståndet mellan stolparna var 0,75-2,5 m. Huset 
har typologiskt daterats till senneolitikum-äldre 
bronsålder (Björck & Larsson 2007a).

Det andra huset, Hus 1, var ett treskeppigt hus 
och ca 24,0 m långt. Huset bestod av minst fyra par
ställda stolpar (Björck & Larsson 2007a). Avståndet 
mellan bockarna var 4,55-5,65 m. Huset har typolo
giskt daterats till bronsålder period III-IV (se Göth- 
berg 2000:22; Björck & Larsson 2007a).

Det tredje huset var Hus 2 som var beläget i
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närheten av Hus i. Huset var ett fyrstolpshus be
stående av fyra takbärande hörnstolpar. Och dess 
storlek var 4,27 x 5,27 m. Huset har daterats till 
bronsålder period III-IV utifrån den keramik som 
påträffades och genom likheten i husets oriente
ring gentemot Hus 1 (Björck & Larsson 2007a).

Sommaränge skog
Sommaränge skog, Viksta socken, undersöktes år 
2003. Platsen utgjorde ett stort rituellt komplex 
med i första hand brandgravar från senneolitikum 
till bronsålderns slut (Forsman & Victor 2007). 
Det senneolitiska inslaget var betydande och be
stod bland annat av gravar. Allt som allt kunde tre 
hus identifieras, som alla daterats till äldsta delen 
av bronsålder (Forsman & Victor 2007).

Hus A var ett treskeppigt långhus vars längd upp
skattades till 28,0 m. Huset bestod av sex kompletta 
parställda stolpar och ett inkomplett par. Avståndet 
mellan bockarna varierade mellan 2,1 och 4,2 m. 
Material ifrån sex stolphål har 14C-daterats inklu
sive ett stolphål från förundersökningen Datering
arna i stolphålen gjordes på träkol från olika träslag 
och från brända sädeskorn. Proverna från stolphå
len har daterats från ca 2050 f Kr till 1430 f Kr, dvs. 
senare delen av senneolitikum till äldre bronsålder. 
Huset har daterats till bronsålder period I utifrån 
MC-dateringarna tillsammans med fynd- och an- 
läggningsbilden i området. Huset har tolkats som 
ett bostadshus (Forsman & Victor 2007).

Hus B var ett litet treskeppigt långhus med en 
utbyggnad i norr, bestående av tre kompletta par
ställda stolpar och ett inkomplett par med ett in
bördes avstånd på ca 2 m. Hus B har tolkats vara 
en stolpburen konstruktion med en plattform eller 
möjligen liknande det hus som påträffades i Skäm- 
sta (Frölund & Larsson 2002:39^. Två stolphål i 
huset 14C-daterades till 1940-1680 f Kr och till 
1680-1410 f Kr. Proverna utgjordes av träkol som 
framtogs vid flottering av makroprover. Huset har 
ansetts kunna dateras till äldre bronsålder period 
I/II (Forsman & Victor 2007).

Hus C var ett litet treskeppigt hus med en ut
byggnad år norr. Det bestod av fyra parställda 
stolpar med ett inbördes avstånd på 1-2 m. Hu
set totala längd beräknas ha varit 5,23 m. Husets 
orientering, storlek och konstruktion påminde

mycket om Hus B och kan därför utifrån sin likhet 
med detta dateras typologisk till bronsålder pe
riod I/II (Forsman & Victor 2007).

Ryssgärdet
Ryssgärdet i Onslunda, Tensta socken, undersök
tes också år 2003. De mest omfattande lämning
arna var från senneolitikum och mellersta brons
åldern (Eriksson & Östling i tryck). Av de totalt 
15 påträffade husen från denna tidsperiod var tre 
möjliga mesulahus, Hus 11a, Hus 15 och Hus 23, 
vilka daterats till senneolitikum. De övriga tolv 
husen har daterats till bronsåldern. Spår från sen
neolitikum påträffades bl.a.a i gropsystem som 
daterat till senneolitikum, dessutom fanns skärvor 
av senneolitisk keramik och flintavslag.

Hus 23 bestod av fem mittstolpar med ett av
stånd på 3,6 m- 6,3 m. Husets totala längd beräk
nas ha varit 23 m och dess yttre form var trapetsoid. 
Huset har typologiskt daterats till senneolitikum- 
äldre bronsålder (Karlenby 1996:108, typ 2E; Er
iksson & Östling i tryck).

Hus 15 bestod av sju mittstolpar med ett av
stånd på mellan 2,5 m och 7,6 m. Dess totala längd 
beräknas ha varit 26 m. Huset har typlogiskt date
rats till äldre bronsålder (Karlenby 1996:108, typ 
2E; Eriksson & Östling i tryck).

Hus 11a bestod av tre mittstolpar med ett avstånd 
på 3,5-4 m. Den totala längden beräknas ha varit 
10,5 m. Husets har daterats typologiskt och utifrån 
den kontextuella miljön tolkats vara från bronsål
der period III-IV (Eriksson & Östling i tryck).

Hus 5 var ett treskeppigt långhus som bestod av 
åtta parställda stolpar med ett avstånd på 1,2-2,7 
m mellan dem. Husets totala längd beräknas ha 
varit 18 m och var något trapetsoid. Huset har ty- 
pologiskt daterats till äldre bronsålder (Karlenby 
1996:108, typ 3A; Eriksson & Östling i tryck).

Hus 13 var ett treskeppigt långhus vilket bestod 
av tre kompletta parställda stolpar och tre inkom- 
pletta par. Avståndet mellan bockarna varierade 
mellan 0,9 och 2,6 m. Husets totala längd beräk
nas ha varit 13,7 m. Ett stolphål, A36512, i huset 
har 14C-daterats till bronsålder period III (Eriks
son & Östling i tryck).

Hus 14 var ett treskeppigt långhus som bestod 
av fem parställda stolpar. Avståndet mellan bock-
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Kyrsta Ärentuna/ 327 5 - sn-äbrå 2-sk 32,0 7,5 7,4 - O-V 29,0
Forsa Tensta/ 442 8 - sn-äbrå 2-sk 23,1 - 3,3-7,7 O-V 30,5
Ryssgärdet Tensta/ 435 23 - sn-äbrå 2-sk 23,0 7,0 4,0-6,0 - O-V 33,4
Snåret Vendel/ 291 5 - sn-äbrå 2-sk 13,0 4,5 0,75-

2,5
- NV-SO 45,5

Sommaränge
skog

Viksta/ 211/213 A 3575+45/ Ua-22630 
3260±45/ Ua-23083

3-sk 28,0 7,7 2,1-4,2 3,3-4,2 O-V 34,0

Sommaränge
skog

Viksta/ 211/213 B 3500+45/ Ua-22747 
3250+45/ Ua-22748

3-sk 5,0 4,0 2,0 1,3-1,5 ONO-
VSV

34,3

Sommaränge
skog

Viksta/ 211/213 C - äbrå 
p I/II

3-sk 5,6 2,6 0,7-1,3 0,8-1,1 ONO-
VSV

34,2

Forsa Tensta/ 442 2 3435+40/ Ua-23943 2-sk 7,7 - 3,0-4,6 - NV-SO 30,8

Forsa Tensta/ 442 5 3410+50/ Ua-23942 2-sk 20,5 - 5,05-
5,2

- N-S 30,6

Kyrsta Ärentuna/ 327 11 3400+35/ Ua-21675 3-sk 19,0 4,0 2,4-5,4 2,3-2,6 O-V 29,5
Ryssgärdet Tensta/435 15 - äbrå 2-sk 26,0 7,0 2,5-7,6 NNO-

SSV
33,3

Trekanten Gamla Uppsala/ 602 2 3090+45/ Ua-22657 3-sk 25,0 9,0 2,23-
3,86

4,89-
5,70

NV-SO 25,6

Ryssgärdet Tensta/ 435 24 - äbrå 3-sk 22,0 6,5 1,0-7,5 2,2-3,5 O-V 32,9
Ryssgärdet Tensta/ 435 5 - äbrå 3-sk 18,0 7,0 1,3-2,6 3,0-3,9 NV-SO 33,2
Kyrsta Ärentuna/ 327 18 3050+45/ Ua-21889 3-sk 12,0 4,0 1,39-

3,63
3,18-
2,49

ONO-
SSV

29,7

Forsa Tensta/ 442 1 3015+40/ Ua-23944 3-sk 15,05 3,6 3,35-
3,6

2,57-
5,55

VNV-
OSO

30,8

Ryssgärdet Tensta/ 435 13 3010+30/ Poz-581 8 3-sk 13,7 5,5 0,9-2,6 2,0 NV-SO 32,6
Ryssgärdet Tensta/ 435 14 2965+45/ Ua-27461 3-sk 13,5 7,5 1,-4,5 3,6-4,4 NV-SO 33,3
Ryssgärdet Tensta/ 435 7b 2955+45/ Ua-27277 3-sk 13,0 6,5 2,6-3,0 3,3-3,5 O-V 33,9
Kyrsta Ärentuna/ 327 33 2915+55/ Ua-22277 3-sk 18,0 8,0 2,2-6,1 2,87-

3,46
NV-SO 29,0

Ryssgärdet Tensta/ 435 11a - brå
p lll-IV

2-sk 10,5 3,3 3,5-4,0 - N-S 37,0

Snåret Vendel/ 291 1 - brå 
p lll-IV

3-sk 18,5 8,4 3,0-4,8 4,55-
5,65

NO-SV 45,0

Snåret Vendel/ 291 2 - brå
p lll-IV

4-st 5,27 4,19 5,19-
5,27

4,19-
4,27

NO-SV 44,7

Ryssgärdet Tensta/ 435 9c - brå 4-st 4,0 2,3 2,3 4,0 NV-SO 37,8
Ryssgärdet Tensta/ 435 9b - brå 4-st 8,0 7,0 4,7 5,0 N-S 37,9
Ryssgärdet Tensta/ 435 9a 2865+30/Poz-5815 4-st 4,5 4,5 4,3 4,3 N-S 37,6
Ryssgärdet Tensta/ 435 18 2840+40/ Ua-2746 8 3-sk 36 8,0 2,3-4,6 3,8-4,6 SV-NO 32,8
Ryssgärdet Tensta/ 435 8 2835+40/ Ua-27465 3-sk 20,5 6,5 2,3-5,6 2,7-3,5 SV-NO 32,8
Kyrsta Ärentuna/ 327 14 2830+45/ Ua-21894 3-sk 22,0 11,0 1,59-

5,62
2,98-
4,16

O-V 29,7

Ryssgärdet Tensta/ 435 19 2810+35/ Ua-27469 4-st 2,3 2,0 2,0 2,3 NNO-
SSV

32,7
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Katista Ärentuna/ 335 25 2775±30/ Poz-7499 3-sk 4,75 4,5 1,35-
1,75

2,45-
2,85

VNV-
OSO

25,3

Ryssgärdet Tensta/ 435 11b 2685±60/ Ua-27462 3-sk 7,5 5,5 1,0-4,2 2,1-2,2 N-S 44,7
Trekanten Gamla Uppsala/ 602 23 2600145/ Ua-22664 3-sk 11,5 5,1 2,1-

3,36
3,9-4,3 NV-SO 24,1

Svanby Tierp/ 235 1 2535135/ Ua-26793 3-sk 12,0 5,4 1,5-3,5 4,2-3,5 NV-SO 29,2
Trekanten Gamla Uppsala/ 602 22 2530145/ Ua-22663 3-sk 13,5 6,0 1,9-4,4 4,1-5,1 NV-SO 23,7
Bredåker Gamla Uppsala/ 134 32 2525135/ Poz-5377 

2520135/ Poz-5325
3-sk 18,0 6,0 1,1-3,7 2,9-3,8 NNV-

sso
24,3

Trekanten Gamla Uppsala/ 602 27 2495145/ Ua-22665 3-sk 8,50 4,0 3,1-4,8 2,9-3,4 NV-SO 23,0
Lövstaholm Gamla Uppsala/ 531 11 2475140/ Ua-27554 

2390140/ Ua-27552
3-sk 27,5 6,2 2,0-5,4 - NO-SV 19,9

Trekanten Gamla Uppsala/ 602 30 2470145/ Ua-22667 3-sk 10,0 6,0 1,1-3,4 3,0-4,0 NV-SO 24,2
Trekanten Gamla Uppsala/ 602 28 2470145/ Ua-22666 3-sk 7,0 4,0 3,0 2,0 NV-SO 22,9
Tibble Björklinge/ 318:1 5 2470135/ Ua-24678 3-sk 6,0 4,0 1,20-

4,10
2,20-
2,40

NO-SV 32,8

Lövstaholm Gamla Uppsala/ 531 4 - ybrå 4-st 3,2 2,1 3,2-2,1 3,2-2,0 NNV-
sso

18,4

Tibble Björklinge/ 318:1 9 - ybrå 3-sk 6,0 2,5 0,70-
2,70

1,50-
2,20

NO-SV 32,7

Skärna Gamla Uppsala/
206b

8 - ybrå 3-sk 9,5 6,2 2,1-
2,27

3,15-
3,26

V-N-V 17,7

Vallby norra Tierp/ 231 5 2715145/ Ua-26660 
2455135/ Ua-26661

3-sk 8,5 5,5 1,8-2,9 1,9-2,1 NV-SO 26,7

Trekanten Gamla Uppsala/ 602 8 2420145/ Ua-22659 3-sk 7,80 3,85 2,55-
5,4

2,4-4,2 NV-SO 24,8

Trekanten Gamla Uppsala/ 602 9 2330145/ Ua-22660 3-sk 10,45 6,7 1,5-3,6 2,7-3,3 NV-SO 23,0
Svanby Tierp/ 235 2 * ybrå-

äfrjå
3-sk 13,3 5,8 1,4-4,6 2,9-3,4 NV-SO 28,4

Fullerö Gamla Uppsala/ 598 6 - ybrå-
äfrjå

3-sk 25,2 9,5 2,6-3,6 3,8-5,6 SO-NV 24,0

Vaxmyra Ärentuna/ 326 12 1880140/ Ua-21060 
2490140/ Ua-21061 
2220140/ Ua-21062

3-sk 25,5 7,4 1,4-3,9 4,2-4,8 O-V 26,7

Ytterbacken Vaksala/ 220 3 1805145/ Ua-21910 3-sk 30,0 5,0 1,55-
5,2

2,4-3,4 O-V 20,0

Skärna Gamla Uppsala/
206b

7 ybrå-
frjå

3-sk 6,0 4,0 2,96-
2,99

3,44-
3,7

NV-SO 19,3

Fig u R 7. Tabeli över alla hus daterade till senneolitikum -yngre bronsålder från E^-utgrävningarna norr om 
Uppsala i kronologisk ordning.

F i G ur E 7. Table in chronological order ofthe houses dated between late Neolithic and Late Bronze Age from the E4 
excavations north of Uppsala.
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arna var mellan i,o och 4,5 m. Husets totala längd 
beräknas ha varit 13,5 m. Huset har 14C-daterats 
till bronsålder period III, men typologiskt date
rats till yngre bronsålder (Karlenby 1996:108, typ 
3E; Eriksson & Östling i tryck).

Hus yb var ett treskeppigt långhus och bestod av 
fyra parställda stolpar. Längden mellan bockparen 
varierade mellan 2,7 och 3,5. Husets totala längd 
beräknades till 13 m. Ett stolphål, A20107, har 14C- 
daterats till bronsålderns period III. Typologiskt 
har huset daterats till yngre bronsålder (Karlenby 
1996:108, typ 3E; Eriksson & Östling i tryck).

Hus 9, a-c, tycks ha varit tre fyrstolphus som 
avlöst varandra. Kronologiskt anses Hus 9c vara 
det äldsta, därefter avlöst av Hus 9b och till sist 
av Hus 9a som var det yngsta på platsen. Husen 
kan möjligen tolkas som kulthus. Hus 9a hade 
raka sidor och mätte 4,3 x 4,3 m. Det hade fyra 
takbärande hörnstolpar. Hus 9b var också ett fyr
kantigt med raka sidor. Husets storlek var 8,0 x
7,0 m och det hade fyra takbärande hörnstolpar, 
precis som Hus 9a, men något förskjutet mot 
söder. Hus 9c hade rektangulär form och raka 
sidor. Dess storlek var 4,0 x 2,3 m. Ett kolprov i 
stolphål A52054 har I4C-daterats till bronsålder 
period IV (Eriksson & Östling i tryck).

Hus 24 var ett treskeppigt långhus och bestod 
av fem parställda stolpar. Längden mellan bock
paren varierade mellan 1,0 och 7,5 m. Husets to
tala längd beräknas ha varit 22,0 m.

Huset har typologiskt daterats till äldre brons
åldern (Karlenby 1996:108, typ 3B; Eriksson & 
Östling i tryck).

Hus 18 var ett treskeppigt långhus och bestod av 
elva parställda stolpar. Längden mellan bockpa
ren var 2,3-5,o m. Husets totala längd beräknas ha 
varit 36,0 m. Stolphål A47047 har 14C-daterats till 
bronsålder period IV. Typologiskt dateras huset 
snarare till bronsålderns period III/IV (Karlenby 
1996:108, typ 3C; Eriksson & Östling i tryck).

Hus 8 var ett treskeppigt långhus som bestod av 
fyra kompletta parställda stolpar och två inkom- 
pletta. Längden mellan bockparen var 2,3-5,9 m. 
Husets totala längd beräknas ha varit 20,5 m. Ty
pologiskt har huset daterats till övergången mellan 
äldre och yngre bronsålder (Karlenby 1996:108, 
typ 3D; Eriksson & Östling i tryck).

96

Hus 19 var ett fyrstolpshus/stacklada som be
stod av fyra takbärande hörnstolpar. Husets stor
lek var 2,3 x 2 m. Ett kolprov i stolphål A6551 
har 14C-daterats till bronsålder period IV. Huset 
har typologiskt daterats till yngre bronsålder och 
framåt (Eriksson & Östling i tryck).

Hus 11b var ett treskeppigt långhus, tolkningen 
är baserad på att det framkom stolpar från väg
gen. Huset bestod av endast två parställda stolpar. 
Längden på spannet mellan bockparen var 3,9 m. 
Husets uppskattade längd var 7,5 m. Ett kolprov i 
stolphål A889 har 14C-daterats till bronsålder pe
riod V (Eriksson & Östling i tryck).

Tibble
2004 undersöktes en boplats med lämningar från 
yngsta bronsålder - folkvandringstid vid Tibble, 
Björklinge socken. Tio huskonstruktioner iden
tifierades på boplatsen varav två dateras till 
yngre bronsålder. Hus 5 tolkades som en mindre 
huskonstruktion bestående av sex stolpar. Det 
är svårt att avgöra om huset har varit större och 
om stolparna ursprungligen har varit takbärare 
i en treskeppig byggnad. Om så ej var fallet här
rör snarare stolparna från husets väggar. Husets 
uppskattade storlek var 6,0 x 4,0 m. Dateringen 
grundar sig från en centralt belägen härd i huset 
som har ,4C-daterats till yngre bronsålder (Åberg 
& Svensson 2006:54).

Hus 9 var också ett mindre hus, som möjligen 
kan vara treskeppigt. Huset bestod av sex par
ställda stolpar och fem som saknade sin motsatta 
stolpe. Avståndet mellan bockarna var 0,70-2,70 
m. Huset beräknades vara ca 6,0 m långt. Huset 
kan typologiskt dateras till yngre bronsålder eller 
äldre järnålder (Åberg & Svensson 2006:57).

Forsa
Även vid Forsa, Tensta socken, påträffades år 2004 
tre hus, Hus 2, 5 och 8, som tycks vara mesulakon- 
struktioner (Fagerlund & Scheutz 2006). Hus 2 ut
gjordes av tre mittstolpar med ett avstånd på 3-4,6 
m. Den totala längden på huset beräknas ha varit 
endast 7,7 m. Huset överlagrades av Hus 1 som 
daterats till äldre bronsålder. Huset har 14C-date- 
rats till senare delen av senneolitikum eller äldsta 
bronsålder (Fagerlund & Scheutz 2006:570.

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3



Hus 5 bestod av fem stenskodda mittstolpar med 
ett avstånd på 5,05-5,2 m från varandra. Huset be
räknas ha varit ca 20,5 m långt. Avståndet mellan 
mittstolparna var mycket regelbundet. Huset har 
14C-daterats till senare delen av senneolitikum eller 
äldsta bronsålder (Fagerlund & Scheutz 20o6:7pff).

Ytterligare ett hus påträffades i samma område, 
Hus 8. Huset bestod av fem mittstolpar med ett 
avstånd på 3,7-7,7 m från varandra. Det beräk
nas ha varit 23,1 m långt. I husets mittlinje i den 
östra delen var en härd (A9000) belägen. Stolp- 
hålen var grunda och oansenliga och inget dater
bart material gick att tillvarata. Huset har dock 
tolkats tillhöra samma period som Hus 5. Detta 
möjliggörs av husets utformning, dess placering 
i förhållande till Hus 5 och de fynd som hitta
des i området strax utanför huset (Fagerlund & 
Scheutz 20o6:79ff).

Utöver dessa hus framkom Hus 1 som *4C-da- 
terats till äldre bronsålder (Fagerlund & Scheutz 
2oo6:52ff). Det bestod av fem parställda stolpar. 
Avståndet mellan bockarna var 2,57-5,55 m. Hu
set beräknas ha varit minst 15,05 m långt. I dess 
mittlinje i den västra delen fanns en härd, A9938. 
I denna del av huset var ett naturligt större sten
block beläget som sannolikt ingått i konstruk
tionen. Liknande fenomen har påträffats i andra 
förhistoriska långhus (utgrävningarna vid Västra 
Skälby 2006).

Kyrsta
Förutom Hus 5 påträffades 40 hus vid Kyrsta, Ären- 
tuna socken, fyra av dem har daterats till bronsål
der. Husen varierade mellan 12 och 22 m i längd 
(Onsten-Molander & Wikborg 20o6b:46ff).

Hus 11 var ett treskeppigt hus bestående av sju 
parställda mittstolpar. Avståndet mellan bockpa
ren var 2,40-5,40 m. Husets beräknade längd upp
gick till 19,0 m och har 14C-daterats till äldre brons
ålder (Onsten-Molander & Wikborg 2006^72).

Hus 18 var ett treskeppigt hus med fyra kom
pletta parställda stolpar och två inkompletta par. 
Avståndet mellan bockarna uppmättes till mellan 
1,39 och 3,63 m och husets beräknade längd var
12,0 m. Huset har 14C-daterats till äldre bronsålder 
(Onsten-Molander & Wikborg 20o6b:86).

Hus 33 var ett treskeppigt hus vars längd upp

mättes till 18,0 m. Huset bestod av fyra parställda 
stolpar och tre inkompletta. I den södra delen av 
huset fanns resterna efter en ingång som bestod av 
två tätt ställda stolpar Avståndet mellan bockarna 
var 2,20-6,10 m. Huset har 14C-daterats till över
gången äldre/yngre bronsålder (Onsten-Molander 
& Wikborg 20o6b:n6).

Hus 14 var ett treskeppigt hus som uppmättes 
till 22,0 m. Huset bestod av sju parställda stolpar. 
Bockparens avstånd var 2,98-4,16 m och huset har 
14C-daterats till yngre bronsålder (Onsten-Molan
der & Wikborg 20o6b:78).

Vaxmyra
Vid undersökningarna av Vaxmyra, Ärentuna 
socken år 2002 framkom 14 långhus varav ett ,4C- 
daterades till yngre bronsålder/förromersk järnål
der. Hus 12 uppmättes till 25,5 m långt. Huset be
stod av 11 parställda stolpar och avståndet mellan 
bockarna var 4,2-4,8 m (Eklund 2005:48^.

Kättsta
Kättsta, Ärentuna socken, undersöktes 2002 och 
2003 och bestod av omfattande lämningar efter 
boplatser och gravar. 33 huskonstruktioner kun
de identifieras och en av dem gick att datera till 
bronsålder (Gustafsson m.fl. 2005a).

Hus 25 var ett treskeppigt hus med fyra par
ställda stolpar. En tydlig ingång på ena långsidan 
med två tätt ställda stolpar påträffades (jmf Hus 9 
och 30 Trekanten och Hus 36 Kyrsta). Husets upp
skattade längd var 4,75 m och avståndet mellan 
bockarna mätte mellan 1,6 m och 1,7 m. Huset har 
14C-daterats till yngre bronsålder (Gustafsson m.fl. 
2005a:i27f).

Trekanten
Trekanten, Gamla Uppsala socken, undersöktes 
2003 och visade sig vara en omfattande boplats
lämning. Åtta av de totalt 31 hus som påträffa
des på undersökningsområdet identifierades och 
daterades till bronsåldern. Det var stor skillnad 
mellan det äldsta bronsåldershuset som var 25 m 
långt och de yngre som inte var mer än 7,0 m 
långt (Onsten-Molander & Wikborg 2006a).

Hus 2 var ett stort treskeppigt hus som uppmät
tes till 25 m. Huset bestod av stolphål efter nio
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parställda stolpar och bockparens avstånd var 
4^9-5,70 m. Huset 14C-daterades till äldre brons
ålder (Onsten-Molander & Wikborg 20063:72).

Hus 8 var ett treskeppigt hus som uppmättes till 
7,80 m. Huset bestod av stolphål efter fyra par
ställda stolpar och bockparens avstånd var 1,5-3,6 
m. Huset har 14C-daterats till yngre bronsålder
äldre förromersk järnålder (Onsten-Molander & 
Wikborg 20063:84).

Hus 9 var ett treskeppigt hus som uppmättes till 
10,45 m och bestod av stolphål efter fyra parställda 
stolpar. Vid den södra långväggen fanns två tätt 
ställda ingångsstolpar (jmf Hus 30 Trekanten, 
Hus 36 Kyrsta och Hus 25 Kättsta). Bockparens 
avstånd var 2,10-4,30 m och huset har 14C-daterats 
till yngre bronsålder-äldre förromersk järnålder 
(Onsten-Molander & Wikborg 20o6a:86).

Hus 22 var ett treskeppigt hus som uppmättes 
till 13,50 m. Huset bestod av stolphål efter fyra 
kompletta parställda stolpar och ett ej komplett 
par. Bockparens avstånd var 1,90-4,40 m och hu
set 14C-daterades till yngre bronsålder (Onsten- 
Molander & Wikborg 20063:102).

Hus 23 var ett treskeppigt hus som uppmättes 
till 11,50 m. Huset bestod av stolphål efter fyra 
kompletta parställda stolpar och ett ej komplett 
par och avståndet mellan bockparen var 2,10- 
3,36 m. Huset 14C-daterades till yngre bronsålder 
(Onsten-Molander & Wikborg 20063:104).

Hus 27 var ett treskeppigt hus som uppmättes till 
8,50 m och bestod av tre parställda stolpar. Bockpa
rens avstånd var 3,10-4,80 m och huset har 14C-da- 
terats till yngre bronsålder-äldre förromersk järnål
der (Onsten-Molander & Wikborg 20063:108).

Hus 28 var ett treskeppigt hus som uppmättes till
7,0 m och bestod av två parställda stolpar. Bockpa
rens avstånd var 3,0 m och huset har 14C-daterats 
till yngre bronsålder-äldre förromersk järnålder 
(Onsten-Molander & Wikborg 20063:110).

Hus 30 var ett treskeppigt hus som uppmättes 
till 10,0 m och bestod av fem parställda stolpar. 
Vid den södra långväggen fanns två tätt ställda 
stolpar (jmf Hus 9 Trekanten, Hus 36 Kyrsta och 
Hus 25 Kättsta). Bockparens avstånd var 1,10-3,40 
m och huset l4C-daterades till yngre bronsålder
äldre förromersk järnålder (Onsten-Molander & 
Wikborg 20063:112).

Skärna

Vid Skärna, Gamla Uppsala socken, undersöktes 
2002 totalt sex förhistoriska hus. Två av husen 
har daterats till yngre bronsålder - förromersk 
järnålder. Inget av husens stophål har 14C-date- 
rats, däremot har tillhörande och intilliggande 
härdar daterats.

Hus 7 var ett treskeppigt hus ca 6,0 m långt och 
bestod av tre parställda stolpar. Avståndet mel
lan bockarna var 3,44-3,77 m Huset har utifrån 
14C och typologisk datering, daterats till yngre 
bronsålder-förromersk järnålder (Aspeborg & 
Östling 2007:36).

Hus 8 var ett treskeppigt hus ca 9,5 m långt som 
bestod av fyra parställda stolpar. Avståndet mellan 
bockarna var 3,15-3,26 m Vid den sydöstra delen 
av den södra långväggen fanns två tätt ställda in
gångsstolpar (jmf Hus 9 & 30 Trekanten, Hus 36 
Kyrsta och Hus 25 Kättsta). Huset har utifrån 14C 
och typologisk datering, daterats till yngre brons
ålder (Aspeborg & Östling 2007:37).

Fullerö
Hus 6 vid Fullerö, Gamla Uppsala socken, un
dersöktes 2003. Huset var fragmentariskt beva
rat men var troligen treskeppigt och 25,2 m långt. 
Huset bestod av fyra kompletta parställda stol
par och ett inkomplett par (Björck & Appelgren 
2006:75). Avståndet mellan bockarna var 2,6-3,6 
m (Björck & Appelgren 2006:20). Huset har 
typologiskt daterats till yngre bronsålder-äldre 
romersk järnålder.

Bredåker
Vid undersökningen av Bredåker, Gamla Uppsala 
socken, 2003 påträffades omfattande boplatsläm
ningar. Tjugotre treskeppiga hus identifierades 
varav ett av dem daterades till bronsålder. Hus 
32 vara ett treskeppigt hus som var ca 18 m långt. 
Huset bestod av 12 parställda stolpar och ett in
komplett per och Avståndet mellan bockarna var 
14-3,7 m. Huset har daterats till yngre bronsålder 
(Frölund & Schütz 2007). Eventuellt fanns det en 
utbyggnad i det nordvästra hörnet på huset.
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Lövstaholm

Vid undersökningarna av Lövstaholm, Gamla 
Uppsala socken, framkom 2003 två hus som da
terades till bronsålder. Total påträffades 19 förhis
toriska huskonstruktioner på boplatsen (Häringe 
Frisberg m.fl. i tryck).
Hus 11 var ett treskeppigt hus som bestod av nio 
takbärande stolpar. Problemet med detta hus är 
att endast den ena stolpraden påträffades vid un
dersökningen. Den andra långsidan av huset var 
förstört av recenta diken. Huset uppskattades till 
att vara 27,5 m långt och avståndet mellan de tak
bärande stolparna var 1,8-5,5 m- Huset har 14C- 
daterats till yngsta bronsåldern-äldre förromersk 
järnålder (Häringe Frisberg m.fl. i tryck).

Hus 4 tolkades som ett fyrstolpshus. Huset var 
3,2 m x 2,1 m stort. Den yttre formen var rektang
ulär och huset har typologiskt daterats till yngre 
bronsålder (Häringe Frisberg m.fl. i tryck).

Ytterbacken
Undersökningarna vid Ytterbacken, Vaksala sock
en utfördes 2003. Två hus påträffades på under
sökningsområdet varav det ena huset, Hus 4, 
14C-daterades till yngre bronsålder- förromersk 
järnålder. Huset var ca 30,0 m långt och Avstån
det mellan bockarna var mellan 2,4 m och 3,4 m 
(Ölund & Hennius 2004:4iff).

Fynden och dess 
placering i husen
Generellt kan vi konstatera att fyndmaterialet i 
husen var magert. I de fall där det förekom fynd i 
husens stolphål var de ofta små och fragmentaris
ka. Fynden var av typisk boplatskaraktär och går 
i de flesta fallen inte att datera. Flera av fynden 
som tillhörde husen kom snarare i anslutning till 
husen än i dem. I dessa fall påträffades de i kul- 
turlager eller intilliggande större anläggningar, 
t.ex. Forsa, Snåret (enstaka keramik i anlägg
ningar) och Norra Vallby (Seiler 2005; Björck & 
Larsson 2007a; Fagerlund & Scheutz 2006).

I stolphålen från Hus 6, Fullerö, påträffades 
slagg, keramik och bränd lera (Björck & Appel-
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gren 2006). I flera av husen från Ryssgärdet fanns 
det flint- och kvartsavslag, bearbetat ben, kera
mik och bränd lera (Eriksson & Östling i tryck).

I stolphål från fem av husen från Trekanten/ 
Björkgården som har daterats till äldre brons
ålder- yngre bronsålder/äldre romersk järnål
der hittades keramik. Hus 22, Trekanten, är ett. 
ex.empel där relativt stora mängder keramik har 
påträffats. I stolphål A5652 påträffades 336,5 g 
keramik. Fynden har tolkats som offernedlägg
ning. En annan fyndkategori som utmärkte sig 
i några av husen från Trekanten var fiskben. 
Benens placerande anses som en icke medve
ten handling och visar snarare på att husen och 
boplatsen förmodligen var strandnära (Onsten- 
Molander & Wikborg 2oo6a:i35ff).

Värt att notera är att i ett stolphål, A27808, Hus 
A, Sommaränge skog, framkom bränd säd (Fors
man & Victor 2007). Troligen har kornen hamnat 
där i samband med matlagning eller förvaring i 
huset. Stolphålet, som säden påträffades i var pla
cerat i husets västliga del.

Slutdiskussion
De senaste årens stora exploateringsutgräv- 
ningar har bidragit till att flera nya hus från den 
aktuella perioden har påträffats. Sammanlagt 
daterades vid E4-utgrävningarna 52 hus från 
senneolitikum till yngre bronsålder/äldre för
romersk järnålder. Sju av dessa är tvåskeppiga 
hus från senneolitikum-äldre bronsålder. Dessa 
hus utgör ett stort tillskott till de tidigare kända 
husen från denna region. Många av de senneoli- 
tiska långhusen, som har påträffats i östra Mel
lansverige är till viss del osäkra, dels på grund 
av att de inte är 14C-daterade, dels på att de har 
omtolkats. Även de under E4-projektet påträf
fade långhusen är svåra att datera. Ett tvåskep- 
pigt hus har daterats till yngre bronsålder och 13 
treskeppiga hus har daterats till äldre bronsålder. 
Merparten, 23 både treskeppiga och fyrstolpshus, 
har daterats till yngre bronsålder. Slutligen lig
ger åtta av husen i övergången yngre bronsålder/ 
äldre romersk järnålder.
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Figur 8. Rekonstruktion av ett tvåskeppigt långhus från Skåne placerat på resterna efter Hus 5, Kyrsta, Ärentuna sn 
(teckning Jonas Wikhorg (efter Artursson 1999155) bearbetning Markus Andersson, SAU).
Figure 8. Reconstruction oftwo-aisled house from Skåne placed on the site of House 5 at Kyrsta in Ärentuna parish 
(drawingjonas Wikborg (after Artursson 1999:55) editing Markus Andersson, SAU).

Metodiskt resultat
Resultaten från de stora E4-utgrävningar har visat 
sig vara mycket goda. Totalavbaning med grävma
skin är det optimala tillvägagångssättet att fånga 
upp och undersöka lämningarna från förhistoriska 
boplatser. Genom att frilägga stora ytor ges möj
ligheten att se mönster och identifiera även de läm
ningar som är otydliga. Också genom noggrann och 
tidskrävande rensning av upptagna ytor kan de mer 
oklara anläggningarna upptäckas. Dessutom är det 
av stor vikt att de arkeologiska lämningarna ges 
tid att undersökas. Konstruktionerna tillsammans 
med övrig kontext kan då ge en ny och tydligare 
bild av de aktuella tidsperiodernas boplatsstruktu
rer. Det är viktigt att undersökningsmetoderna ut

vecklas och att samma möjlighet erbjuds för fram
tida arkeologiska undersökningar för att på så vis 
fånga upp och befästa ny och gammal kunskap.

Bebyggelsekontinuitet mellan äldsta 
långhusen och yngre bebyggelsen
Bebyggelsemönstret under senneolitikum i Syd- 
skandinavien har redovisats av många forskare 
och flera olika hypoteser har framlagts (Larsson 
1995; Biwall m.fl. 1997; Nielsen 1999; Arturs
son 2000; Sarnäs & Nord Paulsson 2001). Före 
Arlanda- och E4-undersökningarna hade inga 
långhus i östra Mellansverige av den sydskan- 
dinaviska typen påträffats. Däremot hade andra
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typer av hus med senneolitiska dateringar på
träffats. Undersökta lokalerna med senneolitiska 
fynd i Uppland och Sörmland var belägna nära 
den dåtida kusten (Holm m.fl. 1997). De senneo
litiska boplatserna har varit svåra att identifiera 
då de finns på lokaler med lämningar från andra 
tidsperioder främst äldre bronsålder. Det kan 
ses som en indikation på en idémässig kontinui
tet mellan senneolitikum och äldre bronsålder 
(Holm m.fl. 1997:235).
Bebyggelsestrukturen under bronsåldern i östra 
Svealand påminner om den i södra Sverige i den 
bemärkelsen att den är mer komplicerad än som 
tidigare ansetts (Artursson 2005^114). Över
gången och förändringen till flera samtida hus kan 
tyda på en förändrad social struktur eller en ökad 
grad av platsbundenhet (Biwall m.fl. 1997:295). 
Flera samtida men olika typer av hus inom en bo
platsstruktur kan indikera skilda funktioner inom 
samma enhet (Hamilton & Runeson 2003).

De tidigt funna mesulahusen påträffades bl.a. i 
Linköpingsområdet, vid Pryssgården och vid Anne- 
lund (Fagerlund & Hamilton 1995; Karlenby 1996; 
Biwall m.fl. 1997:290; Holm m.fl. 1997; Borna-Ahl- 
kvist m.fl. 1998). De kända bronsåldershusen i östra 
Svealand kom från Annelund, Apalle, Skämsta och 
Vrå (Fagerlund & Hamilton 1995; Frölund & Lars
son 2002; Göthberg m.fl. 2002; Ullén 2003).

Närmare studier av boplatsernas inre struktur 
och organisering visar på förändring från senneo
litikum till bronsålder (Rudin & Brink 2002:232; 
Artursson 2005b). Flera likheter finns mellan 
boplatsstrukturerna i Sydskandinavien och östra 
Svealand (Artursson 2005b; Björhem & Mag
nusson Staaf 2006). Likväl som i södra Sverige 
är avsaknaden av större gropar påtaglig från E4- 
utgrävningarna vilket försvårar bilden av hur bo
platsernas inre struktur var uppbyggd (Björhem & 
Magnusson Staaf 2006:149).

Etableringen av de första 
långhusen i regionen
Utifrån materialet kan vi dra slutsatsen att de första 
långhusen etablerades möjligen redan under sen
neolitikum och åtminstone under äldre bronsålder 
i denna landsdel. Vid fyra lokaler framkom tvåskep-
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piga konstruktioner från den aktuella perioden - vid 
Kyrsta, Forsa, Snåret och Ryssgärdet, med denna 
spridning i landskapet tycks denna tidiga etablering 
inte vara en enstaka företeelse utan allmän.

Typ av hus
Allt tyder på att det finns en tydlig bebyggelsekon
tinuitet mellan de äldsta långhusen och den yngre 
bebyggelsen. Vid de undersökningar som har för
anlett att större sammanhängande ytor har tagits 
fram och stora boplatskomplex har framkommit, 
finns rester från hus som har gått att datera från 
alla tidsperioder. Detta sammanfaller med resul
taten från Pryssgården där gårdsstrukturen tycks 
vara etablerad redan under yngre bronsålder (Bor- 
na-Ahlkvist 2002:145).

Som ett.ex.empel kan nämnas Hus 5 från Kyr
sta som var ett tvåskeppigt långhus från senneo- 
litikum-äldre bronsålder. Huset återspeglar den 
sydskandinaviska traditionen där långhusen har 
raka långsidor med öppna eller rakt avslutade 
gavlar (Artursson 20053:46). Vid en lokal, Som- 
maränge skog, framkom tre treskeppiga hus som 
har 14C-daterats till äldsta delen av bronsåldern. 
Denna mycket tidiga datering förbryllar då hus 
med sådan konstruktion från denna period inte är 
vanliga (Forsman & Victor 2007). Dateringarna 
av dessa hus kan möjligen förklaras av deras pla
cering i en rituell kontext. Trots husens placering 
har ett av dem, Hus A, betraktats som ett bostads
hus (Forsman & Victor 2007).

Vi har gjort en jämförelse av E4-husen med en ti
digare genomgång av bronsåldershus från Sverige 
avseende husens längd (Welinder m.fl. 1998:121) 
(fig. 9). Liksom i södra Skandinavien tycks husen 
under den äldsta perioden ha varit långa, upp till 
32 m. De stora äldre bronsåldershusens dominans 
i miljön kan ses både i ett fysiskt likväl som i ett 
socialt perspektiv (Rudin & Brink 2002). Däref
ter tycks längden minska och större variation med 
både längre och kortare hus har förekommit. Vissa 
av de äldre mindre husen (Hus B och C vid Som- 
maränge skog) kan eventuellt förknippas med ri
tuella handlingar (Forsman & Victor 2007). De 
övriga små byggnaderna som uppträder på boplat
serna kan tillhöra gårdskomplex med större lång
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hus, men även förekomma som egna företeelser.
Variationen av husens längd under perioden 

1500-1000 f Kr blir ännu mer påtaglig efter sam
manställningen av E4-husen (fig. 9). Under den 
yngsta delen av bronsåldern verifieras den tidigare 
bilden av en mer koncentrerad förekomst av kon
struktioner mellan 10-20 m längd. Dessa mindre 
konstruktioner förekommer framför allt under 
denna period, men även tidigare. Företeelsen syn
tes även vid Apalle (Ullén zoo3:09ff). Utöver de 
korta husen finns också långa hus, men väsentligt 
färre än tidigare. Vid Pryssgården exemplifieras 
detta med den stora variationen av olika hus un
der yngre bronsålder (Borna-Ahlkvist 2002:28). 
Denna variation i både bredd och längd av husen 
framträder även i E4-materialet.

Den generella storleksförändringen av husen 
är i princip liktydig med den som har framkom
mit i tidigare forskning i södra Sverige (Björhem 
& Säfvestad 1989, 1993; Artursson 2005a, 2005b, 
2005c; Björhem & Magnusson Staaf 2006).

Resultaten från E4-utgrävningarna samman
faller med tidigare undersökningsresultat och i 
likhet med dessa husmaterial finns stora variatio
ner bland husen från denna del av landet. Under 
bronsåldern expanderar bebyggelsen på boplat
serna, antalet hus ökar. Under äldre bronsålder 
tyckes till en början den äldre traditionen från 
senneolitikum leva kvar. Till exempel finns det 
vid Trekanten, Gamla Uppsala sn, endast ett stort 
ensamliggande långt långhus från äldre bronsål
der. Däremot ser husbeståndet helt annorlunda ut 
från den yngre delen av bronsåldern. Flera mindre 
samtida byggnader finns på boplatsen (Onsten- 
Molander & Wikborg 2006a).

Den stolpburna konstruktionen med nio stolpar 
har inte framkommit under E4-undersökningarna. 
Det kan finnas flera förklaringar till denna avsak
nad. En är att den helt enkelt inte finns i denna 
del av Sverige. En annan kan vara att den inte har 
påträffats eller kunnat identifieras. Möjligen kan 
Hus 2, Skämsta vara en utökad stolpbod med 12 
stolpar (Frölund & Larsson 2002). Vad som dä
remot är vanligt förekommande är fyrstolpshus. 
Dessa mindre byggnader går att återfinna från sto
ra delar av förhistorien och har även framkommit 
vid Snåret, Ryssgärdet och Lövstaholm (Björk &

Larsson i tryck; Eriksson & Östling i tryck, Här
inge Frisberg m.fl. i tryck).

Konstruktionsdetaljer, rums- 
och funktionsindelning
De tvåskeppiga långhusen i östra Svealand skiljer 
sig ej nämnvärt från de övriga funna tvåskeppiga 
husen i landet. Detsamma gäller de treskeppiga 
konstruktionerna som påträffades vid E4-under- 
sökningarna. Ett stort antal hus av olika form och 
storlek från äldre bronsålder och framåt i tiden 
finns representerade i E4-materialet. Det går själv
fallet inte att jämföra med det stora antal hus som 
har påträffats i exempelvis Skåne men det ger en 
tydligare bild över utvecklingen i östra Svealand.

Flera likheter finns mellan Hus 5 i Kyrsta och 
andra förhistoriska Sydskandinaviska hus. Detta 
gäller såväl storleken som formen. Även övergång
en, där hybridformer förkommer, från tvåskeppi
ga konstruktioner till treskeppiga byggnader finns 
representerad i materialet.

Husen från senneolitikum - äldsta bronsål
dern var stora och långa. Med tiden tycks husen 
bli kortare. Detta tyder på att en förändring av 
husens funktion har skett. De äldre långhusen 
har i vissa fall tolkats bestå av ett större hushåll 
(Borna-Ahlkvist 2002:60). De yngre mindre hu
sen kan ha bestått av mindre hushåll och dess
utom varit flerfunktionella (Göthberg 1995:89h ; 
Borna-Ahlkvist 2002:61). Dessa iakttagelser kan 
väl stämma med E4-materialet.

Det tycks finnas några tydliga gemensamma drag 
hos en del av de mindre byggnaderna från yngre 
bronsålder. En av dem är deras storlek och några av 
byggnaderna har dessutom en mycket tydlig marke
rad ingång som består av två kraftiga, tätt ställda stol
par längs den ena långväggen. Hus med denna kon- 
struktionsdetalj, Hus 9 och 30 vid Trekanten, Hus 
33, Kyrsta, Hus 8, Skärna och även Hus 25, Kättsta, 
visar denna egenhet (Gustafsson m.fl. 2005a; Ons- 
ten-Molander & Wikborg 2006a, 2006b; Aspeborg 
& Östling 2007). Dessa hus går att jämföra med Hus 
II i Håga (Göthberg & Holmström 1999)

Det har varit svårt att utröna husens rumsin- 
delning då det i flera fall endast har funnits frag
mentariska rester av långväggar, innerväggar och
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Figur 9. Diagram över husens längd under senneolitikum -yngre bronsålder (2300-500 f.Kr.). De ljusa staplarna 
representerar tidigare sammanställning av husens längd i Sverige genomförd av Stig Welinder ( Welinder m.fl. 
ięę8:i2i). De mörka staplarna representerar de långhus som framkom under de aktuella perioderna vid E4-utgräv- 
ningarna 2002-2004 i Uppland.

Figure 9. Diagram ofthe length ofthe houses between late Neolithic and Late Bronze Age (2300-500 BC).
The pale columns represents an earlier compilation of houses in Sweden by Stig Welinder (Welinder et al ięę8:i2i). 
The dark columns represents houses from theE4 excavations 2002-2004 in Uppland.
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ingångar. Det går självfallet att skönja att flera av 
husen har varit indelade i flera utrymmen framfö
rallt de längre och välbevarade. I dem syns ett parti 
med mer tätt ställda stolpar och ett parti med gle
sare stolpar. Någon tydlig funktionsindelning av 
husen har däremot inte kunna urskiljas. Flera olika 
forskares studier av funktionsindelning av hus ba
seras på en tredelning med ett allmänt utrymme, 
en mer privat del och slutligen en stalldel (Rudin 
& Brink 2002:238b och där anförd litteratur). 
Denna allmänna indelning är inte helt tydlig i 
vårt material. Detta återspeglar kanske att mate
rialet har en stor variation eller att det trots allt 
ännu inte har påträffats tillräckligt många hus 
för att återfinna och se detaljerna. Borna-Ahl- 
kvist (2002) jämför Pryssgården med Rasmus
sens (1999) material om hus från äldre till mel
lersta bronsålder i Danmark. Det framkom såväl 
skillnader som likheter mellan materialen. Detta 
fenomen återspeglar sig även i vårt husmaterial. 
I husen från Pryssgården gick det inte att belägga 
om djuren stallats under vintern (Borna-Ahlkvist 
2002:60). Inte heller har det kunnat beläggas om 
E4-husen har inhyst djur.

I flera av husen har härdar påträffats och kopp
lats till husen och även andra uppvärmingssys- 
tem har kunna ses i några av dem. I ett av hu
sen, HUS14, Kyrsta, som har daterats till yngre 
bronsålder, påträffades en stor värmegrop med 
mycket skörbränd sten centralt i huset (Onsten- 
Molander & Wikborg 2000b:78). Denna typ av 
stora uppvärmningsgropar fyllda med skärvsten 
påträffas ofta på brons- och järnåldersboplatser 
i bl.a. Skåne, både i och utanför hus (Rudin & 
Brink 2002). Övriga konstruktionsdetaljer har 
utifrån bevaringsförhållandena varit svåra att 
konstatera. I flera av husen från E4 undersök
ningarna har rester från härdar påträffats - däre
mot har det varit sparsamt med väggstolpar och 
stolpar från innerväggar.

det mellan kollektivet och den enskilde indivi
den. En del av fynden som påträffats har tolkats 
ingå i rituella handlingar (Onsten-Molander & 
Wikborg 2oo6a:i35ff; Forsman & Victor 2007). 
Generellt har dock fyndinnehållet i husen gett 
ett knapphändigt resultat. Detta kan förklaras 
genom att majoriteten av husen påträffats i plöjd 
åkermark, vilket har medfört att mycket lite be
varats av den ursprungliga marknivån varför 
fynden bara påträffats i stolphålen. Ett av de hus 
som har studerats mer ingående är Hus 5, Kyrsta. 
Där har man kunnat konstatera att de mer ut
märkande fynden som hittats i huset går att kny
ta till detsamma. ■

Fynden och deras betydelse
Avsaknaden av artefakter försvårar tolkningen 
av vilka hantverk som bedrevs och var i förhål
lande till husen. Detta medför också att det är 
svårt att med hjälp av fynden visa på förhållan-
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Summary
Late Neolithic and Bronze age houses in eastern Svealand

T
he substantial excavations which preceded 
the building of the new E4-highway north 
of Uppsala have provided new opportuni
ties for the study of Bronze Age houses in Upp

land. In total, 52 houses have been found. Over 
vast areas, the topsoil has been removed, uncov
ering thousands of archaeological features. These 
extensive investigations have resulted in new and 
very interesting knowledge facilitating a compre
hensive overview of the prehistoric settlements. 
Houses from the transitional period of the Late 
Neolithic to the Early Bronze Age, as well as 
from later Bronze Age periods, have been found 
at Kyrsta, Svanby, Vallby norra, Snåret, Somnia- 
ränge skog, Onslunda/Ryssgärdet, Tibble, Forsa, 
Vaxmyra, Kättsta, Trekanten, Fullerö, Bredåker, 
Lövstaholm and Ytterbacken. Seven of these were 
two-aisled structures dating to the Late Neolithic/ 
Early Bronze Age. One was a two-aisled house 
from the Late Bronze Age. A total of 13 tree-aisled 
houses dated from the Early Bronze Age, and a 
further 23 houses, both three-aisled and four-post 
buildings, date from the Late Bronze Age. Eight 
houses dated from the Late Bronze Age/Early Ro
man Iron Age period.

By compiling the house material and trying to 
decipher the chronological development during this 
period, the oldest sedentary settlement configura

tions and their houses in this region can be discussed.
The conclusion can be drawn from the material 

that the first longhouses were established during 
the Late Neolithic/Early Bronze Age. There is ob
viously some continuity from the oldest longhous
es to later settlements. It was sometimes possible to 
perceive older constructional details from the Neo
lithic that survived in the Bronze Age structures.

The results are consistent with earlier investiga
tions, and, just like in those cases, there was great 
variation between the houses. During the Late 
Neolithic, single house settlements with large 
structures dominated. During the Bronze Age the 
settlements expanded, with a radically different 
lay-out, including several smaller contemporary 
buildings. There are more obvious common fea
tures shared by some of the smaller Late Bronze 
age buildings. Apart from their size, there is the 
recurring feature of a clearly marked entrance, 
consisting of two hefty posts, narrowly spaced, 
along one of the longer walls.

In general, the results of the E4-investigations 
have been very rewarding. The large areas uncov
ered have made it possible to see patterns and 
identifying new constructions. In conjunction 
with other contexts, it has been able to study the 
settlement structure of the periods in question in 
Uppland as well. ■
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Aspekter på tid
Hus i Tiundaland under äldre järnålder

Jonas Wikborg & Anna Onsten-Molander, Societas Archaeologica Upsaliensis, SAU

I
 samband med undersökningarna för E4 har 

lämningar av ett mycket stort antal förhistoris
ka hus identifierats. Det stora flertalet av dessa 

har daterats till äldre järnålder. En genomgång av 
E4-materialet har resulterat i inte mindre än 158 
hus från perioden. För att få perspektiv på denna 
siffra kan nämnas att en tidigare sammanställning 
av husmaterial från perioden yngre bronsålder — 
tidig medeltid i Uppland samt angränsande delar 
av Västmanland och Södermanland omfattade 
140 hus, varav 117 var av treskeppig konstruktion 
(Göthberg 2000). Det grundläggande syftet är att 
med detta nya material som underlag komplettera 
den existerande regionala typologi och kronologi 
som utarbetats av Hans Göthberg (2000). Vi vill 
understryka att sammanställningen främst har en 
regional giltighet. Lokala och regionala variatio
ner i byggnadstraditioner kan vara begränsade 
jämfört med exempelvis hela Mälarområdet.

Målsättning och urval
Artikelns syfte har varit att sammanställa de under
sökta husen och relatera dem till befintlig husty- 
pologi. Frågeställningarna kretsar kring olika ele
ment i huskonstruktionerna och deras eventuella 
förändring över tid och relation till olika hustyper. 
Det material som ligger till grund för artikeln är 
de treskeppiga byggnader med minst tre bockpar 
och dateringar till äldre järnålder som undersökts 
inom ramen för E4-projektet. En databas över 
husmaterialet har upprättats. I denna har uppgif

ter om husens olika måttuppgifter och dateringar 
noterats. Uppgifterna har hämtats från respektive 
undersökningsrapport. Databasen omfattar totalt 
158 byggnader (fig. 1). Vi har gjort en egen bedöm
ning utifrån de publicerade planerna i respektive 
rapport. I några rapporter har en typindelning 
av husen gjorts enligt Göthbergs typologi. Dessa 
överensstämmer inte alla gånger med våra egna 
bedömningar. I de fall där det har varit möjligt har 
mittskeppets förhållande till husens bredd angivits 
i %. Våra kriterier för mätbar bevarad väggrest har 
varit minst två väggstolpar, minst två gavelstolpar 
eller 1 väggstolpe + minst 1 gavelstolpe. I de fall 
delar av vägglinje finns på endast ena långsidan 
har husets form antagits vara symmetrisk. Upp
gifter angående husens längder är hämtade från 
rekonstruktioner och uppskattningar i respektive 
rapport och skall således ses som en minimilängd 
då bevarade gavlar är relativt ovanliga.

Dateringar
Det har inte varit möjligt att inom ramen för ar
tikeln bedöma dateringen av varje enskilt hus. Vi 
har använt oss av de dateringar som angivits i 
rapporterna av respektive undersökare. Många 
av de undersökta husen har daterats utifrån 14C- 
dateringar av träkol eller makrofossilt material 
ur stolphålsfyllningarna. En del av husen har 
daterats på typologiska grunder. Materialet som 
14C-daterats representerar inte bara huset och 
dess användningstid. Hänsyn måste alltid tas
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Socken RAÄ Lokal Antal hus Referens

Björklinge 318 Tibble 4 Åberg & Svensson 2006

Danmark 153 Danmarks by 5 Göthberg m fl 2002
Danmark 161 Danmarks by 2 Göthberg m fl 2002

Gamla Uppsala 134 Bredåker 22 Frölund & Schütz 2007
Gamla Uppsala 206 Skärna 3 Aspeborg & Östling 2007

Gamla Uppsala 531 Lövstaholm 13 Häringe Frisberg m.fl. i tryck
Gamla Uppsala 598 Fullerö 6 Björk & Appelgren 2006

Gamla Uppsala 601 Björkgården 8 Onsten-Molander & Wikborg 2006a
Gamla Uppsala 602 Trekanten 16 Onsten-Molander & Wikborg 2006a

Tensta 435 Ryssgärdet 3 Eriksson & Östling i tryck

Tensta 442 Forsa 2 Fagerlund & Scheutz 2006
Tierp 231 Vallby Norra 2 Seiler 2005
Tierp 232 Vallby Södra 2 Seiler & Häringe Frisberg 2006
Tierp 235 Svanby 1 Renck 2004
Uppsala 613 Berget 4 Frölund 2005

Uppsala 614 Berget 2 Frölund 2005
Vaksala 220 Ytterbacken 2 Ölund & Hennius 2004
Vaksala 301 Stångby 1 Seiler 2003
Vaksala 305 Brillinge 2 Fagerlund 2003
Vaksala 307 Eke 1 Ölund & Hennius 2004

Vendel 291 Snåret 2 Björck & Larsson 2007a
Viksta 179 Sommaränge 4 Berggren & Hennius 2004
Ärentuna 325 Vaxmyra 6 Eklund 2005
Ärentuna 326 Vaxmyra 8 Eklund 2005
Ärentuna 327 Kyrsta 28 Onsten-Molander & Wikborg 2006b
Ärentuna_____ ___ 335 Katista 9 Gustafsson m fl 2005

Figur i. Tabell över EĄ-lokaler med hus från äldre järnålder. Endast hus daterade till äldre järnålder är medräknade. 
Figure i. List ofEĄ-sites with houses from the Early Iron Age. Only dated houses are included.

till vilket material som daterats och hur det har 
hamnat i exempelvis ett stolphål tillhörande ett 
hus (Göthberg 2000:19).

Forskningshistorik
Under de senaste tio åren har större regionala sam
manställningar gjorts över järnåldersbebyggelse i 
Skandinavien. Grunden till dessa är de stora ex- 
ploateringsgrävningarna som har utförts vilka har 
resulterat i stora mängder av förhistoriska hus. 
Resultaten från de stora danska boplatsundersök
ningarna lade grunden för den svenska boplats

arkeologin (Hvass 1985, 1988). Den första natio
nella sammanställningen som gjordes var Hus och 
Gård (Göthberg m.fl. 1995a, 1995b). Därefter har 
samanställningar av resultaten från uppdragsar- 
keologin i södra Sverige gjorts (Carlie 2005 (red); 
Björhem & Magnusson Staaf 2006). Flera grävan
de institutioner har redovisat resultaten från ett 
stort antal utgrävda förhistoriska boplatser över 
hela Sverige (Ramqvist 1983; Tesch 1993; Björ
hem & Säfvestad 1993; Holm m.fl. 1994, Göth
berg m.fl. 1996, Wilson m.fl. 1998; Rudin & Brink 
2002; Hulth & Norr (red) i manus). Enskilda fors
kare har också studerat och sammanställt järnål
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derns hus och dess organisation (Göthberg 2000; 
Jacobsson 2000; Fallgren 2006; Pettersson 2006).

Husens användningstid är omdebatterad och 
framförda förslag varierar mellan 30 och 300 år 
(Göthberg 20oo:io8f och där anförd litteratur). 
Under de senaste 30 åren har ett antal rekon
struktioner av förhistoriska hus uppförts runt 
om i landet. Ett av dem, ett vikingatida hus som 
rekonstruerats på Vallby friluftsmuseum utanför 
Västerås, brändes ned efter drygt 10 år eftersom 
man fruktade att den hussvamp som angripit 
byggnaden skulle kunna sprida sig till angräns
ande kulturhistoriska byggnader. Om inte samma 
öde drabbar de resterande rekonstruktionerna får 
väl framtiden utröna deras livslängd. Tills dess får 
vi kanske nöja oss med spekulationer kring denna. 
En källkritisk aspekt är dock att livslängden na
turligtvis kan påverkas av att rekonstruktionerna 
inte används på samma sätt som de förhistoriska 
originalen. Framför allt borde frånvaron av upp
värmning, från såväl människor och djur som 
eldstäder, påverka. Rimligtvis bör materialval 
samt olika lokala hydrologiska och markkemiska 
förhållanden ha inverkat på de enskilda husens 
livslängd under förhistorisk tid. En svaghet i kon
struktionens livlslängd är naturligtvis det faktum 
att de takbärande stolparna har grävts ned i mar
ken och sålunda har varit.ex.ponerade för fukt 
som bör ha lett till att träet så småningom angri
pits av röta. Som skydd mot röta kan man ha svett 
stolparnas nedre ändar. Det finns också tecken på 
att man kan ha tjärat stolparna i ett hus på Vax- 
myra (Eklund 2005). Men kan vi vara helt säkra 
på att husen blev oanvändbara efter att de ned
grävda delarna av stolparna ruttnat bort. Skulle 
konstruktionen rent hypotetiskt kunna stå kvar 
upprätt i alla fall? Det finns exempel från Gotland 
på treskeppiga hus från äldre järnålder där de tak
bärande stolparna inte har varit nedgrävda, utan 
har vilat på kalkstenshällar. Göthberg har gjort 
ett försök att uppskatta husens användningstid 
utifrån antalet identifierbara faser på en boplats. 
Då antalet faser har jämförts med bosättningens 
livslängd har relativt långa användningsperioder 
erhållits. En annan viktig källkritisk aspekt är att 
vi inte helt säkert kan veta om orsaken till att ett 
nytt hus uppfördes enbart berodde på att det gam
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la höll på att rasa samman. Hus skulle hypotetiskt 
kunna ha övergivits av andra orsaker medan de 
fortfarande var fullt beboeliga.

Grundläggande begrepp

Treskeppiga hus
Den grundläggande beteckningen av de förhisto
riska långhusen utgår från den takbärande kon
struktionen. Den äldre järnålderns hus betecknas 
som treskeppiga vilket innebär att takkonstruk
tionen bars upp av två parallella stolprader vilka 
delade in husets inre i ett mittskepp och två sido- 
skepp. De takbärande stolparna är vanligtvis par- 
ställda och antas ha varit förbundna med tvärbjäl
kar så att de har bildat så kallade bockar.

Bockbredder, balanserade 
och underbalanserade hus
Utifrån avståndet mellan de båda stolparna i ett 
bockpar i förhållande till huskonstruktionens totala 
bredd delas de treskeppiga konstruktionerna in i tre 
olika undertyper; balanserad respektive under- och 
överbalanserad (Herschend i98p:83ff). I en balanse
rad konstruktion utgör mittskeppets bredd omkring 
hälften av husets hela bredd. I en överbalanserad ut
gör mittskeppets bredd mer än halva husets bredd 
och den underbalanserade dito följaktligen mindre 
än hälften av husets hela bredd, oftast omkring 1/3 
(fig. 2). Eftersom spåren efter väggkonstruktionen 
oftast är betydligt sämre bevarade, ofta inte alls, 
kan det i många fall vara svårt att bedöma husets 
konstruktionstyp. Andra faktorer som kan försvåra 
bedömningen är stolphålsrader som inte är regel
bundna eller parallella. Det finns också exempel på 
hus med trapetsoid form eller konvexa vägglinjer.

Spannlängder
En kompletterande indelningsgrund är måttet på 
spannlängderna, det vill säga avståndet mellan de 
olika bockarna. En grundläggande indelning är 
om stolpsättningen är regelbunden eller oregel
bunden. Dessa kan i sin tur delas in i undergrupper

lop
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Figur 2. Principskiss av över- (till vänster), balanserad (mitten) och underbalanserad (till höger) konstruktion 
(efter Herschend 198g).

Figure 2. Schematic of over- (to the left), balanced (in the middle) and under-balanced (to the right) construction 
(after Herschend 1989).

efter hur många olika sektioner som kan urskiljas. 
Indelningen i olika sektioner kan antas avspegla 
en rumsindelning av huskonstruktionerna och har 
använts för att tolka husens funktioner.

Gavelkonstruktioner
I samband med den underbalanserade konstruktio
nen infördes två nya typer av gavelkonstruktioner. 
Den ena bestod av två kraftiga hörnstolpar, ibland 
med en kompletterande mittstolpe, betecknad 

”Hörn 2” eller ”Rak 3”. Den andra bestod av fyra 
stolpar varav de två inre tillhörde den takbärande 
konstruktionen. Denna gaveltyp har betecknats 
som ”Rak 4” (Ulväng 1992). I de överbalanse
rade och balanserade konstruktionerna finns säl
lan stolphål bevarade efter gavelkonstruktionerna. 
Några exempel på rundade gavlar finns dock.

Göthbergs hustypologi
Utifrån ovanstående kriterier/faktorer har Göth- 
berg (2000) upprättat en hustypologi för perio
den yngre bronsålder - tidig medeltid i Uppland 
(se ovan) (fig. 3, 4). Husen från yngre bronsålder 
och äldre järnålder kunde i princip delas in i två 
kronologiska grupper med avseende på mittskep
pets andel av husets bredd. Fram till äldre romersk 
järnålder betecknas den takbärande konstruktio
nen som balanserad eller överbalanserad (typ A). 
Under yngre romersk järnålder, men möjligen 
redan i slutet av äldre romersk järnålder, introdu

cerades den underbalanserade takkonstruktionen 
(typ B) (Göthberg 2000:91).

Vad gäller A-husens förmodade rumsindelning 
kan två grundläggande varianter urskiljas. Den ena 
karaktäriseras av relativt korta samt regelbundna 
spann (Ai). Den andra huvudvarianten har en eller 
flera sektioner med längre spann (A2 och A3). Vad 
gäller B-husens förmodade rumsindelning kan tre 
grundläggande typer urskiljas. Den ena har genom
gående relativt långa och regelbundna spann (Bi).

Den andra har haft en indelning i två sektioner 
- en med långa och en med korta spann, tolkade 
som bostads- resp. fähusdelar (B2). En annan har 
haft tre eller flera utrymmen med olika spannläng
der (B3). Typen har delats in i olika undergrupper 
med avseende på antal sektioner och deras inbör
des placering utifrån tolkningarna av deras funk
tion (såsom bostad, fähus etc.).

En grupp hus kännetecknas av relativt oansenlig 
längd, omkring 10 meter eller kortare (typ A5 och 
B5). Utifrån storleken har dessa tolkats som uthus.

Undertyper
Undertyp 1 - hus utan urskiljbar rumsindelning

Husen utan urskiljbar rumsindelning av A-kon
struktion var enligt Göthberg (2000) oftast om
kring 15 meter långa. Även om ingen rumsindel
ning kan urskiljas utifrån bockarnas avstånd är det 
troligt att det har funnits någon form av rumsindel
ning i husen av undertyp. Som argument kan näm
nas att de omkring 15 meter långa husen från Hod-
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de i Danmark innehöll såväl bostadsdel som fähus. 
Spannlängden i fähusdelen i de danska exemplen 
överrensstämmer väl med spannlängden i de upp
ländska husen. Skillnaden är förmodligen den att 
bostadsdelen i de uppländska husen inte avtecknar 
sig i stolpsättningen. Ett annat argument är att i de 
fall som härdar har kunnat påvisas i de uppländska 
husen ligger dessa ofta förskjutna mot husets ena 
ände. Detta kan tolkas som att bostadsdelen inte 
låg i husets centrala del utan i husets ena halva. Ar
husens ringa längd behöver således inte vara något 
argument mot förekomsten av flera rum med olika 
funktion. De av B-konstruktion var oftast kring 20 
meter långa och var således generellt något läng
re än A-typen. Flera av de längre Bi-husen hade 
härdar i den centrala delen. Långa och medelstora 
hus har tolkats som huvudbyggnader. Kortare och 
medelstora hus av denna typ utan härdar har i vissa 
fall tolkats som renodlade förrådshus.
Undertyp 2 - hus med indelning i två sektioner 

Hus av typen 2 kännetecknas av att spannen 
i husets ena halva var betydligt kortare än i den 
andra. Enligt Göthberg har typen huvudsakligen 
konvex form (Göthberg 2000:56). Tydliga vägg
linjer har dock endast i undantagsfall kunnat iden
tifieras. I Göthbergs katalog är det faktiskt endast 
6 av 14 hus av typ B2 som har bedömts ha konvex 
form. Två har bedömts som konvex?, 1 som rak 
och 5 som rak?. Förhållandena är fullt jämförbara 
med E4-materialet (se nedan)
Undertyp 3 - hus med indelning i fler än två sek
tioner

A = balanserade
A1 = ingen urskiljbar sektionsindelning 
A2 = indelning med 2 sektioner med olika spannlängder 
A3 = indelning med fler än två sektioner med olika 
spannlängder
A5 = kortare byggnader (max 4 bockpar)
B = underbalanserade
B1 = ingen urskiljbar sektionsindelning

Undertyp 5 - kortare hus med 3-4 bockpar
Göthberg noterar själv att gränsen för korta hus 

har satts godtyckligt (Göthberg 2000:45). En följd 
av detta är att ”korta” hus av B-typ kan vara relativt 
långa. Till typen korta hus räknar Göthberg även 
hus av B-typ med färre bockar, men där gavlarna 
kan antas ha ingått i den takbärande konstruktionen.

Göthberg konstaterade att det fanns en stor va
riation i de treskeppiga husens konstruktion vilket 
han tolkade som att lokala och individuella behov 
hade haft stor betydelse för husens utformning. 
Samtidigt följde de en relativt enhetlig byggnads
tradition med lång kontinuitet över ett större 
geografiskt område. Byggnadstraditionen skulle 
därför kunna tolkas som en symbol för en övergri
pande identitet (2000:92).

I görligaste mån har angivits huruvida de en
skilda husen är att betrakta som konstruerade av 
A- eller B-typ. Typbestämningarna av underty
per inom de olika huvudtyperna har framför allt 
gjorts med avseende på antalet urskiljbara sektio
ner såsom Ai, A2, A3 etc. Göthberg har dessutom 
utarbetat en typlogi för vidare uppdelning inom 
dessa undergrupper. Typologin är i detta avseeen- 
de inte heltäckande. Det är inte heller alla gånger 
helt glasklart vad som t.ex. skiljer de olika typerna 
A3a, A3b och A3C. Vad som upplevs som inkonsek
vent med typologin är att de små bokstäverna i de 
längre husen (Ai, A2, A3, Bi, B2 och B3) syftar på 
spannförhållanden såsom i 63a medan de i de kor
tare byggnaderna av B-typ (B 5) betecknar gavlar
nas utformning, exempelvis 65a. Således kan man

(karaktäristiskt för B1 a är gavel typ "Hörn 2" eller "Rak 3")
B2 = indelning i två sektioner med olika spannlängder 
B3 = indelning i flera sektioner med olika spannlängder 
B5 = kortare byggnader
(B5a-gavel typ "Hörn 2”eller "Rak 3” B5b-gavel typ "Rak 4”)
C = vikingatida balanserade treskeppiga samt hybridformer 
med enskeppiga hus 
D = Enskeppiga hus

Figur 3. Göthbergs hustypologi (efter Göthberg 2000). Bokstaven A eller B är en beteckning för takkonstruktionens 
typ, medan siffrorna betecknar den eventuella rumsliga indelning som kan antas utifrån de inbördes bockavstånden. 
Notera att en ”sektion ” kan bestå av mer än ett spann.

Figure 3. Göthbergs house chronology (after Göthberg 2000). Letters A and B signifies the type of house construc
tion, while numbers signifies the possible spatial division which can be assumed from the distance between the trestles. 
Observe that a “section ” can include of more than one span.
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A1 Ingen urskiljbar 2,4-3,7 1,4-4,9 15-24 11,5-22,8 5-7 YBR-RJÅ 7

A2a 1 -2 längre spann 
i en ände

1,8-3,9 1,6-3,9 14 9,9-16,4 6,5 YBR-RJÅ 6

A2b Sektion med
2-3 längre spann

2,8-3,5 1,2-5,2 - 10,7-17 - YBR-ÄFRJÅ 4

A2c Sektion med
längre spann dominerar

1,9-4,2 1,4-4,6 17 11,3-15,2 5,5-7,4 YBR-ÄFRJ 2

A3a Ett långt spann 
centralt, samt 1 eller 
flera i gaveländarna

1,7-4,1 1,2-5,9 19-31 16,5-30 6-10 YBR-FVT 8

A3 b Varierad 2,0-3,8 1,3-5,0 16-25 6 YBR-RJÅ 3

A3c Längre spann 
i gaveländarna

1,8-3,9 0,7-3,8 25 23-33 4,4-6,0 YFRJÅ-RJÅ 2

A5 "korta" hus
3-4 bockpar

1,7-4,0 1,4-5,2 6,9-11 3,4-8,0 5,3-6,9 YBR-RJÅ 10

B1a Gavel typ
”Hörn 2” eller ”Rak 3"

1,5-2,8 3,4-7,8 17-31 11,5-23,8 4,3-8,0 YFRJÅ-VIK 16

B1 b Gavel typ 
”Rak 4”

1,3-2,8 3,3-6,1 13-27 11-27 4,9-8,0 YRJÅ-VIK 8

B2 Indelning i
2 sektioner

1,4-2,6 1,5-6,5 18-36 12-30,5 4,4-8 RJÅ-VIK 14

B3a Central bostadsdel 1,5-2,8 1,5-6,7 16-43 9-33 4,5-8,0 RJÅ-VEN 10

B3b Central fähusdel, 
bostad förskjuten 
mot ena gaveln

2,1-3,2 2,0-4,7 20,6-30 20-23,6 6,2-8,0 YFRJÅ-VIK/
MED

4

B3c Heterogen prägel 1,5-3,0 1,6-5,8 21-34 17,5-28,2 5,4-8,0 RJÅ-FVT 5

B5a Gavel typ
"Hörn 2” eller ”Rak 3"

1,4-2,6 2,2-6,4 12-13 3,9-11,8 4,3-6,0 RJÅ-VIK 14

B5b Gavel typ ”Rak 4" 1,3-3,0 3,5-5,7 8,5-10,5 8,5-10,5 4,2-5,8 RJ 4

Figur 4. Tabell över de förhistoriska husen av A- och B-typ i Göthbergs sammanställning (Göthberg 2000). Göth- 
berg anger att bockbredden i husen av A-typ generellt varierar mellan 2,3 och 4,4 m. Om man studerar måtten i de 
olika tabellerna i avhandlingen finner man dock att bockbredden istället varierar mellan 1,8 ock 4,2 m. Vad gäller 
förhållandena hos de underbalanserade husen anges bockbredden till mellan 1,3 och 2,8 meter. Av tabellerna framgår 
dock att det finns en variation mellan 1,3 och 3,2 m (Göthberg 2000:24, 48).

Figur e 4. List of prehistoric houses of A-and B-type in Göthbergs compilation (Göthberg 2000). Göthberg states that 
the trestle width in houses ofA-type generally varies between 2,3 and 4,4 m. According to the lists you find that the trestle 
width instead varies between 1,8 and 4,2 m. Concerning the under-balanced houses a trestle width of between 1,3 and 2,8 
m is given. According to the lists the trestle width however varies between 1,3 and 3,2 m (Göthberg 2000:24, 48').
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0,5-2,3 3-5 7-19,3 2-5,3 YBÅ-FOLKV 6
A1 1,9-4,6 0,4-3,63 10,2-19 4-9 FRJ-ÄRJ 7

A1 ? 2,9-3,3 1,3-3,4 7-7 3,4-3,4 FRJ/TMEDT 1

A2 1,7-5,1 0,98-6,7 8-25 3-7,4 YBÅ-FOLKV 11

A2a 1,87-3,52 1,6-5,9 11-16 3-5,4 FRJ-YRJ 8
A2b 3-4,2 1,25-4 13-20 5-7 YBÅ-FRJ 2

A2c 3-4,1 1,5-5,6 16 8 ÄFRJ 1

A3 1,7-4,4 1-5,5 17-50,5 5-9 YBÅ-RJ 11

A3a 1,9-5,6 1,4-6,35 16-31,8 5-9,5 YBÅ-YRJ 9

A3b 1,8-3,8 0,9-5,2 11-38,2 4-7,5 YBÅ-ÄRJ 5

A3c 1,75-3,3 1,6-6,9 14-43 5-7,6 YFR-YRJ 5

A5 0,8-4,3 0,6-6,35 3-13 2-7 YBÅ- FOLKV 30
A5/B5 2,09-2,43 2,09-4,8 8,5-9 2,7-2,75 RJ 2
Af2 2,6-3,7 2,7-4,36 11-16 4,6-5 YRJ 2

Af3 2,1-3,65 1,5-5 15-21 6,4-7 YFRJ/ÄRJ 2

Af3a 2,65-3,15 1,6-3,27 18,6-18,6 7,3 ÄFRJ 1

Af3b 2,27-3,55 2,07-4,25 38,5 8,2 FRJ/ÄRJ 1
AfS 1,9-2,1 1,8-2,9 8 5 YBÅ/ÄFRJ 1

B- 1,8-3,1 1,8-5 15,5 6-7 RJ/YJ-FOLKV 2
B1 1,5-3 1,6-5,15 10,2-23 5-7 RJ-FOLKV 5

B1a 1,45-2,25 1,15-6 17,7 2,6 RJ 1
B2 1,7-2,4 2,7-5,8 15-26 5,7-7 RJ-FOLKV 4

B3 1,7-2,5 1,65-7,68 19-34 6-9 ÄRJ-FOLKV 3
B3? - 2-5,4 27,5 6,2 YBÅ/ÄFRJ 1

B3a 2,15-3 1,75-5,7 16-44 2,5-8,5 RJ 2

B3b 1,6-2,7 0,7-6,2 14-34,8 3-8,7 YBÅ-RJ 4

B3c 1,8-2,5 2-5,5 27-30 5,6-8 RJ-FOLKV 2

B5 1-2,67 0,9-9,4 5-24 2,5-7 YB- FOLKV 18
BSa 1,6-3,08 1,5-6,3 10-25 2,5-6,5 RJ-FOLKV 5

B5a? 2-2,5 4,5-5,5 12-15,5 2,6-5,6 YRJ/FOLKV 2

B5b 1,8-1,95 3,98-5,3 9-15 5-7,5 RJ/FOLKV 3

BfS 1,85-2 4,5 17 6,25 RJ 1

Figur 5. Tabell över hus från äldre järnålder i EĄ-materialet (bearbetning Kristina Martinelle, SA U). 
Figure 5. List of houses from the Early Iron Age in the Eą-material (editing Kristina Martinelle, SAU).
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Figur 6. Plan över det 17 m långa Hus 4 från Trekanten, exempel på hybrid med extra stolpar i gaveländarna 
(efter Onsten-Molander & Wikborg 2006a).

Figure 6. Plan of the 17 m long House 4 at Trekanten, an example of a hybrid with extra posts at the gables (after 
Onsten-Molander & Wikborg 2006a).

Hus typ Antal Ark period

Af 3 b 1 FR/ÄRJ

Af3a 1 ÄFRJ

Af3 2 YFRJ/ÄRJ

Af2 2 YRJ

Af5 1 YBÅ/ÄFRJ

Bf5 1 RJ

Figur 7. Tabell över hus av olika hybridtyper i E4- 
materialet (bearbetning Kristina Martinelle, SAU).

Figure 7. List of houses with a hybrid form in theE4- 
material (editing Kristina Martinelle, SAU).

inte med den befintliga typologiska kodningen 
ange vilken typ av gavlar ett hus av typ B3 har.

Göthbergs typologi har kompletterats med be
teckningar för hus av så kallad hybridform, det vill 
säga blandformer av till exempel två- och treskep- 
piga hus vilka framkommit inom ramen för E4- 
projketet. Dessa betecknas med ett litet ”f” efter 
huvudtypen, exempelvis Af eller Bf (Frölund & 
Schütz 2007:219).

Undersökningsresultat
Huvudtyp A
- överbalanserad konstruktion

De hus från äldre järnålder som har undersökts 
inom ramen för E^projektet (fig. 5) har i stort 
sett kunnat typindelas efter Göthbergs typologi

(Göthberg 2000). De överbalanserade och ba
lanserade husen i regionen kunde enligt tidigare 
kunskapsläge dateras till perioden yngre brons- 
ålder-folkvandringstid. Under förromersk och 
äldre romersk järnålder förefaller typen att ha va
rit den allenarådande i E4-materialet. Vid tiden 
för Göthbergs materialgenomgång var antalet 
hus från äldre bronsålder tämligen blygsamt. E4- 
undersökningarna har väsentligt ökat antalet hus 
från perioden. Treskeppiga hus av överbalanserad 
konstruktion kan således antas ha varit vanligt fö
rekommande i regionen också under denna period 
(se Onsten-Molander m.fl. i denna volym).

Huvudtyp B
- underbalanserad konstruktion
Göthbergs material visade att man övergick till en 
underbalanserad takkonstruktion under romersk 
järnålder. Denna konstruktionstyp fanns åtmins
tone från och med yngre romersk järnålder till 
tidig medeltid. Några enstaka dateringar antydde 
att övergången till den nya konstruktionstypen 
kan ha inletts redan under äldre romersk järnålder 
(Göthberg 2000:91). E4-undersökningarna har 
styrkt detta antagande. I materialet finns enstaka 
hus med något äldre dateringar. Bland annat kan 
nämnas Hus 1 från Fullerö vilket har daterats till 
äldre förromersk järnålder samt Hus 11 från Löv- 
staholm vilket har daterats till yngre bronsålder/ 
äldre förromersk järnålder. Om dateringarna stäm
mer är det sensationellt tidiga dateringar av kon
struktionstypen. Hus 11 från Lövstaholm är dock
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Figur 8. Diagram över mittskeppens andel av husen i E4-materialet (bearbetning Kristina Martinelle, SA U).

Figur e 8. Diagram of the middle aisles’ percentage ofthe house width ofthe E4 houses (editing Kristina Marti
nelle, SAU).

endast delvis bevarat. Den ena hela långsidan är 
störd av sentida diken varför hela konstruktionen 
måste anses som svårbedömd. Hus 1 från Fullerö 
har daterats utifrån en 14C-datering av ett förkol
nat sädeskorn från ett av stolphålen. I husets när
het undersöktes ett antal trattformade gropar vilka 
antas ha använts vid tjärframställning. En av dessa 
har 14C-daterats till äldre förromersk järnålder och 
två andra har daterats till yngre romersk järnålder. 
Vidare finns dateringar till äldre romersk järnålder 
från Kättsta Hus 20 och Bredåker Hus 1.

Hybridformer
I materialet finns några exempel på hybridformer 
där den treskeppiga konstruktionen har komplet
terats med en rad av takbärande stolpar på samma 
sätt som i tvåskeppiga konstruktioner (fig. 6). To
talt rör det sig om åtta byggnader varav sex har be
dömts som A-typ och två av B-typ (fig. 7). Husens

inre är av både typ 1, 2, 3 och 5. Husens längder 
varierar mellan 8 och 38 meter. Dateringarna spän
ner från yngre bronsålder till yngre romersk järn
ålder med en tyngdpunkt i förromersk järnålder. 
Hybridformerna, eller förekomsten av en extra rad 
takbärare i mittskeppet är således inget fenomen 
som kan knytas till någon speciell hustyp eller tids
period inom den äldre järnåldern. Dess funktion är 
oviss. Det skulle kunna vara en extra förstärkning 
av bärkraften hos ett hypotetiskt loft, det skulle 
också kunna vara något som rör indelningen och 
disponeringen av golvytan i markplan.

Övergången från överbalanserad till 
underbalanserad konstruktion
Varför har man då övergått från en balanserad eller 
överbalanserad konstruktion till en underbalanse
rad? Fenomenet är känt över stora delar av Skandi
navien. Om övergången till underbalanserad kon
struktion skulle bero på försämrad virkestillgång

ARKEOLOGI EĄ UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3 US



borde stora lokala och regionala skillnader kunna 
urskiljas, men så är ej fallet. Den nya konstruktio
nen är inget som kan knytas till specifika naturgeo
grafiska förhållanden. Kan de båda konstruktions
typerna knytas till olika takmaterial vilka har krävt 
olika takvinklar? Ett tak av vass eller halm kräver en 
relativt brant takvinkel för att vattenavrinningen 
skall fungera, medan till exempel ett torvtak kräver 
en flackare takvinkel. Även detta antagande förefal
ler orimligt med tanke på avsaknaden av regionala 
skillnader. Frands Herschend (1989:84) anser att 
orsaken är en ny lösning på hur takets tyngd för
delats på den bärande konstruktionen. Genom att 
förbinda de takbärande stolparna i bockarna med 
långsidans väggar minskade taktyngdens sidotryck 
på väggarna. Detta skulle förklara varför man säl
lan hittar spår efter väggar i hus av underbalanse- 
rad konstruktion - väggarna har helt enkelt inte 
behövt vara lika bärkraftiga och därigenom lika 
djupt nedgrävda som i en balanserad konstruktion. 
Hur stämmer detta då med E4-materialet? Det 
finns exempel på hus av B-konstruktion med be
varade rester av vägglinjerna, men det är betydligt 
vanligare bland husen av A-konstruktion. En bief
fekt av den nya konstruktionen blev att avstånden 
mellan bockarna kunde ökas. Antalet stolpar kun
de således reduceras samtidigt som man fick större 
sammanhängande ”stolpfria” ytor inne huset. 
Mittskeppens andel av husens totala bredd över

går nästintill steglöst från närmare 70 till drygt 20 
% (fig. 8). Denna successiva övergång från breda 
till smala mittskepp styrker antagandet att en om
disponering av husens golvyta inte har varit det 
primära syftet med förändringen i konstruktionen. 
Om så var fallet borde den äldre järnålderns hus 
ha grupperat sig i två mycket tydliga grupper vad 
avser mittskeppets andel av husens totala bredd.

Omstolpningar och överlagrande 
huskonstruktioner
Omstolpningar av de takbärande stolparna inne
bär att man har kompletterat äldre stolpar med nya 
vilket vanligtvis tolkas som att man velat förlänga 
konstruktionens användningstid (fig. 9). Ett feno
men av liknande karaktär är de fall där ett nytt hus 
byggts på samma plats som en föregångare. Uppen
barligen har boplatsstrukturen i dessa fall cemente
rats så att när det äldre huset blivit fallfärdigt har 
man byggt ett nytt på samma plats. I Göthbergs ma
terial var spår efter ombyggnader få bland de äldre 
husen, men tilltog från slutet av den förromerska 
järnåldern (Göthberg 2000:91). En liknande ten
dens kan skönjas i E4-materialet där omstolpningar 
av hus uppträder i ett trettiotal fall under den äldre 
järnåldern (fig. 10). Det äldsta exemplet är Hus 11 
från Lövstaholm vilket dateras till övergången mel
lan bronsålder och förromersk järnålder.

0 Oo 0 O o 0 O
V o

Oe • ••••«•
O• •••*••

F i G u R 9. Plan över det 19 m långa Hus 6 från Kyrsta, exempel på omstolpning (efter Onsten-Molander & 
Wikborg 2006b).

Figure 9. Plan of the 19 m long House 6 at Kyrsta, an example ofposts-replacement (after Onsten-Molander & 
Wikborg 2006b).
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Hus typ Antal
A2 5

A3 10

A5 6

Af 3 b 1

B1 2

B2 1

B3 2

B5 4

Figur io. Antal omstolpade 
hus fördelat per typ i Råma
terialet.

Figure io. Number of 
rebuilt houses after house type 
in the E4-material.

En annan iakttagelse av liknande art är att det 
under äldre järnålder finns flera E4-exempel på 
hus, sammanlagt 17 stycken, vilka överlagrats av 
yngre dito. I några fall rör det sig om överlagring
ar med relativt långa kontinuitetsbrott som ex
empelvis Hus 5 på Kyrsta. Det tvåskeppiga huset 
som daterats till senneolitikum/äldre bronsålder 
överlagras av ett treskeppigt hus från förromersk 
järnålder. På samma plats fanns också ett hus 
från tiden kring Kristi födelse vilket överlagrade 
ett hus från äldre bronsålder. I dessa fall antas det 
vara ren slump att ett senare hus råkat uppföras 
på samma plats som ett betydligt äldre. I de flesta 
fallen verkar de överlagrande husen ha byggts på 
samma plats som en direkt föregångare. Detta 
tolkas som att bebyggelsens lokalisering har 
cementerats och inte flyttats omkring i samma 
omfattning som tidigare. Fenomenet uppträder 
redan under förromersk järnålder och ökar un
der romersk järnålder. Under bronsåldern finns 
dock inga exempel på att man uppfört ett nytt 
hus på samma plats som en direkt föregångare 
(Onsten-Molander m.fl, denna volym).

I flera av husen från Lövstaholm har ”extra” 
stolphål i husen tolkats som spår efter loft. Vi vill 
dock hålla dörrarna öppna för alternativa tolk
ningar. Till exempel kan ”extrastolparna” i Hus 6 
från Lövstaholm vara spår efter omstolpningar el
ler båsindelning. Förekomsten av ”extrastolpar” i 
Hus 10 från samma plats skulle kunna tolkas som 
att det rör sig om två överlagrande byggnader.

Gavlar
I 56 fall kunde den ena eller de båda gavlarnas 
form bedömas (fig. 11). Gavelkonstruktioner av

Gavel Antal A-typ Antal B-typ
A-typ BP- B-typ BP- 

dat dat
rak4? 1 1880

odef 8 1720-
2270

2 1830

svagt konvex 1 2455

hörn 2 7 1645-
2275

16 1570-
1845

hörn 2+rak 3 1 1755

rak 2 1 2080

rak 3 1 2 1665

rak 4 2 2065 5 1580-
2820

rak 4 (den ena skev) 1 1630

rak 4-5/hörn 2+rak3 1 1755

rak 4+hörn 2 1 2040

rundad 3 1925-
2115

2 1740-
1815

Figur 11. Tabell över gavelkonstruktionstyper i E4- 
materialet (bearbetning Kristina Martinelle, SA U).

Figure 11. List of gable constructions in the E4~mate- 
rial (editingKristina Martin eile, SAU).

typen ”hörn 2” förekom företrädesvis i hus av B- 
konstruktion, men det fanns också flera exempel 
på hus av A-konstruktion. Gaveln av typen ”hörn 
2” har tidigare ansetts vara införd i samband med 
de underbalanserade husen under romersk järnål
ders senare del, dock finns i E4-materialet några 
exempel på tidigare förekomster i A-hus med date
ringar till förromersk och äldre romersk järnålder.

Gavelkonstruktioner av typen ”rak 3” och ”rak 4” 
fanns företrädesvis i konstruktioner av B-typ, men 
det fanns också några exempel på A-konstruktioner. 
I de fall vägglinjernas former kunde bedömas var 
de med ett undantag raka. Hus med denna typ av 
gavelkonstruktion dateras till övergången bronsål- 
der-förromersk järnålder- folkvandringstid.

De rundade gavlarna återfanns i såväl A- som 
B-konstruktioner i kombination med såväl raka 
som konvexa vägglinjer. Dateringarna spände från 
förromersk till yngre romersk järnålder.

Gavlarnas utformning verkar således inte vara 
beroende av om huset är av A- eller B-typ.
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Rak Konvex Trapetsoid

tek Konvex Trapetsoid

Väggar och ingångar
Spåren efter väggstolparna är generellt sämre be
varade än stolphålen efter takbärarna. Endast i 
undantagsfall har större sammanhängande delar 
av vägglinjerna kunnat iakttagas (fig. 13).

Detta antas bero på att de förra inte varit lika 
djupa. I husmaterialet från E4-grävningarna har 
väggarnas form kunnat bedömas i 47 fall. De tra- 
petsoida husen är generellt kortare, mellan 15 och 
20 meter, medan hus med raka eller konvexa vägg
linjer kan vara uppemot 35 meter långa. Hos hus av 
balanserad konstruktion (A-typ) finns en tendens 
till att konvexa vägglinjer återfinns hos de längre 
husen (fig. 12). I de äldre husen av B-typ är väggar
na konvexa. Denna väggform återfinns först något 
senare i hus av A-typ. Hus av A-typ har till en bör
jan raka väggar och får konvexa väggar senare än 
B-typen. Kanske kan man här skönja någon form 
av korsbefruktning mellan konstruktionstyperna?

Figur 12. Diagram över väggarnas koppling till olika 
hustyper, huslängder (övre) och dateringar (undre)
(bearbetning Kristina Martinelle, SA U).

Figur 12. Diagram of the walls’ relation to different 
house types, lengths (top) and datings (bottom) (editing 
Kristina Martinelle, SA U).

Det går inte att se någon tydlig tendens till att raka 
respektive konvexa väggar kan knytas till någon 
särskild konstruktionstyp eller huslängd. Snarare 
är det så att väggarnas form följer mittskeppens 
form (fig. 14).

Spår efter ingångar i form av kraftiga stolpar ef
ter förmodade dörrhål har endast kunnat iakttagas 
i 22 fall. I vissa områden av Sydskandinavien har 
dörrar ofta varit placerade mittemot varandra på 
husens båda långsidor. Endast enstaka exempel på 
detta finns i E4-materialet. Med tanke på de rela
tivt dåligt bevarade vägglinjerna i materialet är det 
dock vanskligt att dra några generella slutsatser.

Husens storlekar
Byggnadsmässigt framstod möjligheten att utöka 
och förändra långhuset med de nya byggnadstek- 
niska nyheterna, såsom förändrade takbärande 
konstruktioner, under brons- och järnålder. Detta 
gav möjlighet till att skapa nya rum och andra av
skärmningar inom husen. Möjligheten att variera 
rummens storlek öppnade förutsättningar till nya 
funktionsmöjligheter (Björhem & Magnusson Sta- 
af 2006). Anledningen till dessa förändringar har 
bl.a. förklarats av befolkningsökningen (Herschend 
1989). Även om dessa förändringar skedde så tycks 
det finnas delar i husen som bestod och som var pro
portionerliga i förhållande till husens totala storlek. 
Ett sådant utrymme var ”köksboendet”, dvs. bo
stadsutrymmet med eldstaden (Onsten 1992).

De undersökta husen varierar i längd från 3 
till 50,5 meter (fig. 15). Det föreligger inga stör
re kronologiska skillnader vad beträffar husens 
längd. De flesta är mellan 8 och 30 meter långa. 
Ett stort antal hus har kunnat hänföras till Göth- 
bergs typ A5 och B5, vilka betecknas som ”korta” 
hus. Dessa har oftast tolkats som ekonomibygg
nader. Kriteriet för dessa båda hustyper är att 
de består av maximalt fyra bockpar. Då avstån-
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Figur 13 .Plan över det 32 m långa Hus 14 från Vaxmyra. Ett av de få exemplen i materialet på välbevarade vägg
linjer (efter Eklund 2005).
Figure 13 .Plan of the 32 m long House 14 at Vaxmyra. One of few with well-preserved traces of walls (after 
Eklund 2003).

det mellan bockarna kan vara långt, framför allt 
i de underbalanserade konstruktionerna kan de 

”korta” husen ibland vara av ansenlig längd. Ett. 
ex.empel är hus 3 från Bredåker, ett hus av typen 
B5 vars längd uppgick till 17 meter. Huset ifråga 
hade dessutom en tydlig mitthärd, vilket skulle 
kunna tas som intäkt för att det fungerat som bo
stad. De riktigt långa husen, 30-50 meter långa 
uppträder med ett undantag först från och med 
yngre förromersk järnålder. Detta utgörs av det 33 
meter långa Hus 1 från Fullerö vilket i rapporten 
dateras till äldre förromersk järnålder utifrån ett 
förkolnat sädeskorn. Då huset är tydligt underba- 
lanserat får denna datering ses som något osäker 
(se ovan). Under romersk järnålder blir de under
balanserade husen allt vanligare. Den balanserade

konstruktionen (A-typ) fortlever vid sidan av den 
nya underbalanserade konstruktionen (B-typ) 
under yngre romersk järnålder, men är då främst 
förbehållen kortare byggnader. Bredden på de un
dersökta husen med bevarade väggstolpar varie
rar mellan 2,5 och 9,5 meter. Kvadratmeterytan 
i dessa hus varierar från 30 till 400 m2. Vad var 
orsaken till variationen i längd/storlek hos den 
äldre järnålderns hus? Ett rimligt antagande är att 
det beror på olika hushållsstorlekar och gårdseko- 
nomier. Som jämförelse kan nämnas en under
sökning av boningslängan i sydöstra Skåne under 
1700- och 180o-talen (se nedan).

• •

............................................ ... . . .

Figur 14. Plan över det 38 m långa Vaxmyra Hus 11. Ett.ex.empel på hus med konvexa väggar samt en harmonie
rande/synkroniserad bockbredd (efter Eklund 2003).
Figure 14. Plan ofthe 38 m long House 11 at Vaxmyra. An exapmle house with convex walls and harmonized/syn
er onized trestle width (after Eklund 2003).
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meter

A A-typ

♦ B-typ

2500 BP

Figur 15. Diagram över husens längd fördelad övertid. Den balanserade konstruktionen (A-typ) fortlever vid si
dan av den nya underbalanserade konstruktionen (B-typ) under yngre romersk järnålder, men är då främst förbehål
len kortare byggnader (bearbetning Kristina Martinelle, SAU).

Figure 15 .Diagram of house length and datings. The balanced construction (type A) lives on together with the 
new under-balanced construction (type B) during the Late Roman Iron Age, but is primarily used for short buildings 
(editing Kristina Martinelle, SA U).

Hustypologi hos allmogen på 
Österlen - ett historiskt.ex.empel 
Utvecklingen av den skånska längans planlösning 
har beskrivits utifrån 3 huvudtyper; A, B och C. A- 
typen karaktäriseras av att alla husets rum upptar 
husets hela bredd samt att det bara finns ett enda 
uppvärmt rum. Typ B har representationsrum och 
finförstuga i ena gaveldelen och köksavdelning i 
den motsatta gaveländen. Detta skulle kunna jäm
föras med järnåldershus från Vaxmyra (Hus 11) 
och Lövstaholm (Hus 6) med två separata utrym
men med eldstäder. Båda husen är dock ovanligt 
stora, varför en annan tolkning också skulle vara 
möjlig (se nedan). C-typen har innerväggar i hu
sets längdriktning och får en mer varierad planlös
ning med rum som ligger i bredd. Typ A domine
rade under 1700-talet och början av 1800-talet då 
utrymmesbehoven antas ha varit likartade inom 
bondeklassen och den sociala skiktningen inom 
denna var relativt liten. Under 1800-talets senare 
del blir typerna B och C vanliga bland de välbe
ställda bönderna medan A-typen lever kvar bland 
de mindre besuttna (Minnhagen 1973:13^).

Den sydöstskånska gården kunde under 1700- 
och 1800-talen bestå av 1, 2,3 eller 4 längor inrym
mande olika funktioner. Stall, fä- och fårhus samt 
loge kunde vara inrymda i bostadslängan. Denna 
planlösning bör inte betraktas som en degenera

tions- eller fattigdomsform, eftersom lösningen 
återfinns på gårdar där det funnits möjlighet att 
förlägga exempelvis stallet avskilt från bostadsde
len (Minnhagen ip73:28ff).

Vid en undersökning av husstorlekens förhål
lande till gårdarnas mantalsbeteckning framträd
de en tydlig överensstämmelse. De flesta gårdar
na i materialet var på x/i, lA respektive 1/8 mantal. 
Medelvärdet på boningslängornas yta var 72, 96 
respektive 124 m2 eller uttryckt i längd; 15, 20 
och 25 meter. Planlösningen var dock väsentligen 
densamma på stora och små gårdar. Större gårdar 
kunde ha en kammare mer, men skillnaden kan 
också enbart ligga i rummens storlek (Minnha
gen i973:i3if). I E4-materialet finns en stor va
riation vad gäller husens storlek. Några tydliga 
grupperingar kan dock inte urskiljas (fig. 16).

Dubbelbruk, det vill säga två åboar som bru
kade samma gård förekommer i det skånska mate
rialet från 1700- och 1800-talen. En undersökning 
av gårdshushållens sammansättning i Löderups 
socken omkring år 1700 har visat att ungefär hälf
ten av bönderna var bosatta på dubbelgårdar. De 
båda hushållen var inte alla gånger lierade genom 
släktskapsförbindelser utan kunde vara baserade 
helt och hållet på ekonomiska och praktiska fakto
rer. På dubbelgårdarna hade varje hushåll sin egen 
bostad och sina egna ekonomiutrymmen (Hans-
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Figur i6. Diagram över husens storlek i EĄ-materialet. Endast de hus vars bredd har kunnat fastslås genom delvis 
bevarade vägglinjer har tagits med (bearbetning Kristina Martinelle, SA U).

Fl G ure 16. Diagram of size of the houses in theE4 material. Only houses where the width has been determined by 
partly preserved walls have been included (editing Kristina Martinelle, SAU).

sen 1952). Detta kan jämföras med det långa hu
set Hus 6 från Trekanten med två förmodade bo
stadsutrymmen och en sammanlagd yta av 375 m2. 
Andra exempel skulle kunna vara det ovan nämn
da 400 m2 stora huset Hus 6 från Lövstaholm och 
det 316 m2 stora Hus 11 från Vaxmyra, båda med 
eldstad i två separata delar av huset.

Avslutning
E4-undersökningarna har resulterat i ett stort an
tal hus, varav inte mindre än 158 st har daterats till 
äldre järnålder. Dessa har klassificerats enligt Göth- 
bergs existerande hustypologi vilken på senare tid 
har kompletterats med så kallade hybridformer.

Majoriteten av de undersökta byggnaderna var 
belägna i plöjd åkermark varför bevaringsförhål- 
landena generellt sett är dåliga. Endast i undan
tagsfall har längre sammanhängande vägglinjer 
eller stolphål efter ingångar kunnat iakttagas.

De undersökta husen ansluter huvudsakligen 
till den existerande typologin. De så kallade un- 
derbalanserade husen med smala mittskepp fö
refaller ha introducerats först under övergången 
till yngre romersk järnålder, möjligen redan i 
slutet av den äldre romerska järnåldern. Husma
terialet från E4-undersökningarna har visat att 
denna slutsats fortfarande verkar ligga fast. Den
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balanserade konstruktionen (A-typ) fortlever vid 
sidan av den nya underbalanserade konstruktio
nen (B-typ) under yngre romersk järnålder, men 
är då främst förbehållen kortare byggnader. Gav
lar av typen ”hörn 2” har tidigare ansetts vara in
förd i samband med de underbalanserade husen 
under romersk järnålders senare del, dock finns 
i E4-materialet några exempel på tidigare före
komster i A-hus med dateringar till förromersk 
och äldre romersk järnålder.

Hybridformerna, eller förekomsten av en extra 
rad takbärare i mittskeppet är inget fenomen som 
har kunnat knytas till någon speciell hustyp eller 
tidsperiod inom den äldre järnåldern. Det finns 
också exempel på omstolpningar och överlagran
de hus under hela perioden.

Husens längder varierade från 3 till 50,5 meter, 
flertalet mellan 8 och 30 meter. Ett stort antal hus 
var korta hus av Göthbergs typ 5, vilka ofta tolkas 
som ekonomibyggnader. Drygt 1/3 av byggnader
na har förts till denna grupp. Förmodligen har va
rierande hushållsstorlek och gårdsekonomi bi
dragit till den stora variationen. ■
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Summary
Early Iron Age houses in Tiundaland -Aspects oftime

I
n connection with the investigations for the 
new E4-highway through Northern Uppland, 
a very large number of prehistoric houses 
have been identified. The majority of these hous

es date from the Early Iron Age. A survey of the 
E4-results has resulted in no less than 158 houses 
from this period. To put this figure into its proper 
perspective, it can be noted that an earlier sur
vey of house material from the period of the Late 
Bronze Age to the Early Middle Ages in Uppland 
and neighbouring parts of Västmanland and Sö
dermanland covered 140 houses, 117 of which 
where of three-aisled construction. The basic aim 
is to use this material as a basis for supplementing 
the exiting typology and chronology drawn up by 
Hans Göthberg (2000), which in recent times has 
been supplemented by so called hybrids. We wish 
to stress that this compilation mainly has regional 
relevance. Local and regional variation in build
ing traditions can be limiting compared with for 
instance the entire Mälaren area.

The aim of the article has been to compile the 
investigated houses and refer them to an existing 
house typology. Questions centre on various ele
ments in the house construction and their pos
sible change over time and in relation to other 
types of house types. The material that forms 
the basis for the study is consists of three-aisled 
buildings with at least three trestles, dating to 
the Early Iron Age and investigated during the 
E4-project. A database of a total of 158 buildings

has been collated, including data on the various 
measurements of the houses and their datings. 
The data has been taken from the text and plans 
of the various field reports, though we have made 
our own assessment of the data. Some reports 
have arranged the houses according to Göth- 
berg’s typology. These assessments do not always 
correspond with our own appraisals.

For the most part, the results comply with the 
existing typology. The so called under-balanced 
with narrow middle aisles appear to have been 
introduced as late as during the transition to the 
Late Roman Iron Age. The hybrid shapes, or the 
occurrences of an additional row of roof support
ing post in the central aisle, is not a phenomenon 
that can be linked to any special house type or 
period during the Early Iron Age. Also, there are 
examples of post-replacements and overlapping 
houses throughout the period.

Construction details such as the gable and wall 
design cannot be linked to any special type of 
house construction or time period. The house 
lengths varied from 3 to 50, 5 metres, the major
ity being between 8 and 30 meters long. Probably 
varying sizes of households and farmstead econo
my have contributed to the great variation. A 
third of the building can were short houses, cor
responding to Göthberg type 5, which are often 
interpreted as outbuildings. ■
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Bostadens inre liv under
NORDISK ÄLDRE JÄRNÅLDER
- betraktelser kring hem och hall

Leif Karlenby .Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen

D
et centrala bostadsrummet i järnålderns 
bostäder kan betecknas som storstuga, då 
jag anser att det och den sentida motsva
righeten i svenska bönders stugor har haft samma 

funktion och samlande symbolik i familjens liv och 
i det sociala sammanhanget. Vill man vara riktigt 
provocerande skulle man kunna hävda att det rör 
sig om samma fenomen, med en kontinuitet från 
romersk järnålder och fram till idag! Ur storstugan 
i de romerska järnåldershusen utvecklades hallen, 
den nordiska hövdingamaktens mest särpräglade 
företeelse (Herschend 1993). Den officiella funk
tion som hövdingen hade och som utövades vid 
härden i hemmet kom med tiden - förmodligen 
just genom sin offentliga prägel - att distanseras 
från hemmet och behövde därmed ett uttryck i 
byggnadstraditionen. Hallen kom att efterlikna 
hemmet, uppdelad i rum med olika funktioner. 
Härden - eldstaden - hade tidigt en central roll i 
detta sammanhang och blev också betydelsefull i 
den nya hallbyggnaden (Herschend 1997:7). Ett 
kök fanns ofta liksom förrådsutrymmen.

Det arkeologiska intresset har riktats främst 
mot den mer officiella och maktrelaterade ställ
ning som hallen hade under framförallt yngre 
järnålder. Med denna separation mellan de offi
ciella och de intimt familjära funktioner storstu
gan hade haft tidigare, följer inte bara ett förtyd
ligande av makten i det offentliga rummet, utan 
också en mer renodlad - privat - roll för hemmets 
centrum, härden och storstugan. Det är möjligt att 
identifiera processer och företeelser som legat till

grund för hemmets centrala betydelse, familjens 
koppling till huset (se Lévi-Strauss 1999 angåen
de begreppet ”hus” i betydelsen ”familj”) och för 
maktens separation från familjen och det privata 
i romersk järnålder och folkvandringstid. Man 
förde över hemmets kännetecken till hallen, i ide
aliserad form. Fars plats vid bordsändan blev höv
dingens högsäte, familjens plats längs långsidorna 
togs över av gäster, krigare och hird. Den manliga 
världen blev den öppna, den offentliga, den kvinn
liga blev kvar i den privata sfären. Här kan man 
se början till ett förändrat förhållande mellan det 
manliga och det kvinnliga i familjen.

Storstugans betydelse som familjens centrum 
manifesterades i husets struktur först i och med ro
mersk järnålder. Det förromerska huset saknade en 
arkitektoniskt definierad skillnad i dispositionen 
av utrymmet mellan de takbärande stolparna, det 
går inte att enbart utifrån stolpsättningen fastställa 
att husets olika delar skulle ha haft olika funktion. 
Hemmets - och därmed också härdens - centrala 
betydelse torde emellertid kunna hänföras till 
en äldre tradition som man kan följa tillbaka till 
bronsålder. Den säregna och envist upprepade kon
struktionen av rummet kring härden i den yngre 
bronsålderns hus är en manifestation av eldstadens 
betydelse och familjens identifikation med hem
met. De fyra stolparna som ställda i en kvadrat in
hägnade härdplatsen kom att symbolisera hemmet.

Denna typ av hus framträdde redan under 
äldre bronsålder, eller åtminstone från mitten 
av perioden. Den var dock vanligast under yngre
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bronsålder. Särskilt framträdande var den på den 
stora och endast delvis undersökta boplatsen vid 
Pryssgården utanför Norrköping (Borna Ahl- 
kvist m.flL 1998). Jag har därför i det följande valt 
att benämna den ”pryssgårdstyp”.

Vid övergången till förromersk järnålder har ty
pen emellertid spelat ut sin roll och ersatts av ett 
mer traditionellt treskeppigt hus. Ibland är kon
struktionen oregelbunden och de två raderna med 
takbärande stolpar slingrar sig fram som ormar, 
till stora delar oberoende av varandra. Sällan är 
stolparna parställda. Men huset har ändå varit tre
skeppigt och det är tydligt att en del av byggnaden 
har utgjort ”hemmet” med härden centralt place
rad. Denna lite enklare och mindre tydligt struktu
rerade hustyp antyder att det i de områden där den 
förekommer har varit dålig tillgång på virke. Man 
har tvingats använda olika krokiga stammar och 
som en följd av detta har man placerat stolparna 
osymmetriskt vid marken, för att få en regelbun
den konstruktion i takhöjd. Liknande konstruk
tioner har kunnat ses i historisk tid till exempel i 
Danmark (Stoklund 1996; se även Eg. 4 nedan).

Samtida med denna speciella konstruktion 
fanns också mer regelbundet konstruerade bygg
nader. Dessa kom troligtvis att bli utgångspunkten 
för de med tiden allt mer symmetriskt utformade 
husen. Till att börja med saknar också dessa hus 
en uppdelning av huset i olika funktionella enhe
ter (utifrån stolpsättningen), men med tiden kan 
man ana att skillnader markerats i avståndet mel
lan stolpparen i den takbärande konstruktionen. 
Vid denna tid började hemmets centrala position 
- återigen kan man säga - markeras genom en sär
skild stolpsättning. Hemmet kom att identifieras 
med ett större rum än övriga funktioner i huset. 
Hemmet blev den stora stugan (storstugan). El
den hade uppenbart redan tidigare varit den sam
lande faktorn, men nu lät man ljusets och värmens 
samlande funktion för familjen uttryckas i arki
tekturen. Hemmets centrum blev också den vik
tigaste platsen där social tillhörighet definierades 
och hierarkisk status uttrycktes. Från eldens lågor 
utgick gårdens kraftnät och det var där man fann 
maktens kärna. Familjen likställdes med huset och 
detta gav grunden för dess sociala betydelse och 
funktion i både lokal och regional maktutövning,

det som gav familjens anspråk legitimitet. Därför 
blev storstugan den plats varifrån makten utgick.

Huset trädde fram som ett medel för att uttrycka 
sociala och hierarkiska skillnader. Detta kunde ske 
genom storlek, men det kan också ha funnits andra 
variabler, en mångfald av uttryck för skillnader. 
Utifrån utvecklingen av det nordiska romartida 
järnåldershuset finns det all anledning att miss
tänka att just storleken har varit ett av de främsta 
medlen för att uttrycka sin samhälleliga position. 
När systemet väl hade utvecklats räckte det med att 
tillhöra ett särskilt hus för att man skulle behand
las på ett särskilt sätt och man kunde bara genom 
att se på byggnaden avgöra dess invånares status.

Lévi-Strauss menar att samhällen som bygger sitt 
sociala och hierarkiska system på huset utgör en 
slags hybrider - eller transitionella enheter - mel
lan släktbaserade och klassbaserade samhällssystem 
(1999:151). Det är intressant i detta sammanhang 
att hallen i den äldre järnålderns hus frigjordes 
från bostadshuset och därmed också från den 
nära kontakten till hemmets härd, familjens sköte. 
Storstugan och dess härd hade tidigare utgjort ut
gångspunkten för systemet. Övergången från ett 
släktbaserat system till ett klassbaserat påbörjades 
just vid detta tillfälle. Anknytningen till familjen 
vidmakthölls visserligen genom att hallen utfor
mades som ett hus, att den hade en eldstad centralt 
i rummet och att hallen också låg på boplatsen (i de 
flesta fall, men inte alltid, cf Herschend 1998:20ff; 
Karlenby 2005b). Hallen avbildade - på ett arkai- 
serande och formellt sätt - storstugan, men man 
hade frigjort sig från hemmets mer grundläggande 
och intima variabler. Matlagningen till exempel 
lyftes ut och sköttes antingen i ett rum bakom hal
len eller i enstaka fall i en därtill särskilt upprättad 
separat byggnad. I hemmet hade alla sin roll, i hal
len har man lyft ut en specifik roll, nämligen den 
som familjens överhuvud. Hövdingaskapet utveck
lades till en officiell abstraktion av familjesituatio
nen. Hövdingens förhållande till sina underlydan
de kan jämföras med faderns förhållande till familj 
och tjänstefolk i hemmet. Samma förhållande kom 
sedan att utvecklas i kungavärdigheten.

De sociala förändringar som hänger ihop med 
hallens separation från hemmet kan alltså ses 
som ett första steg i utvecklingen mot medeltida
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kungamakt. Under folkvandringstid var grunder
na för denna institution redan utvecklade, vissa 
forskare vill göra gällande att det redan då fanns 
ett antal småkungar i Norden, som slogs med var
andra (Ramqvist lppaiazff). Sagorna om de gam
la kungarna - som möjligen skulle kunna visa på 
ett sådant sakernas tillstånd - bör förmodligen ses 
som relativt fria berättelser, men i grunden är det 
långt ifrån uteslutet att det skulle finnas en verklig
het bakom historierna. Det råder inget tvivel om 
att det pågick en omfattande maktkamp vid denna 
tid. Fynden av vapenoffer, befästa borgar och all
mänt krigiska ideal talar sitt tydliga språk. Genom 
gravgåvor i manliga gravar från förromersk järn
ålder avspeglar sig ett framväxande krigiskt ideal 
redan före Kristi födelse (Wikborg 2005:i82ff).

Redan den första uppdelningen av bostadshu
sets inre kan utgöra tecken på hierarkiska system 
som symboliskt användes för att spegla eller trans
formera dem som levde i och representerades av 
huset (Carsten & Hugh-Jones 1995:12). På samma 
sätt kan dekorativa och arkitektoniska element på 
husets utsida ha utnyttjats för att uttrycka invå
narnas sociala status, välstånd och identitet. Både 
inre och yttre uttryck kan ha fungerat som hjälp
medel för att visa upp mytologiska och historiska 
belägg för att rättfärdiga maktanspråk (a.a.).

Utvecklingen från huset med storstugan över den 
friliggande hallen fortsätter även under yngre järn
ålder och den slutgiltiga utvecklingen leder till den 
tidigmedeltida kyrkobyggnaden. Som Martin Han
sson uttrycker saken: ”Considering that parts of 
the cult in pre-Christian or early Christian era took 
place inside the hall or in the home of a patron, the 
church can to some extent be seen as a specialized 

“hall” for cult purposes. In the church, just as in the 
hall, the lord performed and displayed his lordship 
in public” (2006:175). Lite längre ner förtydligar 
han: “From a structural point of view the church 
can actually be seen as an alternative hall, where the 
religious functions of the lordly hall were special
ized” (2006:175). Rent arkitektoniskt går flera ele
ment igen från järnåldershusens hallbyggnader till 
de tidiga kyrkorna. En särskild företeelse är “för
stugan” (förklaring följer senare) som leder in till 

“storstugan/hallen”, som man lätt kan identifiera 
med vapenhus respektive kyrkosal/långhus.
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Man skulle kunna förvänta sig att inte alla gårdar 
har haft en speciell lokal med hallfunktion vare sig 
som friliggande byggnad eller som en del av storstu
gan. Som ett uttryck för en hierarkisk uppdelning 
av samhället borde denna funktion enbart återfin
nas på mer framträdande platser, såsom storman- 
nagårdar och hövdingars platser. Emellertid visar 
det sig att förändringen av hustyperna är likartad, 
samtidig och att den omfattar hela materialet. Den 
hustyp som identifierats av Frands Herschend 
som den fristående hallbyggnaden (lppgnSaff) 
återfinns på så gott som alla boplatser och ibland 
också i flera exemplar på var boplats. Det framväx
ande arkitektoniska uttrycket för en funktionell 
och symbolisk uppdelning av bostadshuset under 
äldre järnålder återfinns på både små och stora bo
platser och i små och stora hus. Detta innebär att 
det i så fall skulle ha funnits en djupgående social 
aspekt som uttryckts genom husets förändrade ut
formning och att den inte enbart har handlat om 
en ökad hierarkisering av samhället. En förändrad 
syn på ”mannen/hövdingen” har också avspeglat 
sig i synen på ”mannen/familjefadern”.

Ett.ex.empel på en sammanhängande järnål- 
derstida bebyggelse som tydligt visar på en social 
stratifiering genom en hierarkisk symbolik i bygg
nadernas konstruktion och inre uppdelning kan vi 
finna i Bäcklunda utanför Örebro (Knabe 2003; 
Graner & Johannessen 2003; Andersson & Gra
ner 2006). Visserligen ligger denna boplats långt 
ifrån E4:an, men den visar tydligt på en ojämlik 
struktur, där den ene inte är den andres jämlike.

I Bäcklunda fanns tre järnåldershus. De har alla 
daterats utifrån 14C-analyser och de är så vitt det 
går att avgöra samtida. Vartdera huset låg på en 
liten förhöjning, i övrigt karakteriserades området 
av den flacka slätten och sanka ängar. På den högsta 
kullen fanns det ett minst 42 meter långt hus med 
en tydligt markerad storstuga/hall. De två övriga 
husen var 13 respektive 15 meter långa och hade 
visserligen markerade storstugor, men de saknade 
den speciella rumsliga dispositionen som känne
tecknade hallfunktionen. Ett herre- och tjänareför
hållande kan inte uteslutas (Karlenby 2005c).

Det ligger utanför denna artikels omfattning 
att ge sig in i diskussioner kring dispositionen av 
boplatserna, men det är författarens åsikt att om
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man ser på de större boplatserna längs E4:an, kan 
man lätt identifiera gårdslägen och därmed också 
bebyggelseenheter med olika stora bostadshus och 
olika uppsättningar av ”ekonomibyggnader”. Som 
ett.ex.empel kan vi ta Lövstaholm utanför Upp
sala (Häringe Frisberg m.fl. i tryck).

Hallens separation 
från storstugan
Ett bra exempel på hustypens kontinuerliga ut
veckling utgör hus 18 från Vallby i Tierp socken. 
Det utgör också ett gott.ex.empel på husens höga 
egenålder, då det genomgått flera kraftiga om
byggnader. De naturvetenskapliga dateringarna 
antyder en brukningsperiod på åtminstone 200 
år (Häringe Frisberg & Seiler 20o6:66ff). Uti
från typologiska kännetecken och 14C-analyser 
har huset daterats till folkvandringstid med en 
möjlig fortsättning in i vendeltid - alla 14C-date- 
ringar i denna artikel anges utifrån 1 sigma (a.a. 
20o6:66ff). Helt uppenbart har husets västra del 
byggts om, möjligen vid flera tillfällen. Bland 
annat verkar den västra gaveln ha försetts med 
en syllkonstruktion (hus 22, Häringe & Seiler 
20o6:jji{) eller - som jag skulle vilja tolka det - 
en dränering av den västra gaveländen. Just själva 
gaveln förefaller ha reparerats flera gånger.

Det västligaste av de takbärande stolpparen har 
med tiden bytts ut, alldeles intill det äldre paret 
har nya hål grävts för ett friskt par stolpar (se par 1 
i fig. 1). Emellertid kan man se att också det andra 
och tredje paret har ersatts med nya stolpar, även 
om detta inte skett omedelbart intill det äldre pa
ret. Min tolkning utgår ifrån att par 1 till 3 har er
satts av ideologiska skäl. Genom den förändrade 
rumsuppbyggnaden som omstolpningen gav, har 
man ”moderniserat” huset. De två östligaste pa
ren (4 och 5) har inte ersatts, då denna del inte 
påverkats av de nya riktlinjerna

I den äldre fasen har huset haft tio parställda, 
takbärande stolpar. I detta hus bildas ett större 
rum mellan par 3 och 4. Spannet är 8 meter 
långt och har därför stöttats av en i mittenlin
jen placerad stolpe. Detta är ett återkommande 
drag bland romerska järnåldershus. Där utgör

det större rummet storstugan/hallen. Väster om 
denna finns ett till två mindre rum med funktion 
som förstuga och kammare. Öster om det stora 
rummet finns oftast ett eller flera mindre utrym
men, ibland avslutas huset med ett stall eller ett 
ekonomiutrymme. I fallet med hus 18 i Södra 
Vallby fanns endast ett rum i denna del.

Efter ombyggnaden hade huset fortfarande fem 
par takbärande stolpar, men avståndet mellan pa
ren hade jämnats ut och varierade endast mellan 
4,5 och 5,5 meter. Tidigare varierade avstånden 
mellan 3,5 och 8,0 meter. Det fanns inte längre nå
got rum som var påtagligt större än de andra, inget 
av rummen kunde längre definieras som hall.

Naturligtvis kan man tolka denna förändring 
på flera sätt, men jag tycker att den mest logiska 
lösningen är att man velat ”bygga bort” hallen ur 
bostadshuset, eftersom man istället anlagt en sär
skild byggnad för detina funktion. Hus 20 - som låg 
strax intill hus 18 och i 90 graders vinkel till detta, 
som en flygelbyggnad - har alla de kännetecken 
man kan önska av en hallbyggnad (typ 4, fig 2).

Hus 20 har en ”modernare” konstruktion med 
de två raka fyrstolpsgavlarna. Den inre konstruk
tionen är enkel och består av tre par takbärande 
stolpar. Möjligen har huset förlängts i den södra 
delen. Då skulle huset från början endast ha haft 
två par takbärande stolpar, förutom de som stått 
i gavlarna. Huset hör till den typ som Herschend 
identifierar med hallen (Herschend ip93:i82ff).

De raka gavlarna antyder en utvecklad, eller i alla 
fall ny, byggnadsteknik. Jag har på annan plats fö
reslagit att denna konstruktionsdetalj skulle hänga 
samman med att stavtekniken införts i Norden - 
eller snarare uppfunnits där (Karlenby 2005b).

Hustypen har varit synnerligen vanlig på mel
lansvenska boplatser från övergången mellan 
äldre och yngre järnålder och många gånger har 
konstruktionen enbart bestått av två gavlar och 
ett inre takbärande bockpar (t.ex. Görla utanför 
Norrtälje, Eriksson 1995)- Väggarna är ofta dåligt 
bevarade, ibland finns endast några få stolphål 
som antyder konvexa väggar.

Dateringen av hus 18 och 20 - som utifrån lä
get på boplatsen och i förhållande till varandra 
torde kunna anses vara samtida - har utifrån I4C- 
analyserna olika tidsställning. Hus 18 har daterats
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Par 1 Par 3 Par 4 Par 5Par 2

• •
Figur i. Plan över hus i8 i Södra Vallby, Tierp socken, Uppland. De utbytta stolparna i den senare huskonstruktio
nen är markerade med svart. Lägg särskilt märke till att det stora rummet i husets mitt på ett påtagligt sätt minskas 
genom denna ombyggnad. Observera att huset ej är skalenligt återgivet.
Figure i. Plan ofhouse i8 at Södra Vallby, Tierps parish, Uppland. The replaced posts in the younger house are 
shown in black. The size of the large room in the centre of the house has been decreased after rebuilding. Observe that 
the plan is not to scale.

med hjälp av flera prover och de ger något olika 
resultat. Ett prov anger en datering till romersk 
järnålder och två till folkvandringstid/vendeltid 
(Häringe Frisberg & Seiler 2006:66). Hus 20 har 
daterats med hjälp av ett 14C-prov och hamnar i en 
något - men egentligen obetydligt - mer framskju
ten period av järnåldern (2006:77). Det är emel
lertid viktigt att komma ihåg att den ombyggnad 
(förmodligen upprepade ombyggnader) som både 
hus 18 och 20 har utsatts för innebär att husen är 
samtida. Hus 18 är antagligen också tidigare än hus 
20! De skiftande dateringar som hus 18 givit kan 
hänga ihop med ombyggnaden. Den äldre fasen av 
huset bör kunna föras tillbaka till romersk järn
ålder. Utifrån den sammantagna bilden av resul
taten av 14C-analyserna kan man sluta sig till att 
boplatsen i sin helhet - även om inte något av de 
identifierade husen verkar höra till den tidigare 
delen - bör ha varit i bruk mellan cirka 200 och 
600 e.Kr. Ett par förromerska dateringar antyder 
en något tidigare etableringsfas (2006:137^.

Tack vare ombyggnaden av hus 18 kan vi få en 
idé om den förändring bostadshuset genomgick 
vid övergången mellan äldre och yngre järnål
der och den utveckling som ledde till den sepa
rata hallbyggnaden. Det är först och främst inte 
de yttre förändringarna som visar på betydande 
ideologiska förändringar. Det som är intressant är 
omdisponeringen av husens inre. I det äldre ro
martida huset har rummen mellan de takbärande
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stolpparen olika storlek och det största - eller 
ibland de två största - har omfattat både det cen
trala bostadsrummet och förstadiet till hallen. I 
det yngre folkvandringstida huset har alla rum
men i stort samma yta.

Ombyggnaden av gaveln i hus 18 pekar på en 
förändring utifrån nya ideal, men den förefaller 
ske i ett senare skede och i första hand har den 
raka gaveln - och den där med förknippade stav
byggnadstekniken - kommit att introduceras i 
samband med hallbyggnadens etablering. I många 
fall kom den äldre plantypen att fortleva i bostads
huset (Karlenby 2005b; Hallgren 2005).

Om vi jämför rum för rum från väster till öster 
i hus 18 kan vi i den äldre fasen se ett gavelrum 
i väster som åtminstone sträckt sig till det första 
takbärande stolpparet. Förmodligen har rummet 
sträckt sig fram till stolppar nummer 2. Rummet 
kan ha fungerat som en kammare eller som ett 
förråd av något slag.

I den yngre fasen har ett större utrymme bil
dats mellan det första och det andra stolpparet. 
Det är svårt att avgöra hur stort det västliga rum
met varit eftersom vi inte kan vara säkra på var 
en eventuell mellanvägg har varit placerad och 
hur utrymmet mellan detta västra rum och ett 
eventuellt ingångsrum har disponerats. Det finns 
inga bevarade spår av ingången men den bör i det 
äldre huset ha legat strax öster om par 2 i den söd
ra långväggen. Genom dörren kom man där in
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i förstugan som var det andra rummet från väs
ter. Detta rum utgjorde vestibulen, förrummet 
till hallen. I det yngre huset kan dörren ha haft 
samma placering i den södra långväggen men 
om mellanväggen varit lokaliserad till det andra 
stolpparet, kom man istället in i det västra gavel
rummet. Det kan naturligtvis ha funnits en inre 
avdelande vägg mellan de två paren som det inte 
bevarats några spår av. Det kan till och med vara 
så att mellanväggen haft samma läge som i det 
äldre huset (se streckad linje i Häringe Frisberg 
& Seiler 2006:67). Då bildas en ganska smal för
stuga genom vilken man kan ta sig till nästa rum.

Nästa rum i det äldre huset är storstugan/hal
len. Detta spann har haft en imponerande längd 
(8 meter) och mitt i rummet har det stått en stolpe, 
förmodligen för att fungera som ett.ex.tra stöd för 
taket. Möjligen har taket här också varit högre än i 
resten av huset. I många hus är stolphålen i denna 
del av byggnaden större, kraftigare och djupare än 
övriga stolphål. De är också oftare stenskodda än 
övriga stolphål. Det kan egentligen bara finnas en 
orsak till detta, nämligen att taket har varit högre 
- riktigt högt (tänk norsk stavkyrka) - än i resten 
av byggnaden. Det är möjligt också att den inre 
takhöjden har varierat kraftigt genom att en över
våning funnits i de delar som omger storstugan 
och att denna i sin tur har haft dubbel takhöjd. 
Centralt i detta rum har en långhärd legat och i 
ena änden - eller vid en av dess långsidor - har 
högsätet funnits (Söderberg 2005:203).

I den yngre byggnaden har storstugan förvand
lats till två mindre, likstora rum. Det saknas här
dar i huset, varför det inte är möjligt att identifiera 
vilket av de två rummen som är själva storstugan. 
Den relativt homogena konstruktionen antyder i 
alla fall att hallen lyfts ut ur bostadshuset.

Innanför storstugan - i både det äldre och 
yngre huset - fanns ett rum med osäker funktion. 
Det kan ha ingått i bostaden men också varit ett 
förråd eller möjligen ett stall. I flera andra hus 
med ”hall” har det legat ett kök i anslutning till 
denna, ett kök för tillagning av ”officiella” målti
der, kan man anta. Huset i Södra Vallby saknade 
spår efter eldstäder också i detta rum, så det är 
svårt att uttala sig om det har haft denna funk
tion. Alternativ finns också där matlagningen

skett utanför långhuset vid dessa officiella tillfäl
len (Ahlström 2004:24ff; Westin 2005).

Hus nummer 6 från Lövstaholm förefaller 
vara ett intressant mellanstadium (typ 2, fig 2, se 
även Häringe Friberg m.fl. i tryck). Där har vis
serligen hallen separerats från storstugan - helt i 
linje med de moderna strömningarna - men den 
hängde fortfarande ihop med huset. I den västra 
delen, där stolpsättningen varit lite glesare - och 
stolphålen större - har hallen legat. I den västra 
gaveln har ett särskilt ”gästabudskök” legat med 
tillhörande förråd. Öster om ingången fanns bo
staden, som har upptagit en fjärdedel av husets 
längd. Efter denna kan det ha funnits ett fähus/ 
stall, flera förråds- och lagerutrymmen, arbetsut
rymmen och rum för tjänstefolk eller slavar. Det 
är det största huset i Lövstaholm (över 50 meter) 
och torde vara hövdingens hus. Dateringen place
rar huset i tidig romersk järnålder och detta anty
der att idén om den separata hallen redan fanns 
under millenniets första århundrade.

Flera av husen i Lövstaholm har en dubbel - 
eller åtminstone kompletterande stolpsättning i 
delar av byggnaderna. Dessa kan inte förstås som 
överlappande hus eller omstolpningar. Fredrik 
Larsson (Häringe Frisberg m.fl. i tryck) har tol
kat dem som spår efter loft eller övervåningar. 
Dessa skulle i så fall endast täcka delar av bygg
naderna, själva hallen har - i enlighet med min 
tolkning - saknat övervåning.

Martin Hansson har föreslagit att kyrkorna 
utgör en naturlig fortsättning på den förhisto
riska hallbyggnaden (Hansson 2006). Naturligt
vis finns det likheter mellan dessa och den yngre 
järnålderns hallbyggnader - framförallt så som de 
framträder i södra Skandinavien - och det finns en 
uppenbar kontinuitet mellan de hallbyggnader vi 
talar om här och den yngre järnålderns. Därför är 
det inte orimligt att åtminstone som en hypotes 
se den äldre järnålderns utveckling av huset från 
bostad till hall som ett första steg i den processen.
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Särskilda hustyper med 
hänseende på den inre 
funktionella uppdelningen
Ganska snart fann jag att det var nödvändigt att 
upprätta en helt ny typologi över den äldre järn
ålderns hus. Trots befintliga - och genomarbetade 
- typologier behövs för den här undersökningen en 
som är särskilt inriktad på den inre strukturen och 
då speciellt på organisationen av rummet kring 
storstugan och hallen. Det visar sig att denna 
struktur inte helt följer den uppdelning som t.ex. 
Göthberg gör i sin avhandling (2000:24-78). Fö
reteelsen storstuga/hall uppstod under förromersk 
järnålder men blev vanlig först under romersk järn
ålder. Typen förekommer alltså både bland de ba
lanserade treskeppiga konstruktionerna och bland 
de underbalanserade husen. Separeringen av stor
stugan och hallen sker någon gång vid övergången 
mellan romersk järnålder och folkvandringstid. 
Detta avspeglar sig endast perifert i de typer som 
Göthberg redovisar. Detta beror naturligtvis inte 
på något fel i hans typindelning, utan hänger helt 
enkelt ihop med att typerna omfattar mer gene
rella utvecklingstendenser. Vid en särskild studie 
av hallfenomenet behövs andra kriterier.

I det material som grävts fram vid E4-under- 
sökningarna (kompletterat med ett antal hus från 
Uppland, Västmanland, Närke och Medelpad) 
har jag kunnat identifiera fem olika typer av inre 
funktionell uppdelning som har med storstugan 
och hallen att göra. Sammanlagt ingår 140 stycken 
hus i undersökningen med 14C-dateringar mellan 
900 f. Kr. och 900 e.Kr. (Ramqvist 1983; Ramqvist 
1992; Göthberg m.fl. 1996; Göthberg, Qviström 
m.fl. 2002; Fagerlund 2003; Graner & Johannes
sen 2003; Knabe 2003; Berggren & Hennius 2004; 
Ahlström 2004; Ölund & Flennius 2004; Frölund 
2005a; Gustafsson m.fl. 2005a; Andersson & Gra
ner 2006; Fagerlund & Scheutz 2006; Häringe 
Friberg & Seiler 2006; Onsten-Molander & Wik
borg 2006a; Onsten-Molander & Wikborg 2006b; 
Åberg & Svensson 2006; Frölund & Schütz 2007; 
Häringe Friberg m.fl. i tryck; Kraft 2007).

Typ o utgörs av den hustyp som etablerades 
under yngre bronsålder och som kom att.ex.istera
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under i stort sett hela den förromerska perioden. 
Det finns två anledningar till att typen benämnts 

”typ o”. För det första beror det helt enkelt på att 
jag först efter att ha indelat husen i fyra typer in
såg att jag måste ta med de hus som byggdes innan 
idén med hallen uppstod. Antingen hade jag varit 
tvungen att numrera om alla typer - med allt vad 
det skulle medföra av sammanblandningar och 
förväxlingar - eller så kunde jag införa en typ o. 
Därmed framstår också den andra anledningen 
som fullständigt självklar. En typ av hus som exis
terade innan hallen ens hade uppstått som idé eller 
var påtänkt, hör ju egentligen inte till den hän
delseutveckling som typerna 1-4 är exponenter för. 
Därför börjar den typologiska serien med typ o.

Typ o har definierats som ”storstuga före hall”. 
Den kännetecknas av att den inre takbärande stolp- 
konstruktionen saknar indikationer på inre rums- 
uppdelning utifrån variationer i stolpsättningen, 
dvs. det finns ingen tydlig markering av olika rum 
i form av olika stora avstånd mellan stolpparen. I 
vissa av husen kan möjligen ett något större, cen
tralt beläget rum identifieras som en tidig form av 
storstuga. Dessa hus torde - som en följd av den 
typologiska utvecklingen - kunna ses som sena.

Typ t är den första typen som ingår i den 
egentliga utvecklingen av hallen. I undersök
ningen har jag definierat typen som ”storstuga/ 
hall”, som en markering av att det centrala rum
met har en delad funktion både som hemmets 
medelpunkt och som centrum för offentlig re
presentation. Ofta består denna del av ett min
dre och ett större utrymme. Ofta finns minst en 
härd i detta rum. Man borde kunna förvänta sig 
en långhärd eller något slags eldpall i detta rum, 
men på grund av att de flesta husen ligger i plöjd 
mark saknas dessa lämningar så gott som alltid. 
I dessa rum kan också finnas stolpanordningar 
som inte ingår i den treskeppiga takbärande kon
struktionen. Ibland väster därom - ibland öster 
därom - finns ett mindre rum som oftast har en 
ingång i den södra långväggen. Detta har tolkats 
som ingångsrum eller vestibul/förmak till stor
stugan/hallen. I den motstående delen av huset 
fanns ofta ett mindre rum, vanligtvis försett med 
en eldstad (ibland också med kokgropar), som 
måste tolkas som kök. I dessa hus har redan den
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Figur 2. Exempel på planer över hus av de fem olika typerna som etableras i denna artikel. Observera att husen ej är 
skalenligt återgivna.
FIGURE 2. Examples of house plans for the five different types which have been established in this article. Observe 
that the plan is not to scale.
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offentliga (manliga) sfären frigjorts från hem
mets intima omfamning, dvs. från den kvinnliga 
sidan (se Herschend 1993:196).

Utifrån 14C-dateringarna av de hus som förts till 
typ 1 kan man sluta sig till att denna etablerats vid 
början av romersk järnålder - möjligen strax före 
Kristi födelse. Typen sträcker sig fram till åtmins
tone 300-talet e.Kr. och förekommer i en äldre och 
en yngre variant, en med balanserad konstruktion 
och en med underbalanserad (se hg. 2).

Typ 2 ska egentligen ses som en särtyp som 
förebådar och sammanfaller med utvecklingen 
av typ 3 respektive 4 (se nedan). Definitionen i 
undersökningen är ”Storstuga + hall”. Typen är 
en utveckling av de kombinerade privata och of
fentliga uppgifterna som tillskrivits boningshuset 
tidigare, men här har man frigjort hallen från stor
stugan, även om den fortfarande finns i huset. Det 
bästa exemplet på denna utveckling utgör hus 6 i 
Lövstaholm (se hg. 2, typ 2). Förekomsten är för
hållandevis kortvarig.

Typ 3 var det som blev kvar av bostadshuset när 
hallen placerades i en egen byggnad (typ 4). Defi
nitionen är kort och gott ”Storstuga”. Storstugan 
markerades fortfarande genom ett större rum och 
i många fall av närvaron av en eldstad, men ut
vecklingen gick emot allt mer likstora utrymmen 
mellan stolpparen. Avståndet mellan dessa ökade 
också till uppemot 5 meter eller större, dock som 
följd av helt andra - och orelaterade - funktionella 
krav och ideal. Avståndet mellan stolparna i paren 
minskade dessutom, ibland till bara dryga metern. 
Detta hängde i huvudsak samman med utveck
lingen av det underbalanserade huset (Göthberg 
2000). Typen förekom under större delen av ro
mersk järnålder och folkvandringstid. 14C-date- 
ringarna tycks antyda att separationen mellan 
storstuga och hall skedde relativt snart efter det att 
funktionen (hall) uppstått. Det hela måste ses som 
en naturlig följd av introduktionsprocessen, med 
både nyfikenhet och konservativt tillbakasträvan- 
de (Rehnberg i965:254ff). Den nya typen kom att 
etableras bit för bit, men en kvardröjande existens 
av den äldre modellen är bara att förvänta.

Typ 4 (hallen) kan inte tidsmässigt särskiljas från 
typ 3. Detta beror naturligtvis på att typ 3 uppträder 
som en följd av att hallen lyfts ur boningshuset. Typ

4 förekommer nästan enbart i form av ”modernare” 
hustyper med smalt mittskepp och långt avstånd 
mellan stolpparen. Denna typ har utvecklats som 
en följd av förändrad byggnadsteknik, men i sin tur 
har denna teknik gett upphov till en annan typ av 
rum, som förmodligen upplevdes som lämpliga för 
hallfunktionen, när den slutligen lyftes ur bostads
huset. Med tiden kom en annan byggnadsteknisk 
detalj att ytterligare förstärka hallens monumenta
litet. De raka gavlar, som de s.k. ”fyrstolpsgavlarna” 
antyder har förmodligen haft med införandet av 
stavbyggnadstekniken att göra och denna kom ju 
att under yngre järnålder och tidig medeltid få en 
avgörande betydelse för hallens - och dess efterträ
dare kyrkornas - utformning.

I samband med denna typindelning skulle jag 
också vilja klargöra bruket av ordet ”långhus”. Det 
har på senare tid allt mer kommit upp till diskus
sion hur lämpligt och korrekt beskrivande detta 
ord egentligen är som beteckning på det mälardal
ska järnåldershuset. Visserligen är många av husen 
långa (det vill säga avsevärt längre än vad de är 
breda), men det finns stor variation bland husen. 
Om man bara ser till de hus som definierats som 
bostadshus (de hus som normalt anses höra till 

”långhusen”) kan längden variera mellan 12 meter 
och upp till över 50 meter. Det säger sig självt att 
dessa hus representerar helt olika saker. Exemplet 
från Bäcklunda ovan med två små och ett stort hus, 
har tolkats som en representant för en social skikt
ning av samhället, kanske till och med som ett ut
tryck för ett system med trälar boende i små hus 
och den självägande storbonden i det stora huset 
(Karlenby 2005c).

Det är viktigt att skilja på normalstora bostads
hus och de särdeles långa hus som t.ex. Dan Fa
gerlund beskriver i denna publikation (Fagerlund, 
denna volym). I det första fallet rör det sig främst 
om en konstruktiv detalj, som inneburit att hu
sen oftast varit många gånger längre än vad de var 
breda. Den treskeppiga stolpburna konstruktio
nen får oftast detta till följd. Därav följer att dessa 
hus slentrianmässigt har benämnts ”långhus”. Det 

”långa huset” å andra sidan är emellertid snarare 
en social konstruktion, en markering av ägarens/ 
byggherrens framträdande position i samhället. I 
båda fallen kan användandet leda till missförstånd
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och otydligheter. I denna artikel har jag i möjli
gaste mån undvikit att använda detta begrepp.

Hans Göthbergs typer
Det kan vara intressant att jämföra mina typer med 
dem som Hans Göthberg presenterade i sin dok
torsavhandling (2000). Med hjälp av den inre takbä
rande konstruktionen delar han upp husmaterialet i 
två huvudgrupper bestående av balanserade hus och 
underbalanserade hus (typ A och B). Därefter delas 
husen in i underordnade varianter alla med särskil
da och speciella särdrag. Sammanlagt har husmate
rialet från förromersk och romersk järnålder samt 
folkvandringstid delats in i 16 klasser. Göthberg 
bygger sin typologi på det material som fanns till
gängligt i slutet av 1990-talet. Det innebär att date
ringarna av typerna har blivit aningen osäkra eller 
man kanske ska säga oprecisa. Mycket tack vare E4- 
undersökningarna är nu läget ett helt annat. Dels 
har det större antalet dateringar som varit möjliga 
att genomföra tack vare acceleratortekniken inne
burit ett bättre grundmaterial, dels har den allt min
dre felmarginalen inneburit säkrare dateringar. Den 
ökade medvetenheten om vikten av provets kontext 
har också spelat stor roll för dateringarnas exakthet. 
I fig. 6 kan vi se den kronologiska fördelningen mel
lan typerna. Vi kan bland annat se att dateringarna 
inte helt följer typindelningen. Till exempel är B3- 
typerna äldre än Bi och B2, något som också fram
gick hos Göthberg (20oo:49ff).

Fortfarande räcker inte de daterade husen till 
för att säkert särskilja Göthbergs 16 typer från 
varandra. En detalj som emellertid framgår är att 
övergången mellan balanserade och underbalanse
rade hus torde ha inträffat runt Kristi födelse. Den 
äldsta dateringen av ett underbalanserat hus ham
nar i det första århundradet före Kristus. Den äldre 
balanserade typen har emellertid förekommit åt
minstone ytterligare 300 år in i romersk järnålder.

I stället har jag ställt samman en förenklad ty
pindelning (hg. 7). Där har husen slagits ihop till 
grupperna A1-A3-A5-A2-B5-B3-B1-B2. Den kro
nologiska seriationen bygger på typernas datering. 
Jag har också tagit bort en ”markering” från varje 
århundrade för att eliminera eventuella extrem
värden i början och slutet av sekvenserna.

Typ Ar har en relativt låg förekomst i materia
let mellan 400 f.Kr. och 100 e.Kr. Ett begränsat 
uppträdande i yngre bronsålder kan sannolikt till
skrivas kalibreringskurvans utseende under denna 
period. Typ A3 däremot kan ha uppstått redan un
der yngre bronsålder, men dess huvudsakliga fö
rekomst finner vi från Kristi födelse och fram till 
400 e.Kr. Typ A3 är den vanligaste av de balanse
rade typerna. De korta husen av typ A5 är relativt 
ovanliga, men sammanfaller med typ A3 och A2. 
Typ A2 har också en mer begränsad förekomst och 
är något senare än hus Al. Den sammanfaller dock 
väl med typ A3 och bör kunna dateras till yngre 
förromersk järnålder och äldre romersk järnålder.

Vad gäller de yngre underbalanserade husen kan 
man se att typ B3 och B 5 har en begynnande före
komst kring Kristi födelse och sedan sträcker sig 
framåt folkvandringstid. Dessa representerar stor
stugan/hallen samt hallen separerad. Bi och B2 är 
senare utvecklingar av bostadshuset med den van
ligen mer formaliserade storstugan, som tillkom 
efter att hallen etablerats som en egen byggnad. 
Man kan möjligen ana sig till att de första separat 
uppförda hallbyggnaderna kom till i en miljö där 
en fortsatt användning av bostadshus med inte
grerad storstuga/hall länge var vanligt.

En riktigt bra bild av det kronologiska samban
det mellan balanserade och underbalanserade hus 
får man först om man sammanställer husen i typ A 
(balanserade) och typ B (underbalanserade) (fig. 8). 
Då framgår det tydligt hur den äldre typ A ersätts av 
typ B. Det framgår också att övergången inte varit 
omedelbar (se även Göthberg 2000:88). Typ A dröj
de kvar en bit in i romersk järnålder. Typ B förefal
ler dock inte kunna beläggas före Kristi födelse.

Om vi för ett ögonblick återgår till fig. 7 kan vi 
nu uttala oss lite säkrare om de olika hustyperna. 
Hus A3 har varit den överlägset vanligaste typen, 
förmodligen har det också varit den typ som ut
vecklats först, Ar och A2 representerar en äldre 
och en yngre utveckling av den balanserade bygg
naden vid sidan av A3. Det balanserade huset före
kommer också av allt att döma in i 200-talet e.Kr., 
kanske t.o.m. in i 300-talet.

När det gäller den underbalanserade typen bör 
den dyka upp precis runt Kristi födelse. Typ B5 och 
B3 är de typer som förefaller etableras först. B5 är en
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grupp av små hus, förmodligen är de flesta ekono
mibyggnader, men några av dem kan vara hallbygg
nader. Oavsett vilket, så utgör de en alldeles speci
ell grupp av byggnader som presenterar en ny typ 
av konstruktion. Den underbalanserade byggnaden 
är som mest uttalad i denna grupp. Dateringen är 
den samma som för de större husen i typ B3, från 
Kristi födelse och fram till och med folkvandrings- 
tid. Typerna Bi och B2 bör inte ha etablerat sig före 
200 e.Kr. och de försvinner av allt att döma sam
tidigt som B5 och B3. Vendeltiden och den yngre 
järnålderns byggnader ligger utanför omfattningen 
av denna artikel, men husen utvecklades både som 
en fortsättning på den äldre järnålderns ”långhus
tradition” och som en helt ny konstruktion repre
senterande stavteknik och skiftesverk.

Det kan nu vara tid att göra en jämförelse mel
lan mina typer som bygger på den inre funktionella 
uppdelningen av storstugan och hallen och Göth- 
bergs typer som bygger mer på husets grundläggan
de konstruktion (fig. 9). Av mina typer förekommer 
den första både bland A- och B-typerna. Det vill 
säga att övergången från storstuga/hall till separata 
byggnader inte hänger samman med övergången 
mellan balanserade och underbalanserade hus. Un
gefär hälften av husen i typ 1 hör till den balanse
rade typen och hälften till den underbalanserade.
I övrigt finns det en klar separation som överens
stämmer med mina typer och Göthbergs typer.

Däremot kan man med hjälp av l4C-dateringar- 
nas spridning över mina typer se att förändringen 
av den interna rumsdispositionen och introduk
tionen av typ 2, 3 och 4 klart visar att det var en 
förändring som skedde relativt snabbt, till skillnad 
från övergången mellan balanserade och underba
lanserade hus (fig. 10). Det finns en kvardröjande 
effekt, en traditionell konservatism om man så vill, 
som fått till följd att den äldre typen av hus samex
isterade med den nya under en period. Introduk
tionen av de nya typelementen var dock snabb.

Huset under förromersk tid
Innan hallen fick en separat och särpräglad funktion 
var huset alltså centrum för all verksamhet. Kring 
huset cirklade livet från vaggan till graven. Allt från 
de vardagliga göromålen till de stora högtiderna
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och de religiösa ceremonierna (bortsett från sådant 
som skedde utomhus och i heliga lundar).
Den inre uppdelningen av huset under denna tid 
var inte lika tydlig som den senare blev. På sam
ma sätt som den varierande stolpsättningen i de 
romartida husen kan anses ha tillkommit som en 
följd av ambitionen att uttrycka sociala och symbo
liskt viktiga signaler genom dispositionen av rum
met, måste den förromerska järnålderns avsaknad 
av liknande arkitektoniska egenheter tolkas som 
ett medvetet val, dock i motsatt riktning, mot ett 
undertryckande av social skillnad och som en defi
nition av familjen som en enhet.

Det finns dock exempel på en tidig inre struk
turell uppdelning där särskilt storstugan fram
träder. Det innebär dock inte att detta är början 
på utvecklingen av hallfunktionen. I början var 
denna markering fortfarande knuten till famil
jens privata sfär, en fortsättning på den hemmets 
plats som var markerad i bronsåldershuset. Den 
kan också hänga ihop med ett behov av större 
utrymme just kring härden.

Det förromerska huset har naturligtvis utveck
lats ur den sena bronsålderns hus. Det är emel
lertid oklart hur detta har gått till. Det mest ty
piska huset är det som jag valt att kalla för hus 
av pryssgårdstyp. Detta förekommer över hela 
det syd- och mellansvenska området, men dess 
mest utpräglade form uppträder främst på Pryss- 
gården i utkanten av Norrköping. Faktum är att 
typen inte kunde identifieras förrän dessa hus 
presenterades (Borna-Ahlkvist m.fl. 1998). De 
består av två delar, två sektioner där åtminstone 
den ena kan variera avsevärt i utformning.

Den första sektionen består av fyra stolpar, pla
cerade i en mer eller mindre perfekt fyrkant. Denna 
brukar ha en sida på ungefär 3 meter. Inom denna 
fyrkant finner man ofta husets härd. Den andra de
len består av minst ett par stolpar, men kan bestå 
av upp till 8-10 par stolpar. Dessa par står tätt pla
cerade, ofta bara någon meter ifrån varandra. På 
Pryssgården förekommer det ofta ett nedsänkt par
ti av golvet mellan de rader som stolparna i paren 
bildar. Detta har föranlett utgrävarna att diskutera 
om detta betyder att denna del av huset har utnytt
jats till stall (Borna-Ahlkvist m.fl. 1998).

Denna bronsålderstida konstruktion får egent
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ligen inte någon efterföljare under förromersk 
järnålder. Istället etableras två väsensskilda typer 
av hus, något som möjligen antyder en förändring 
i samhället eller en ideologisk omställning. Pryss- 
gårdstypen kan möjligen ha utvecklats genom att 
rum lagts på båda sidor om bostadsdelen, så att 
denna hamnat mitt i huset.

De förromerska husen bestod av två typer, den 
första en treskeppig konstruktion där stolparna 
i de två raderna med takbärande stolpar inte har 
stått parställda och inte heller i särskilt raka ra

der Dessa hus var också relativt små och torde ha 
byggts i områden med dålig tillgång på större tim
merdimensioner, därav den oordnade stolpsätt- 
ningen eftersom man varit tvungen att anpassa 
denna efter den typ av stockar som fanns att tillgå. 
Bland annat finns typen representerad i Östergöt
land (Karlenby rppönoSff; se också fig. 4 nedan).

Den andra typen av hus är mer regelbunden och 
utvecklades under förromersk järnålder till de hus 
av typ o som påträffats längs E4:an. Husen blev 
också med tiden (dvs. kring Kristi födelse) relativt

Figur 3 .Plan respektive tolkning av ett hus från Agger på Jylland (efter Zangenberg 1982:21,fig. 9), samt en plan 
med skissartad tolkning av inre uppdelning av utrymmet utifrån bevarade stör- och stolphål över hus 14 i Vaxmyra, 
Ärentuna socken (efter Eklund 2005). Observera att husen ej är skalenligt återgivna.

Figure 3 Plan and interpretation of a house from Agger in Jutland (after Zangenberg 1982:21, fig. 9), and a plan 
with a schematic interpretation ofthe inner division ofthe space from preserved post-holes in house 14 in Vaxmyra, 
Ärentuna parish (after Eklund 20 oy). Observe that the plan is not in scale.
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långa och kan förebåda de riktigt långa hus som 
framträder under tidig romersk järnålder. Kän
netecknande för denna andra typ av förromerska 
hus är framförallt att de saknar tydlig uppdelning 
i inre, funktionella utrymmen. De markeras åt
minstone inte av olika stora rum mellan stolppa- 
ren, som är fallet i senare hus. Det enda rum som 
ibland var markerat med ett något större avstånd 
var den plats där hemmets härd var belägen, dvs. 
den yta jag valt att kalla storstuga.

Andra funktioner som kan ha funnits i huset är 
förråd och verkstad/arbetsrum. Dessutom diskute
ras ofta- och ibland lidelsefullt - om det förekom
mit stall i husen. Allmänt - och ofta ganska ore
flekterat - anses en ställning av djuren ha skett vid 
övergången till yngre bronsålder (se genomgång 
i Olausson tppSa^gff). Utifrån det material som 
nu har grävts fram längs E4 kan man inte uttala 
sig om det funnits några stall i den förromerska 
järnålderns hus. Något enskilt hus kan möjligen 
uppvisa en tätare stolpsättning i en del av huset, 
men detta kan bero på ett flertal orsaker och måste 
inte relateras till djurhållningen.

Ett hus där vi kan se något som i en del av hu
set skulle kunna betecknas som en indelning i bås 
är det magnifikt välbevarade hus 14 från Vaxmyra 
i Ärentuna socken från övergången mellan för
romersk och romersk järnålder. I husets östra del 
förekommer en större samling stör- och stolphål 
som kan bindas samman på ett sådant sätt att 
mindre utrymmen bildas, kanske bås. En jämfö
relse med ett historiskt belagt hus från Färöarna 
visar emellertid att stolpsättning och placering av 
härdar inte alltid räcker för att kunna tolka hu
sets inre funktionella uppdelning. Som framgår 
av fig.3 uppträder de små rummen i bostadsdelen 
och de större utrymmena i stall- och ekonomide
len (Stoklund 1996:121; se fig. 3). Det i mindre bås 
indelade avsnittet kan alltså lika väl vara en bo
stad som ett stall. Det behövs flera och av varandra 
oberoende indikationer för att säkert kunna uttala 
sig i frågan. För de flesta hus som påträffats längs 
E4:an saknas detta.

,m " l" ' ^ ^ .. ^ Ir tin**.

Figur 4. Exempelfrån Jylland på stolpsättning föran
ledd av krokiga stolpar (efter Zangenberg ię82:20, fig. 8).

Figure 4. Example from Jutland of post setting occa
sioned by bent posts (after Zangenberg 1982:20, fig. 8).

Huset under romersk 
järnålder
Perioden inleddes med påfallande långa hus som 
dessutom hade en mycket tydlig rumsindelning, 
markerad genom avstånden mellan stolpparen. Ett 
särskilt framträdande drag hos tidiga romerska 
järnåldershus är att stolpparen klumpas ihop an
tingen två och två eller tre och tre, med avsevärt 
större rum emellan (se fig. 2, typ 1 äldre variant). 
Dessa tidiga hus hör huvudsakligen till de balanse
rade husen, typ A enligt Göthbergs typologi (2000). 
Det finns naturligtvis klara kopplingar till tidigare 
förromerska hus. Som tidigare nämnts började en 
begränsad förändring av stolparnas placering upp
träda redan under slutet av denna period.

Hos det senare romartida huset har markering
en av storstugan/hallen blivit mer framträdande 
medan övriga rum har en mindre tydlig definition 
sinsemellan. De mindre rummen, de förmodade 
förråden och stallen, varierar ytterst lite i storlek 
(se fig. 2, typ 1 yngre variant). Husen har också 
smalare mittskepp med en underbalanserad kon
struktion, typ B enligt Göthbergs typologi (2000).

Det skedde alltså en polarisering mellan bostads
delen och övriga delar av husen under denna period. 
Bostaden framhävdes särskilt och den var uteslu
tande placerad mitt i huset, något som inte alltid 
var fallet under föregående period. Övriga delar av 
rummen, vilka i de flesta fall inte har varit stall el
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ler ladugård, återfanns på båda sidor om storstugan. 
Detta måste ses som en första indikation på den 
förändring som sedermera kom att ske i och med 
separeringen av hallen från storstugan. Den sociala 
och symboliska betydelsen av hallen i samhället 
lyftes fram på bostadens bekostnad. Inom familjen 
var dock storstugan fortfarande det centrala. Från 
den yngre bronsålderns fokusering kring härden har 
utvecklingen under romersk järnålder kommit att 
omfatta hela bostaden. Huset var det man identifie
rade sig med (Lévi-Strauss 1999) och det fick också 
till följd att utformningen av huset blev viktig.

Huset under folkvandringstid
Folkvandringstiden räknas normalt inte till den 
äldre järnåldern, men för att det resonemang kring 
förändringen av husets inre disposition som förs 
här skall bli begripligt måste också denna period 
tas med i beräkningen. Den utveckling vi kunnat 
se begynna under sen förromersk järnålder och 
förstärkas under hela den romerska järnåldern, 
förändras i grunden vid övergången till folkvand- 
ringstid - eller kanske den får sin kulmen då, be
roende på hur man ser på saken.

Omkring år 400 e.Kr. sker en uppdelning av 
bostadens funktioner i de rent boendemässiga, 
familjära och privata representerade av storstu
gan, och i de officiella, symboliska och maktre- 
laterade representerade av hallen, som vid denna 
tid utvecklats och frigjorts från hemmet till en 
egen byggnad (se fig. 2, typ 3 och 4).

Bostadshuset utvecklades till en regelbundet dis
ponerad konstruktion, där storstugan utgjorde det 
största - och fortfarande centrala - rummet. Den 
särskilda indelningen i ett mindre och ett större 
rum, som kännetecknade den föregående perioden 
med förstuga och kombinerad storstuga/hall, exis
terade inte längre. Husen blev också kortare jämfört 
med tidigare, kanske inte så konstigt då en betydan
de funktion lyfts ur byggnaden. Emellertid började 
det uppträda riktigt stora hus som på ett annat sätt 
än tidigare antydde en statusmässig skillnad i be
byggelsen. Hallfunktionen hade också lyfts ur dessa 
byggnader och fanns i en särskild byggnad.

Typ 4 uppträder på i stort sett alla boplatser, 
små som stora. De minsta byggnaderna är under

10 meter, de största runt 20-25 meter. Ofta har de 
tre par takbärande stolpar, varav de två yttre kan 
ingå i gavelkonstruktionerna. Den nya byggnads- 
tekniska konstruktionen av gavlarna som fram
träder vid denna tidpunkt - raka gavlar med fyra 
likstora stolpar - förefaller hänga intimt ihop med 
uppträdandet av hallbyggnaden, även om det finns 
hallar också med den äldre halvvalmade gaveln.

Uppdelningen mellan bostad och hall skulle 
möjligen kunna vara en indikation på att man gått 
från att identifiera familjen och dess medlemmar 
med huset eller själva byggnaden till en mer in- 
dividorienterad organisation, där hallbyggnaden 
istället blir det som markerar tillhörighet. Hallen 
kan i hög grad ha kommit att representera famil
jen (Lévi-Strauss 1999). Under medeltid växte en 
stark tradition av relationer mellan individer, fa
miljer och hus fram, något som vi fortfarande kan 
finna spår av i uttrycket ”kungahus”. Detta kan 
mycket väl bottna i en utveckling från de folkvand- 
ringstida hallarna. Hallen var lika med hövdingen 
som i sin tur fick sin roll och sin makt från familjen 
som identifierades med huset. På samma sätt kan 
mannen som familjens överhuvud utöva sin makt 
utifrån hallens funktion som gårdens ansikte utåt.

Storstugans och hallens 
funktion i ett socialt 
perspektiv
Märkligt nog visar min undersökning på en likartad 
utveckling för hela det husmaterial som grävts fram 
i samband med E4-undersökningarna. Man skulle 
kanske ha förväntat sig att hallen - hövdingens sig
num - skulle återfinnas i ett mer begränsat utsnitt av 
bebyggelsen och då främst på de stora boplatserna 
eller intill det stora huset. Resultatet är tvärtemot 
mycket enhetligt och den tidiga romerska järnål
derns hus (Typ 1 med storstuga/hall) ersätts genom
gående och vid i stort sett samma tid av hus som 
visar på en uppdelning av storstuge- och hallfunk
tionerna (Typ 3 och 4). Eftersom säkert ingen på 
allvar skulle hävda att alla de hus som påträffats, att 
alla bosättningar, skulle härstamma från hövding- 
eplatser måste tolkningen bli den att alla friägande
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bönder som en del i sin bostad - sitt ”ämbete” som 
husets herre - inrättade en för detta ”ämbetes” utö
vande särskilt avsedd lokal. Mannens ställning visa
vi gårdens invånare var den samma som hövdingens 
mot sina undersåtar och innebar i stor utsträckning 
att han måste upprätthålla liknande aktiviteter.

Det torde dock stå helt klart att vissa hus har 
ingått i ett mer överordnat socialt sammanhang, 
att de är hövdingabostäder. På annat ställe i denna 
publikation diskuterar Dan Fagerlund om ”långa 
hus”, dvs. hus som är över 30 meter långa. Det är 
förmodligen i denna grupp som vi ska räkna med 
att finna hövdingarna och de mer framträdande 
personerna under denna tid. Det bör dock påpe
kas att många av de riktigt långa husen uppträder 
under tidig romersk järnålder och under perio
dens mitt. Senare, möjligen som en följd av den 
funktionella uppdelningen mellan storstuga och 
hall, uppgår husens längd sällan till mer än 25 me
ter. Som nämnts ovan framträder under folkvand
rings tid en typ av långa hus som inte har något 
gemensamt med den tidiga romerska typen. Det 
långa folkvandringstida huset är helt uppenbart 
en representant för ett allt mer hierarkiskt sam
hälle på väg mot kungamakt. Denna typ är också 
betydligt mer ovanlig än sina romartida föregång
are. Det är alltså ett första steg mot ytterligare 
en förändring av byggnadstraditionen, som dock 
hamnar utanför detta arbetes omfattning.

Ett.ex.empel på vad som måste betraktas som 
en hövdingagård finner vi i Lövstaholm (Häringe 
Frisberg m.fl. i tryck). I den nordvästra delen av 
undersökningsområdet finner vi en samling med 
fyra långa hus och tre av dessa utgör kronologiskt 
åtskiljda faser av en och samma gård. Det fjärde 
huset bör sannolikt ses som en fristående hall
byggnad (hus 2, 3, 5 och 6).

Graden av ”särskild” betydelse kan inte enbart 
tolkas ur husets storlek och den inre funktionella/ 
arkitektoniska uppdelningen. Huset måste ses i ett 
större sammanhang, dels i förhållande till andra 
närliggande bosättningar, kända gravfält och andra 
samtida och framträdande fornlämningar. Utan att 
gå för djupt in i denna diskussion vill jag framhålla 
ett par exempel som jag själv varit med om att un
dersöka, ett på ett framträdande hövdingasäte och 
ett på en liten, perifert placerad gård.

I det första fallet rör det sig om ett helt komplex i 
Barksta, Kolsva socken, Västmanland med tre bo
platsytor och ett flertal gravfält, placerade längs ett 
smalt och strategiskt viktigt landområde (se Kar
lenby (red) 2005a). Här har hövdingen markerat sin 
makt genom en särskild placering av hallbyggnaden 
(i närheten av ett gravfält med en storhög). På plat
sen har två stolpburna byggnader tolkats som läm
ningar efter en hall. Båda hör till typ 4, det senare 
huset har dessutom en konstruktion som sannolikt 
kan förknippas med stavbyggnadstekniken (Kar
lenby 2005b:ii5ff). Platsen har legat som ett lås för 
både landvägen och vattenvägen norr ut mot Röda 
jorden med dess många romartida järnframställ- 
ningsplatser (Karlsson 2005). Strax norr om hallen, 
i ett markant terrängläge ovanför Hedströmmen 
fanns ett par generationer av långa hus som uppen
bart utgjort boningshus (Hallgren 2005). Det ena 
huset tillhörde typ 3 och det andra kan antas att ha 
varit ett hus av typ 1, som byggts om till ett typ 3-hus. 
Strax norr om denna plats återfanns så ett sista hus, 
placerat invid en hägnad/palissad som legat som en 
vaktpost mot norr med god utsikt längs Hedström
men (Karlsson 2002; Karlenby 2005b:i2off).

Det andra fallet rör en liten gård vid Äspsätter 
i Hidinge socken i Närke. Platsen undersöktes i 
samband med undersökningarna längs E18 mel
lan Lekhyttan och Örebro under 2005 (Granlund 
& Kraft 2006). Där påträffades två hus med date
ringar till romersk järnålder och folkvandringstid. 
Boplatsen var liten och låg utanför det som under 
hela förhistorien och fram till idag i bästa fall ut
gjort en perifer del av bebyggelsen. Boplatsen är 
också kronlogiskt kortvarig och tolkas som en till
fällig utvidgning av bebyggelsen i samband med en 
romartida expansion. Den äldsta byggnaden, som 
var cirka 17 meter lång och hörde hemma i den 
andra halvan av romersk järnålder hade en tydligt 
markerad storstuga/hall - dvs. typ 1 - och det andra 
huset som hörde hemma i folkvandringstid var av 
typ 3, med ett litet, möjligen treskeppigt, hus vid 
sidan om. Utvecklingen är den samma som för de 
större husen och de mer centrala boplatserna, men 
det skulle vara svårt att hävda att det rör sig om en 
hövdingaboplats. Det förefaller alltså som att hu
sens konstruktion, också bland de mindre bemed
lade har sett ut på samma sätt som de större, där
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Figur 5 .En eldpall i ett hus i Skipanes, Eysteroy på Färöarna. Foto av Johs. Klein 1898. Nationalmuseet i Köpenhamn.

Figure 5 .A raised fireplace in a house in Skipanes, Eysteroy in the Faroe Islands. Photo by Jobs. Klein 1898. Natio
nalmuseet in Cobenhagen.

man på ett tydligt - och enhetligt - sätt velat lyfta 
fram en specifik funktion genom att först markera 
dess närhet i hemmet, i storstugans centrum och 
sedermera placera den i en separat byggnad.

Husets funktionella upp
delning som en avspegling 
av genusrelationer
Det kan vara besvärligt - för att inte säga omöj
ligt - att utifrån stolpsättningen bedöma genus- 
relationer under romersk järnålder. Om vi emel
lertid accepterar den tolkning av det utökade 
utrymmet kring härden och dess utveckling i den 
separata hallbyggnaden som vi följt ovan, finns 
vissa könsrelaterade implikationer som kan vara

möjliga att diskutera. Ett av de mer framträdan
de torde vara vad som hände i relationen mel
lan mannen och kvinnan - hövdingen och hans 
hustru - då hallfunktionen lyftes ut ur hemmet. 
Under förutsättning att vi godtar att mannen 
och hallen hör ihop och att kvinnan förknip
pades med hemmet och härden, skulle ju detta 
möjligen kunna antyda att en från början stark 
och framträdande roll för kvinnan som hemmets 
centrum, som familjens nav, skulle gå förlorad 
då den offentliga funktionen för hemmet lyftes 
ut och placerades i en därtill särskilt inrättad 
byggnad. Hemmet skulle då bli en mer privat 
sfär, kanske rent utav isoleras för insyn utifrån - 
med undantag för nära vänner och grannar. Vis
serligen skulle kvinnans roll i hemmet kunna bli 
starkare, men som samhällsmedlem skulle hon 
riskera att marginaliseras.
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Det finns inte mycket att stödja sig på i detta sam
manhang. Skriftliga källor finns först flera hundra 
år senare. De har förmodligen väldigt lite att säga 
om förhållandena under äldre järnålder och de är 
dessutom inte enstämmiga. Den tidiga medelti
dens kvinnoideal skulle kunna avspegla en före
gående - förhistorisk - verklighet, men det visar 
sig att det som uttrycks i idealskrifter och det som 
framkommer i vardagliga handlingar inte över
ensstämmer. Den starkt kvinnofientliga ton som 
finns i många dokument härstammar till delar 
från en kyrklig inställning. I arve- och gåvobrev 
framträder kvinnorna däremot ofta som starka 
och självständiga individer (Harrison 2003:840}.

Kvinnans roll under vikingatid beskrivs ofta 
som självständig och särskilt om det rörde sig 
om ogifta kvinnor eller änkor tycks de ha kunnat 
gå utanför den traditionella kvinnorollen (Syn- 
nestvedt 2006:137). Samhället var i första hand 
ett ättesamhälle, där släkten styrde relationer och 
handlingsutrymme både för män och för kvinnor. 
Detta resulterar förmodligen i förstärkta roller 
mellan könen, men också mellan fria medlemmar 
av familjen och tjänstehjon och trälar (2006:137).

Det vikingatida samhället har utvecklats ur den 
äldre järnålderns. Vissa drag har därför med stor 
sannolikhet ärvts från äldre tid. En fortlöpande tra
dition kring husens konstruktion och symboliska 
värde torde också kunna följas genom tiden. Även 
om de sägenartade kungasagorna med stor sanno
likhet talar om händelser som aldrig inträffat och 
personer som inte existerat, visar de på en samtida 
uppfattning om och en historiskt känd samhörig
het med äldre järnålder i en omfattning man inte 
kan bortse ifrån. Det har funnits ett idémässigt och 
faktiskt samband mellan järnålderns delar.

Husets andra funktioner
Den långa och ingående diskussionen kring bosta
den och dess centrala rum (storstugan), samt hal
lens placering och betydelse har nu lett oss fram till 
de övriga rummen i huset. Varierande i antal och 
utformning över tid och mellan stora och små hus, 
förekommer de dock i så gott som alla byggnader 
med undantag för vissa av husen som tillhör typ 
4. Vanligen tolkas dessa utrymmen som förråd el

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3

ler stall/ladugård, verkstäder och arbetsutrymmen. 
Men vad finns det egentligen för belägg för detta?

Man kan förmodligen hävda att de riktigt långa 
husen har innehållit rum med avsevärt varierande 
funktioner. På samma sätt kan man sluta sig till 
att de mindre husen haft betydligt färre funktio
ner representerade innanför sina väggar, eller i alla 
fall att betydligt mindre ytor har avsatts till dessa. 
Detta kan direkt visa på en social ojämlikhet och 
gör storleken till ett hierarkiskt stigmata.

Ett problem som i stort gäller hela det material 
som framkommit i samband med E4-undersök- 
ningarna är att endast under markytan nedgrävda 
objekt har bevarats då boplatserna legat i plöjd 
mark. Detta innebär att diskussioner kring intern 
uppdelning utifrån lämningar ovan mark inte är 
möjlig. En konstruktion som vi vet måste ha fun
nits - och som har haft en stark anknytning till 
storstugan och till hallen - är en eldstad. I några av 
husen har härdar påträffats, men det rör sig då of
tast om nedgrävda anläggningar, sot- eller kolfyll- 
da gropar som knappast kan ha fungerat som vare 
sig värme- eller ljusskälla i hemmet. De kan istäl
let ha fungerat som kokgropar eller värmemaga
sin. Sotfyllda gropar, centralt belägna i mittskep
pet och i storstugan/hallen kan möjligen antyda 
läget för en sedan länge bortplöjd långhärd eller 
s.k. eldpall. Ett.ex.empel på en sådan grävdes ut i 
Eknö utanför Arboga vid mitten av 90-talet och 
på grund av att huset inte legat i plöjd mark fanns 
själva eldpallen bevarad i form av ett par stenhällar 
(Westin u.å., s.10). I sammanhanget kan för övrigt 
en hänvisning åter göras till de ålderdomliga bygg
naderna på Färöarna, där eldpallar har använts 
ända fram i 1900-talet. Studera konstruktionen i 
fig. 5 och fundera över vilka spår en sådan eldstad 
kommer att lämna när huset en gång är borta!

En följd av hallfunktionens separation måste 
också ha inneburit en marginalisering av hem
mets andra funktioner, gjort dem till mer privata 
angelägenheter och på samma gång ha skjutit de 
sysslor som blev kvar i hemmet - och dess utövare 
(mestadels kvinnorna?) - i bakgrunden.

Emellertid kom inte matens betydelse i bak
grunden. Sannolikt stod ätande och festande 
högt på listan över saker man gärna företog sig 
i en hall. Generositet med mat och dryck liksom
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givmildhet i allmänhet var något som känneteck
nade en härskare, och detta kom till uttryck i hal
len (Söderberg 2005:248f).

Men maten tillagades inte i själva hallen. I t.ex. 
hus 6 från Lövstaholm förefaller ett särskilt gästa- 
budskök ha anlagts i den bortre änden av hallen. I 
andra sammanhang har hallbyggnaden helt saknat 
kök, då kan man istället finna platser i närheten 
med stora och djupa härdar och kokgropar (Kar
lenby 2005b; Westin 2005). Ibland kan gästabuds- 
köket ha lagts i en egen byggnad (Ahlström 2004).

Till slut...
Texten kom till stor del att handla om storstugan 
och hallen och separationen mellan dem. Som 
framgår av de sista styckena kan husen också ha 
haft ytterligare funktioner, som här har redovisats 
mer översiktligt. Jag har försökt att i korta ordalag 
nämna lite om min inställning till dessa. Det är 
dock säkert att oavsett vilka funktioner som än in
rymts i husen, och i vilken utsträckning, så har det 
funnits ett oavvisligt behov för att husera en gårds 
alla funktioner på något sätt. Om bostadshuset 
inte har räckt till så har det någonstans på ägorna 
funnits en komplementbyggnad. Som exempel 
kan nämnas de på Gotland tidigare så vanliga 
lambgifterna, som inte sällan låg långt ifrån går
den, men som ändå fungerade som skydd för de 
frigående fåren. Fårhållning var betydelsefull i 
järnålderns ekonomi och en parallell torde därför 
lätt kunna göras med gotländska gifter. Det har 
funnits ett troligt samband mellan husets inre 
funktionella uppdelning och gårdens ändamålsen
liga strukturering. De är viktiga delar, avhängiga 
varandra och måste beskrivas i ett sammanhang 
för att helheten ska bli begriplig. ■
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A1 A2a A2b A2c A3a A3b A3c A5 B1a B1b B2 B3a B3b B3c B5a B5b

900-800 f Kr I

800-700 II i I i i

700-600 II i I i i

600-500 I i I n i

500-400 I II i i

400-300 III i i mi i in (O

300-200 III i i mi i m O)

200-100 inni n m mini i n

100- Kr f imu m INI iiniiii i m i n n i

Kr f-100 n n III! niiiiin m in n i mu mm h i

100-200 in II inn n inn i in n mini i mm in n

200-300 m inn mill Hiiliini urn nimm mu mi mi mum n

300-400 i m m iiiiimm inn nimim m mi n mm in

400-500 mm in mm nil m mm m

500-600 inn mi in mi n inn n

600-700 i n i in i

700-800 i in n

800-900 e Kr I i

F r G u R 6. Sammanställning av '*C.-da teringarna av husen som använts i denna undersökning, fördelade på Götkbergs 
typer (2000). En markering har gjorts för varje århundrade som det kalibrerade värdet (1 sigma) förekommer inom 
(dock med undantag för om värdet endast har sträckt sig in i ett (föregående eller efterföljande) århundrade med tio år.

Figur e 6. Compilation of^C-datings ofthe houses which have been used in this study, arranged along the lines 
ofGöthbergs house types (2000). A marking has been madefor each century which the calibrated dating (1 sigma) 
extends into (except when the value only extends ten years into a century).

Figur 7. Sammanställning 
av Göthbergs ”huvudtyper” och 
deras datering. Typerna har 
ordnats i kronologisk ordning. 
Vidare har en ”markering ” 
tagits bort från varje århund
rade, så att eventuellt.ex.trema 
värden inte skall få genomslag.

Figure 7. Compilation of 
Göthbergs main house types and 
their datings. The types are in 
chronological order. Further
more, one “marking” has been 
omitted from each century, to 
avoid any deviation due to pos
sible extreme datings.

A1 A3 A5 A2 B5 B3 B1 B2

900-800 f Kr I

800-700 II n i i

700-600 II n i i

600-500 I m i i

500-400 I m i

400-300 III nil m n (O
300-200 III mi m n (O
200-100 mm ilium inn ii

100- Kr f mm nimiini i mini in n

Kr f -100 n mmmmi n mm m niiniini i

100-200 mmmm i inn urn mmmm m

200-300 niiniini m mmnn niiniini iiiiimmi mmm

300-400 mm i mmm mum nninnnni mnmii

400-500 mmii imin Minni mm

500-600 mm mm niinin m

600-700 \ mi m 1

700-800 i n

800-900 e Kr 1
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A B Korta B
900-800 f Kr

800-700 !!

700-600 Il

600-500 II

500-400 II

400-300 llllll

300-200 Milli

200-100 llllllllllll

100- Kr f llllllllllllllll I i

Kr f-100 llllllllllllllllll MMMMM n
100-200 MMMMII MMMMMMI IMI

200-300 MMMMII MMMMMMMMMMMMMM MMMMI
300-400 MMI MMMMMMMIMMMMMMI MIMMI

400-500 llllllllllllllllll MMIII
500-600 immuuni MIII

600-700 mmm

700-800

800-900 e Kr

Figur 8. 14C-dateringarnas fördel
ning mellan balanserade hus (A) och 
underbalanserade (B), korta underba
lanser ade hus (B) redovisas separat.

Figure 8. The distribution of 14C- 
datings between balanced houses (A) 
and underbalanced (B) houses, short 
underbalanced houses (B) are shown 
separately.

A1 A2a A2b A2c A3a A3b A3c A5 B1a B1b B2 B3a B3b B3c B5a B5b
TypO llllllllllll MMMMI I MMIII Mill
Typ 1 III IMI MMMMI III MMM I II MMIII mi I
Typ 2 I I III I I
Typ 3 I MIMMI II III II I I I
Typ 4 I MMIII II I I IIMMIIIIMM III

Figur 9. Korrelationsdiagram över förhållandet mellan Göthbergs och mina typer. Tagg märke till att typ 1 före
kommer både bland de balanserade (A) och underbalanserade husen (B).

Figure 9. Correlation diagram of the relation between Göthberg’s and my types. Observe that type 1 occurs both 
among the balanced (A) and underbalanced houses (B).
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A B Korta B
900-800 f Kr 0
800-700 000001
700-600 000001
600-500 000011
500-400 001
400-300 000000001 2
300-200 000000001 2
200-100 000000000001111 4

100- Kr f 000000000000001111111111 12 44

Kr f-100 00000000111111111111111 1111112223 444

100-200 011111111111112 111111122223333444 44444

200-300 01111111112 1111111111222333333333333444444444 4444444444

300-400 111111 1111111 222333333333334444444 444444444444

400-500 111111233333334444 444444444

500-600 1112333333333444 444444

600-700 113333444

700-800 113444

800-900 e Kr 14

Figur i o. Mina typers fördelning över balanserad konstruktion och underbalanserad samt deras datering. Lägg 
märke till att typ i förekommer i båda typerna och i stort sett samtidigt som typ 3 och 4.

Figure 10. The distribution ofmy types for balanced and underbalanced construction and their datings. Note that 
type 1 occurs in both types, more or less simultaneously with type 3 and 4.
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V)
3
X

a

O).c
jj>

^ ro
^ Q

Berget hus 1 Storstuga/hall (Typ 1) 0-130 e Kr A2b

Berget hus 2 Storstuga/hall (Typ 1) 40 f Kr-120 e Kr A2b

Berget hus 6 Storstuga före hall (Typ 0) 170 f Kr-10 e Kr Föregår hus 7 A3a

Berget hus 7 Storstuga/hall (Typ 1) 90 f Kr-80 e Kr A3a

Björkgården hus 17 Före storstuga (Typ 0) 180-50 f Kr "Fyra stolpar kring härden" A3a

Björkgården hus 18 Hallbyggnad (Typ 4) 250-390 e Kr B5a

Björkgården hus 19 Storstuga+hall (Typ 2) 340-530 e Kr Tolkning utifrån att dike har tagit bort ett 
par stolphål och därmed otydliggjort själva 
ingången

B2

Björkgården hus 20 Hallbyggnad (Typ 4) 240-390 e Kr Liknar hus 18 B5a

Björkgården hus 29 Hallbyggnad (Typ 4) 130-240 e Kr Liknar hus 18 och 20 B5a

Björkgården hus 31 Hallbyggnad (Typ 4) 250-390 e Kr Liknar hus 18, 20 och 29 B5a

Bredåker hus 1 Före storstuga (Typ 0) 60-140 e Kr A3a

Bredåker hus 10 Storstuga/hall (Typ 1) 130-330 e Kr B3a

Bredåker hus 12 Storstuga (Typ 3) 70-220 e Kr B1a

Bredåker hus 14 Storstuga (Typ 3) 180-340 e Kr B1a

Bredåker hus 17 Storstuga/hall (Typ 1) 90 f Kr - 30 e Kr A3c

Bredåker hus 20 Storstuga/hall (Typ 1) 400-250BC A3c

Bredåker hus 23 Före storstuga (Typ 0) 160-40 f Kr A1

Bredåker hus 25 Före storstuga (Typ 0) 760-400 f Kr Nästan bronsålderstyp A5

Bredåker hus 27 Hall (Typ 4) 130-220 e Kr B5a

Bredåker hus 28 Storstuga/hall (Typ 1) 130-250 e Kr B3c

Bredåker hus 29 Före storstuga/hall (Typ 0) 120 f Kr -10 e Kr A1

Bredåker hus 3 Storstuga (Typ 3) 430-540 e Kr B1a

Bredåker hus 30 Hall (Typ 4) 430-535 e Kr B5b

Bredåker hus 31 Storstuga (Typ 3) 160-40 f Kr B5a

Bredåker hus 33 hus (Typ X) 400-230BC Förmodl ekonomibyggnad till hus 50 A5

Bredåker hus 34 Före storstuga (Typ 0) 65-130 e Kr A5

Bredåker hus 35 Hall (Typ 4) 160-40 f Kr A2b

Bredåker hus 37 Hall (Typ 4) 250-390 e Kr B1a

Bredåker hus 40 Storstuga/hall (Typ 1) 160- Kr f A3a

Bredåker hus 5 Före storstuga (Typ 0) 360-200 f Kr A5

Bredåker hus 50 Före storstuga (Typ 0) 400-230BC A5

Brillinge hus 1 Storstuga (Typ 3) 240-345 e Kr 
260-41 Oe Kr

B1a

Brillinge hus 2 Storstuga/hall (Typ 1) 210-380 e Kr A3c

Brottberga hus 3 (I) Storstuga/hall (Typ 1) 410-90 f Kr Separat kokhus A3a
Brottberga hus 3 (II) Storstuga/hall (Typ 1) 180 f Kr-220 e Kr Separat kokhus A3a

Bäcklunda hus N Storstuga/hall (Typ 1) 30-220 e Kr 
240-380 e Kr

B3c

Q)E
E
o*

V)O)
5

-Q

:0 ao z*
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<n3
X

a

O)c

ca
Q

Q)E
E
o*

E1<D
-Q

V)

:0 CLO
Danmark RAÄ 152 
hus 6

Storstuga (Typ 3) 230-410 e Kr 
250-460 e Kr

Tillsammans med hus 4 
fas före hus 3/5, 7

B2

Danmark RAÄ 152 
hus 7

Hallbyggnad (Typ 4) 420-560 e Kr Härd i huset daterad har efterträtt hus 5 B5a

Danmark RAÄ 153 
hus 3

Storstuga (Typ 3) 230-41 Oe Kr 
250-440 e Kr

Tillsammans med hus 5 (efterföljt av hus
7), fas efter hus 6/4

B2

Danmark RAÄ 153 
hus 4

Hallbyggnad (Typ 4) Tillsammans med hus 6 B5a

Danmark RAÄ 153 
hus 5

Hallbyggnad (Typ 4) 340-540 e Kr Tillsammans med hus 3 (efterföljs av hus
7) många ben

B5b

Forsa hus 4 Storstuga före hall (Typ 0) 400-230 f Kr A3a

Gene hus 1 StorstugaZhall (Typ 1) cirka 0-300 e Kr B3a

Gene hus 2 Storstuga/hall (Typ 1) cirka 200-500 e Kr B3a

Gene hus 4 Hallbyggnad (Typ 4) cirka 300-500 e Kr Verkstadshus B5a

Högom (3) Storstuga/hall (Typ 1) cirka 400-talet e Kr B3a

Högom (4) Storstuga/hall (Typ 1) cirka 100-350 e Kr B3a

Kyrsiä Hus 1 Ekonomibyggnad (Typ X) 200-50 f Kr A5

Kyrsiä Hus 10 Före storstuga (Typ 0) 160 f Kr - Kr f A2a

Kyrsiä Hus 11 Före storstuga (Typ 0) 1750-1630 f Kr Typologiskt ä rom jäå A2a

Kyrsiä Hus 12 Före storstuga (Typ 0) 45 f Kr - 50 e Kr Typologiskt nära Pryssgårdshuset A1

Kyrsiä Hus 13 Ekonomibyggnad (Typ X) 130-330 e Kr A5

Kyrsiä Hus 14 Bronsåldershus 1050-91 Of Kr Pryssgårdstyp

Kyrsiä Hus 15 Storstuga/hall (Typ 1) 110 f Kr - 30 e Kr Förmodligen en ekonomibyggnad, före
gångare till hus 16

A2b

Kyrsiä Hus 16 Hall (Typ 4) 80-250 e Kr Förmodligen en ekonomibyggnad, efter
trädare till hus 15

B5a

Kyrsiä Hus 17 Före storstuga (Typ 0) 170-40 f Kr A2a

Kyrsiä Hus 18 Före storstuga (Typ 0) 1390-1220 f Kr Möjligen bronåldershus A2a

Kyrsiä Hus 19 Storstuga/hall (Typ 1) 220-380 e Kr A3a

Kyrsiä Hus 2 Storstuga/hall (Typ 1) 45 f Kr - 50 e Kr A2b

Kyrsiä Hus 20 Storstuga/hall (Typ 1) 110 f Kr - 30 e Kr "riktigt” långhus B3c

Kyrsiä Hus 21 Ekonomibyggnad (Typ X) 100 f Kr - 60 e Kr A5

Kyrsiä Hus 22 Ekonomibyggnad (Typ X) 430- 600 e Kr B3b

Kyrsiä Hus 23 Ekonomibyggnad (Typ X) 595-660 e Kr B5a

Kyrsiä Hus 25 Ekonomibyggnad (Typ X) 160 f Kr - Kr f Möjligen kokhus A5

Kyrsiä Hus 26 Storstuga/hall (Typ 1) 20-140 e Kr B3c

Kyrsiä Hus 27 Före storstuga (Typ 0) 110B f Kr - 30 e Kr Möjligen inte boningshus A5

Kyrsiä Hus 29 Hall (Typ 4) 160 f Kr - 10 e Kr B5a

Kyrsiä Hus 3 Hall (Typ 4) Kr f - 75 e Kr B5a

Kyrsiä Hus 30 Storstuga/hall (Typ 1) 90AD-240 e Kr Bör vara tidigare än hus 7 A2a

Kyrsiä Hus 32 Storstuga/hall (Typ 1) 210-380 e Kr A3a

Kyrsiä Hus 33 Bronsåldershus 1 220-1000 f Kr
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Kyrsta Hus 34 Storstuga (Typ 3) 25-130 e Kr B3c

Kyrsta Hus 36 Före storstuga (Typ 0) 390-200 f Kr Oklar konstruktion A2a

Kyrsta Hus 4 Före storstuga (Typ 0) 360-120 f Kr A1

Kyrsta Hus 40 före storstuga (Typ 0) 110 f Kr - 30 e Kr A2a

Kyrsta Hus 41 Hall (Typ 4) 130-330 e Kr B5a

Kyrsta Hus 6 Före storstuga (Typ 0) 200-90 f Kr A1

Kyrsta Hus 7 Storstuga/hall (Typ 1) 130-240 e Kr Eventuellt annan stolpsättning i östra del A2a

Kyrsta Hus 8 Före storstuga (Typ 0) 400-21 Of Kr Antydan till storstuga/hall A3a

Kättsta hus 20 (fas 1) Storstuga/hall (Typ 1) B3a

Kättsta hus 20 (fas 2) Storstuga+hall (Typ 2) 70-140 e Kr 
130-220 e Kr

Endast storstugan ombyggd samt hall i V B3a

Kättsta hus 23 Hallbyggnad (Typ 4) 260-410 e Kr Sammankopplas med pallisad (se t.ex. 
Söderberg 2005)

B1 a

Kättsta hus 24 Storstuga före hall (Typ 0 360-110 f Kr A2b

Kättsta hus 26 Storstuga (Typ 3) 130-250 e Kr Ett mindre boningshus som kan ha kombi
nerats med en hall

A3c

Kättsta hus 30 Hallbyggnad (Typ 4) 340-440 e Kr Liknar hus 23 i typ B1a

Lövstaholm hus 1 Ekonomibyggnad? (Typ X) ,4C 260-530 e Kr Kanske inte av största intresse angående 
hallproblematiken

A2b

Lövstaholm hus 10a 
10b
10c

Storstuga/hall (Typ 1)
Före storstuga (Typ 0) 
Ekonomibyggnad

,4C 60-210 e Kr
170 f Kr-10 e Kr

Samma som hus 8a dock med storstuga 
Samma som hus 8a
Möjligen del av 8a el b

A3 b
A1

Lövstaholm hus 11 Storstuga/hall (Typ 1) ,4C 540-390 f Kr 
770-51 Of Kr

Endast en stolprad bevarad, möjligen 
samma som 10a

A3 b

Lövstaholm hus 12 Ekonomibyggnad (Typ X) ,4C 60-220 e Kr Ej direkt intressant i samband med hall
problematiken

A2a

Lövstaholm hus 13 Ekonomibyggnad (Typ X) ,4C 240-345 e Kr Ej direkt intressant i samband med hall
problematiken

A2a

Lövstaholm hus 14 Ekonomibyggnad (Typ X) ,4C 1 20-230 e Kr Ej direkt intressant i samband med hall
problematiken

B5a

Lövstaholm hus 17 Hallbyggnad (Typ 4) (Typ yngre romersk 
järnålder

B5b

Lövstaholm hus 2 Storstuga/hall (Typ 1) ,4C 130-330 e Kr A3c

Lövstaholm hus 3 Storstuga+hall (Typ 2) ,4C 70-210 e Kr 
130-320 e Kr 

40 f Kr-80 e Kr

B3c

Lövstaholm hus 6c 
(fas 1)

6a (fas 2) 
6a+b (fas 3) 

ev 6b (fas3b)

Storstuga/hall (Typ 1) 
Storstuga/hall (Typ 1) 
Storstuga+hall (Typ 2)
Hall (Typ 4)

40 f Kr-80 e Kr (A) 
130-250 e Kr

Koldateringen av hus 6 är tveksam, den 
typologiskt sena SV delen av huset har 
daterats till övergången mellan förromersk 
och romersk järnålder och den typologiskt 
äldre NÖ delen till en framskriden del av 
romersk järnålder. Båda proverna har da
terats på tall och det är möjligt att det inte 
rör sig om stolpvirke. Det är också möjligt 
att det är träets egenålder som ger utslag.

A3 b
A3c
A3C+B1a 
B1a
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Lövstaholm hus 8a
8b

Före storstuga (Typ 0) 
Ekonomibyggnad (Typ X)

,4C 50 f Kr-50 e Kr 
20-220 e Kr

A1

Lövstaholm hus 9 Storstuga/hall (Typ 1) 14C 25-130 e Kr Samma (Typ som hus 8a dock med 
storstuga

A3 b

Norra Vallby hus 6 Hallbyggnad (Typ 4) 660-770 e Kr Tre par takbärande stolpar, sannolikt 
stavbyggnad

B1 b

Ryssgärdet hus 10 Hallbyggnad (Typ 4) B1b
Skäggesta hus 1 Ekonomibyggnad (TypX) 250-400 e Kr Typ hallbyggnad, men inte hall B5b
Skäggesta hus 3 Hallbyggnad (Typ 4) ? B2

Skäggesta hus 4 Storstuga/hall (Typ 1) 240-420 e Kr 
690-890 e Kr 
530-770 e Kr 
230-390 e Kr

B1 b

Skäggesta hus 5 Storstuga (Typ 3) 600-675 e Kr 
(1300-1000 f Kr) 

560-690 e Kr 
410-560 e Kr 
560-660 e Kr

B3a

Skäggesta hus 6 Hallbyggnad (Typ 4) 710-890 e Kr 
220-390 e Kr

B2

Skäggesta hus 7 Hallbyggnad (Typ 4) 410-540 e Kr 
230-390 e Kr

B1a

Skäggesta hus 9 Hallbyggnad (Typ 4) 470-640 e Kr
130-340 e Kr 
250-400 e Kr 
250-530 e Kr 
240-430 e Kr

B3b

Sommaränge hus 3a Storstuga/hall (Typ 1) 260-440 e Kr 
260-530 e Kr 
600-665 e Kr 

(härd) 
430-610 e Kr 

(härd) 
240-390 e Kr 
410-540 e Kr

Ingen av härdarna verkar höra ihop med 
huset.

B2

Sommaränge hus 3b Storstuga (Typ 3) (410-540 e Kr) Omstolpning till ny typ. B3a
Sommaränge hus 4 Hallbyggnad (Typ 4) 430-600 e Kr

430-610 e Kr 
(härd)

Husets (Typ motsvarar hallbyggnadens, 
men med tanke på alla härdar som legat i 
huset är tanken på en särskild köksbygg- 
nad också möjlig.

B5a

Sommaränge Hus 5 Hallbyggnad (Typ 4) 40 f Kr-130 e Kr 
230-390 e Kr
160-440 e Kr

förmodligen stavbyggnad, något tidig 
datering (troligen samtida med hus 3b)

B5b

Sommaränge Hus 6 Hallbyggnad (Typ 4) 350-540 e Kr 
435-535 e Kr

Huset bör vara tidigare än hus 5. Endast 
ett av stolphålen ingår i min tolkning

B5a

Södra Vallby hus 15 Storstuga (Typ 3) 420-540 e Kr B1a
Södra Vallby hus 18 
fas 1 
fas 2

Storstuga/hall (Typ 2) 
Storstuga (Typ 3)

410-260 f Kr
530-605 e Kr 
430-540 e Kr

Ombyggd B2
B1a/b
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Södra Vallby hus 19 Storstuga (Typ 3) 430-550 e Kr 

420-540 e Kr 
240-340 e Kr

B1 b

Södra Vallby hus 20 Hallbyggnad (Typ 4) 535-605 e Kr Samtida med hus 18 fas 2 B1 b

Tibble Björklinge 
hus 2

Hallbyggnad (Typ 4) 260-530 e Kr Förmodligen ekonomibyggnad B 5a

Tibble Björklinge 
hus 3

Storstuga före hall (Typ 0) 360-110 f Kr 
370-200 f Kr

Den takbärande konstruktionen förmod
ligen ombyggd två gånger, varav en har 
förlängt huset

A1

Trekanten hus 10 Storstuga/hall (Typ
1 spec)

130-390 e Kr ''Fattigmanshus”? A2a

Trekanten hus 11 Storstuga/hall (Typ 1) 130-240 e Kr möjligen ”fattigmanshus"? B2

Trekanten hus 1 2 Storstuga (Typ 3) 650-770 e Kr "Fattigmanshus”? B2

Trekanten hus 13 Storstuga (Typ 3) 230-390 e Kr B1a

Trekanten hus 16 Storstuga/hall (Typ 1) 120-240 e Kr A3a

Trekanten hus 22 Före storstuga (Typ 0) 800-540 f Kr A2a

Trekanten hus 23 Före storstuga (Typ 0) 830-670 f Kr A1

Trekanten hus 3 Hallbyggnad (Typ 4) 670-770 e Kr B1a

Trekanten hus 30 Före storstuga (Typ 0) 770-410 f Kr Bostadshus ? A1

Trekanten hus 4 Hallbyggnad (Typ 4) 130-390 e Kr B1

Trekanten hus 5 Storstuga+hall (Typ 2) 230-390 e Kr B2

Trekanten hus 6 Storstuga/hall (Typ 1) 220-380 e Kr A3a

Trekanten hus 7 Storstuga (Typ 3) 240-390 e Kr B1a

Vaxmyra RAÄ 325 
hus 16

Ekonomibyggnad (Typ X) B5a

Vaxmyra RAÄ 325 
hus 3

Före storstuga (Typ 0) 150 f Kr-20 e Kr 
90 f Kr-30 e Kr 
100 fKr-20 e Kr

Möjligen två hus, förmodligen ombyggnad. 
Båda husen av (Typ 0.

A3

Vaxmyra RAÄ 325 
hus 4

Storstuga/hall (Typ 1) 130-250 e Kr "Fattigmanshus" OBS! inget stall/lagård B5a

Vaxmyra RAÄ 325 
hus 5

Ekonomibyggnad (Typ X) Ekonomibyggnad till hus 4 B5a

Vaxmyra RAÄ 325 
hus 6

Ekonomibyggnad (Typ X) 260-400 e Kr B5a

Vaxmyra RAÄ 326 
hus 11

Storstuga/hall (Typ 1) 130-350 e Kr
170 f Kr-10 e Kr 

70-220 e Kr 
50 f Kr-70 e Kr

Separat kök! A3 (c)

Vaxmyra RAÄ 326 
hus 12

Före storstuga (Typ 0) 200-50 f Kr 
770-520 f Kr 
370-200 f Kr

Förmodligen tidigaste förromersk järnålder. 
A1 b motsvaras enl Göthberg (2000:25) 
av huset från Äs i Romfartuna (Hyenstrand
1973). Detta hus har enligt min uppdelning 
en storstuga/hall (Typ 1). Dateringen av detta 
hus hamnar mellan 170 f Kr och 340 e Kr.

A1a

Vaxmyra RAÄ 326 
hus 15

Storstuga/hall (Typ 1) 70-210 e Kr
10-1 25 e Kr

Lägg märke till att härden inte ligger i det 
stora mellanrummet (har storstugan sepa
rerats från hallen?)

B3a
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Vaxmyra RAÄ326 
hus 14

Storstuga/hall (Typ 1) 120 f Kr-30 e Kr 
25-130 e Kr 
350-90 f Kr 
20-140 e Kr

Den langsgående raden med stolpar som 
tolkats som tillhörande hus 14 har troligen 
utgjort väggstolpar i hus 15 (se nedan)

A3a

Ytterbacken hus 3 Storstuga (Typ 3) 130-340 eKr 
130-320 eKr

B1

Ytterbacken hus 4 Före storstuga (Typ 0) 760-400 f Kr (48% 550-400 f Kr)
Huset förefaller utgå från det bronsålders- 
tida idealet med en fyrstolpskonstruktion 
kring husets härd, med en tätare stolpsätt- 
ning i husets ena ände. I detta fall finns en 
sådan konstruktion och kanske att huset 
anger hur den centrala "storstugan” bilda
des utifrån den bronsålderstida ”fyrstolp- 
sättningen”. Huset bör därför betraktas som 
"före” storstugan ((Typ 0) även om det har 
en anpassad stolpsättning som påminner 
om denna (Typ (1). 14C-dateringen tycks 
antyda en placering i sen förromersk järnål
der snarare än bronsålder.

A3a

Figur i i . Tabell över hus som ingår i studien med kategorisering av typ, datering samt som jämförelse kategoriser
ing enligt Göthbergs typer.
Typ o = Storstuga före hall. Saknar större spann i mitten, kan - i linje med bronsålderns 
ideal ha en med fyra stolphål markerad köksdel i ena änden av huset.
Typ i = Storstuga/hall. Kombinerad funktion, eller rättare hallfunktionen har vuxit fram 
ur hemmets/kökets/härdens centrala betydelse för familjen.
Typ 2 = Storstuga+hall. Ovanlig övergångsform mellan Typ i och Typ 3 och 4, där hallen 
anlagts som en egen del i ena änden av huset. Kortvarig förekomst.
Typ 4 = Storstuga. Hemmet efter det att hallen (Typ 4) har lyfts ur och placerats i en egen 
och för särskilda ändamål avsedd byggnad.
Typ 4 = Hallen. Centrum för mannens, hövdingens, familjens överhuvuds maktutövande.
Den nya symbolen för familjen som offentlig, social institution, till skillnad för den privata familjen (Typ y).
Typ X = Huvudsakligen ekonomibyggnader e dy.
Figure 11. Compilation of houses in the investigation with classification of type, dating and as comparison classifi
cation after Göthbergs house types.
Type 0 = Central dwelling area before hall.
Type 1 = Central dwelling area/hall. Combined function.
Type 2 = Central dwelling area and hall. Hall separated from the kitchen.
Type 3 = Central dwelling area.
Type 4 = Hall.
Type X = Mainly outhouses.

v
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Summary
The inner life of the home during the Early Iron Age - reflections on home and hall

T
he hall evolved out of the central dwell
ing area (Storstuga) of the Roman Iron 
Age house. With time, the official func
tion carried out by the chieftain and practiced by 

the home hearth, came to be distanced from the 
home, necessitating a shift of building tradition. 
This was probably due to the official nature of the 
chieftain’s function. The hall came to mirror the 
home, with rooms of different function. From 
quite early on, the hearth, the fireplace, played an 
important role in this context and was thus given 
prominence in the new hall.

Lévi-Strauss suggests that societies that base 
their social and hierarchical systems on the house 
constitute a kind of hybrid - or transitional unit 

- between kinship based and class based societal 
systems (1999:151). This transition began during 
the Early Iron Age. The hall depicted the storstuga, 
archaically and formally, but it had been removed 
from the more basic, intimate variables of the 
home.

Though one would expect the opposite, the 
emerging architectonical expression of a func
tional and symbolic division of the dwelling house 
during the Early Iron Age can be found on both 
smaller and larger settlements, and in smaller and 
larger houses. This implies that a profound social 
aspect was manifested through the changing lay
out of the house, which was not only due to an in
creasing hierarchical division of society. An altered 
view of “the Man/the Chieftain” can have been 
mirrored in the view of “the Man/the Father”.

The concept of storstuga!hall first emerged dur
ing the Pre-Roman Iron Age, but did not become 
common until the Roman Iron Age. That means 
these features occur both with balanced three- 
aisled structures as well as with under-balanced

houses. The separation of the storstuga and the 
hall occurs some time during the transition from 
the Roman Iron Age to the Migration Period. In 
the material unearthed during the E 4-excavations 
(supplemented with a number of houses from Up
pland, Västmanland, Närke and Medelpad) I have 
been able to identify five different types of inter
nal functional division of the storstuga and hall. In 
all, the study comprised some 140 houses, radio
carbon dated between 900 BC and 900 AD.

Type o comprises the type of houses which were 
established during the Late Bronze Age and exist
ed throughout the Pre-Roman period. A character
istic trait of the type is that the inner supportive 
post structure lacks indications of an internal room 
partition in terms of variation in post spacing, i.e. 
there is no variation in the distances between the 
post pairs. Type 1 marks the first stage of the de
veloping hall, signified by dual functions of the 
central room; it was simultaneously the centre of 
the home, as well as a room for official representa
tion. Radiocarbon dating shows that type 1 houses 
were introduced at the onset of the Roman Iron 
Age, possibly a bit earlier. Type 1 houses were used 
until the 4th century AD, and can be divided into 
an older and a later subtype, one with a balanced 
construction, the other with a under-balanced 
construction. Type 2 should be seen as a separate 
type, heralding and coinciding with the develop
ment of types 3 and 4. It represents a development 
of the combined private and official functions ear
lier attributed to the dwelling house, but here the 
hall had been separated from the storstuga, even if it 
was still located to the dwelling house. Type 3 was 
what remained of the dwelling house when the hall 
was placed in a separate building (type 4). The 
storstuga was still visible as a larger room, and often
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by the presence of a hearth, but trend was moving 
towards equal distances between the post pairs. 
Type 4 (the hall) cannot be chronologically sepa
rated from type 3, which is obvious, since type 3 
was a result of the separation of the hall. Type 4 
did almost always occur in the shape of a “modern” 
house type, characterised by a narrow central aisle 
and a great distance between the post pairs. This 
type evolved as a result of changing building tech
niques, which in turn gave rise to a diEerent kind 
of room. This room was presumably seen as more 
appropriate for the hall function, when this was fi
nally separated from the dwelling house. With 
time another technical detail came to further en
hance the monumentality of the hall. The straight 
gables implied by the so called four-post gables, 
where probably associated with the introduction 
of stave building technology. ■
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Korta hus under
ÄLDRE JÄRNÅLDER
Berit Schütz & Per Frölund, Upplandsmuseet

I
 och med E4-undersökningarna har flera 

nya typer av hus framkommit, både när det 
gäller större och mindre konstruktioner. I 

denna studie kommer vi att närmare behandla 
de korta husen från äldre järnålder. Det är un
der denna period gårdens hus börjar komplet
teras med mindre byggnader. I och med de se
naste årens undersökningar har flera nya typer av 
dessa mindre hus blivit synliga i materialet. Vid 
diskussioner kring de förhistoriska husen, deras 
funktioner och möjliga gårdsstrukturer brukar 
man vanligtvis tala om ett större bostadshus 
med fähusdel. Ibland diskuterar man också före
komsten av ytterligare biutrymmen samt ett eller 
flera mindre hus tolkade som ekonomibyggna
der. Att närmare tolka dessa ekonomibyggnaders 
funktioner är ofta problematiskt. Antalet hus 
och antalet olika kända hustyper har nu blivit så 
pass stort att det kanske är dags att problemati
ser a vilka specifika funktioner byggnaderna kan 
tänkas ha haft, hur vi kan spåra dem och om de 
överhuvudtaget går att spåra. Vår strävan i detta 
arbete är att ge exempel på mindre byggnader 
och deras möjliga funktioner. Vi vill också sätta 
fingret på en problematik som kanske blir extra 
tydlig inom arkeologin. Det är när begreppsan- 
vändandet blir en del av metoden. Genom att 
sätta en viss benämning på något kan det resul
tera i att man automatiskt använder vissa meto
der och utesluter andra.
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Syfte/F råges tällningar
I detta arbete läggs fokus på de mindre byggnaderna. 
Är det möjligt att närmare komma åt deras funktion/ 
er på boplatserna? En sammanställning av de olika 
byggnadstyper som framkommit vid senare års un
dersökningar kommer att göras. Vi tittar närmare 
på hur byggnadstyperna varit utformade och försö
ker analysera hur en möjlig konstruktion kan ha sett 
ut. Vidare förs en diskussion kring deras relation 
till övriga byggnader på boplatsen. I diskussionen 
kring de korta husen från äldre järnålder är det också 
nödvändigt att ta upp frågorna när och varför man 
klassificerar en byggnad på ett visst sätt? Vad är till 
exempel kriterierna för att ett hus ska beskrivas som 
ett bostadshus respektive en ekonomibyggnad?

Material
Materialet som ligger till grund för diskussionen 
består huvudsakligen av hus som framkommit vid 
Upplandsmuseets undersökningar, bland annat de 
som gjorts i samband med ny väg E4. I de fall där 
diskussionen kräver det, kommer också hustyper 
från andra institutioners undersökningar för ny väg 
E4 samt från övriga delar av landet att diskuteras.

Tidsperioder
Detta arbete har som syfte att undersöka mate
rial från äldre järnålder, 500 f.Kr.-550 e.Kr., men i 
en diskussion blir det aktuellt att också lyfta fram
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hustyper från yngre bronsålder som en jämförelse. 
Beträffande de mindre byggnadernas periodtill
hörighet finns vissa källkritiska problem kring 
just husens datering. Det är inte ovanligt att just 
de mindre konstruktionerna upptäcks först efter 
det att arbetet i fält är avslutat och rapportarbe
tet tagit vid. Detta får till följd att I4C-dateringar 
av husen saknas. Datering sker i stället utifrån 
husens läge i förhållande till större, och därmed 
förmodligen också daterade, byggnader. Man gör 
där antagandet att det funnits en samtidighet. De 
olika byggnadstyper som exemplifieras i detta ar
bete har både daterats genom 14C och koppling till 
annan daterad byggnad.

Metod
De metoder och tillvägagångssätt som används för 
att komma åt de förhistoriska husens olika funktio
ner är vanligen att undersöka förekomsten och pla
ceringen av olika konstruktionselement (stolpar, 
härdar, ingångar m.m.) i husen tillsammans med 
fyndbilden samt resultaten av naturvetenskapliga 
analyser (Ramqvist 1983:153). Utifrån dessa me
toder diskuterar vi även de olika byggnadernas 
tänkbara funktion. De vanligaste naturvetenskap
liga analyserna är makrofossil- och fosfatanalys. 
En övervikt av foderväxter i materialet anses tyda 
på närvaron av djur. En majoritet av odlade växter 
och ogräs i makrofossilprover skulle däremot tyda 
på att byggnaden varit bostadsutrymme (Engel
mark & Viklund lppi^dff). Förhöjda fosfatvärden 
anses också tyda på att det funnits djur i utrymmet 
alternativt att någon form av mänsklig aktivitet 
ägt rum där (Ramqvist 1983:157).

Delar som fungerat som bostad identifieras ofta 
utifrån förekomsten av härdar, ibland med anslu
tande lergolv, och fynd av hushållskaraktär. Ett 
fähus eller stall kan kännas igen på rester av bås, 
rännor för gödsel, stenlagda golv, tätt placerade 
stolpar, upprepade omstolpningar samt avsakna
den av härd och fynd (se till exempel Petersson 
2006). Även utrymmen som använts för förvaring 
kan sakna härd och fynd i större omfattning, istäl
let kan man träffa på sädeskorn och/eller foder
växter. Hus eller utrymmen som fungerat som 
verkstad kan ha sina specifika lämningar som till

exempel härdar, ugnar och avfall från verksamhe
ten (se till exempel Ramqvist 1983:161).

De parametrar man undersöker för att komma 
åt en funktionsindelning av de större husen är gi
vetvis också aktuella när man diskuterar funktio
nen hos de mindre byggnaderna.

För att om möjligt komma åt funktionen hos de 
mindre husen kommer följande angreppssätt att 
användas i detta arbete:

• Konstruktionen - finns det detaljer i den som 
kan ge ledtrådar till hur huset har använts? 
Är det möjligt att en byggnads funktion änd
rats över tiden utan att detta avspeglas arkeo
logiskt?

• Fyndbilden - påträffades något.ex.ceptionellt 
(något särskilt fynd eller särskild mängd fynd) 
i huset? Här kommer endast fynd som kan 
sättas i samband med någon speciell funktion 
att behandlas närmare.

• Placering - hur ligger de små husen i förhål
lande till övrig bebyggelse och i landskapet i 
övrigt? Byggnader som ligger ensamma, en 
bit från övrig bebyggelse, skulle kanske kunna 
knytas till eventuella odlingsmarker, med en 
funktion som till exempel ängslador?

Kort historik 
- boplatsarkeologi
Bland de första (uppdragsarkeologiska) under
sökningarna i Mälardalen som kom att beröra 
överplöjda boplatser i åkermark i någon större 
grad var undersökningarna inför byggandet av 
E18 mellan Enköping och Bålsta i sydvästra Upp
land. Dessa ägde rum åren 1986-1991 och efter 
detta har antalet undersökta hus stadigt ökat. Då 
majoriteten av dessa undersökningar skett inom 
ramen för uppdragsarkeologin är det ytterst säl
lan någon boplats har kommit att undersökas i sin 
helhet. Detta spelar givetvis stor roll för diskussio
nen kring boplatsens rumsliga omfattning, struk
tur, husens kronologiska utveckling och eventu
ella funktionella skillnader (Göthberg 2000:14!). 
Samtidigt har ett allt större material gett ett sta
tistiskt sett större underlag för slutsatser.
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Många har behandlat de förhistoriska husen, de
ras konstruktion, funktion m.m., men ofta stan
nar det vid de större byggnaderna (se till exem
pel Sundkvist 1998; Carlie 1999; Streiffert 2005). 
Stor fokus läggs på hur dessa hus varit indelade. 
De mindre husen på boplatsen nämns oftast i en 
bisats. Det tycks också finnas en konsekvens i det
ta, från graden av undersökning över provtagning 
till utförda analyser.

Hans Göthberg har i sin avhandling undersökt 
olika hus från slutet av bronsålder fram till över
gången järnålder/medeltid och delat in dem i olika 
typer. Huvuddiskussionen kretsar kring utveck
lingen av själva huskonstruktionen och Göthberg 
lägger fram ett förslag till en huskronologi för de 
större treskeppiga husen. Han tar dock även upp 
utformningen och utvecklingen av de fristående 
ekonomibyggnaderna till diskussion i detta sam
manhang (Göthberg 2000:17).

I diskussionen kring husens konstruktion och 
tolkningar av funktion finns givetvis en rad käll
kritiska problem. Alla hus är resultat av hur arkeo
logen tolkat konstruktionen. De kan inte betrak
tas som ett separat element utan bör ses i samband 
med både den allmänna arkeologiska kunskapsut
vecklingen men också den arkeologiska kunskapen 
om husen. Forskningstradition och forsknings
läge påverkar i hög grad tolkningsprocessen. Den 
ökade kunskapen om hus för boplatsarkeologin 
framåt, men samtidigt finns en risk för att man 
fastnar i gamla hjulspår. Det är lätt att verifiera 
hus som redan finns i det allmänna arkeologiska 
materialet och man kan i sin iver att försöka passa 
in ett hus bland redan angivna typer bli blind för 
att och när det framkommer helt nya konstruktio
ner. Detta resonemang gäller också för detaljer i en 
konstruktion samt förhållanden som rör topogra
fisk och geografisk lokalisering av själva boplatsen 
(Vinberg 1995^150). Även hos de arkeologiska 
lämningarna i sig finns källkritiska problem. Be
roende på vilka bevaringsförhållanden som råder i 
undersökta områden, ibland också i kombination 
med vilket material som använts i en konstruktion 
och typen av byggnad, kan det uppstå en snedför
delning när det gäller hustyper och hus med vissa 
funktioner. Detta resulterar i att hus från vissa pe
rioder är sämre representerade än andra (Vinberg

199511:156). Ser man till exempel på livslängden 
hos olika slag av byggnader är det troligt att hus 
eller utrymmen där djur vistades användes relativt 
kort tid. Detta på grund av att träet i konstruktio
nen var utsatt för till exempel fukt och spillning. 
Torra utrymmen som till exempel olika förråd 
bör ha varit i bruk under längre tid (Augustsson 
i996:iof; Göthberg 2000:109; Ulväng 2004:119). 
Dessutom påverkas bevaringsgraden hos förhisto
riska hus, liksom hos senare tiders hus, av ett even
tuellt underhåll, något som sällan diskuterats.

Att tolka en byggnads funktion utifrån dess 
relation till övrig bebyggelse och omgivning 
innebär att man måste ha tillgång till ett mate
rial där större strukturer i bebyggelsen är tyd
lig. Åse Hedemark har i sin genomgång av äldre 
järnålderns bosättningar i Mälardalen kunnat se 
två typer av gårdsstrukturer, som kronologiskt 
är åtskilda. Under bronsålder och äldsta järnål
der var gårdens ingående lämningar spridda över 
stora ytor, en fast organiserad struktur saknades. 
En struktur som återfinns på många boplatser 
från slutet av äldre järnålder är ett större treskep- 
pigt hus tillsammans med ett mindre treskeppigt 
hus (uthus). Ibland kompletteras mönstret med 
ett fyrstolpshus i bosättningens utkant. Uthuset 
var antingen placerat i vinkel till alternativt pa
rallellt med det större huset. Ofta var avståndet 
likartat. Framför husen låg en gårdsplan och i 
utkanten fanns ett område med härdar. Nära 
bebyggelsen återfanns också en brunn och inom 
500 meter fanns gravar eller ett gravfält. Ibland 
kunde det också finnas hägnader och åkrar bero
ende på bevarandegraden (Hedemark rppó^gff). 
I dessa tämligen vida generaliseringar har dock 
ingen större hänsyn tagits till vad jordbruk och 
övrigt näringsfång har ställt för krav på olika 
slags byggnader. Gårdstypen med två treskep
piga hus var alltså vanligast under senare delen av 
äldre järnålder, men den återfinns ibland redan 
vid övergången yngre bronsålder-förromersk 
järnålder. Ett.ex.empel på detta är Håga i Upp
sala (f.d. Bondkyrko) socken i Uppland (Göth
berg & Holmström 1999:21, 25f). En variant av 
denna gårdstyp är den med två treskeppiga hus, 
där husens storlek inte nämnvärt skiljer sig åt. I 
de fall där man i sekundärhuset har påträffat här-
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dar har tolkningen ibland varit att byggnaden 
haft en kok- eller bostadsfunktion, alternativt att 
den har haft en stor forrådskapacitet. Ytterligare 
en gårdstyp är kombinationen treskeppigt hus 
med fyrstolpshus. Samhörigheten görs där oftast 
utifrån byggnadernas rumsliga förhållande då 
fyrstolpshus är svårdaterade. Den sista typen är 
gårdar som består av tre eller fler treskeppiga hus, 
bland vilka det kan Annas en hallbyggnad (Göth- 
berg 2000:98 och där anförd litt.). Under de sista 
åren har dock mer förtätade gårdar, som verkar 
avspegla en fastare organiserad struktur, fram
kommit bland annat i Gamla Uppsala och Bredå
ker, (Gamla) Uppsala socken (Frölund 2005a).

Hustypologi
Under arbetet med det stora antalet hus från Bredå
ker fann vi att den typologi för främst treskeppiga 
hus som utarbetats av Hans Göthberg (2000) be
hövde modifieras. Vid den tidpunkten hade det, 
förutom vid Bredåker, också dykt upp nya katego
rier av hus i Uppsalaområdet, bland annat i Rick- 
omberga, Uppsala (f.d. Bondkyrko) socken, och i 
Stenhagen, Läby socken. Tillsammans med Hans

Göthberg gjorde Per Frölund en utökning av den 
tidigare typologin som nu också kom att inkludera 
tvåskeppiga hus. Se figur 1.

Detta arbete omfattar samtliga huvudkon
struktioner av hus: en-, två- och treskeppiga 
hus samt de så kallade fyrstolpshusen. Dessutom 
berörs typen D2 kort. När det gäller fyrstolpshu
sen nämns också de ofullständiga fyrstolpshusen. 
Enligt Göthbergs/(Frölunds) typologi rör det sig 
om hustyperna Aia-b (balanserad/överbalanserad 
konstruktion utan synlig sektionsindelning), A5 
(hus om högst fyra bockar eller tre spann), Bia-b 
(underbalanserad konstruktion utan synlig sek
tionsindelning), B5a-b (hus om högst fyra bockar 
eller tre spann), Dsa-b och F.

Hur kort är ett kort hus?
Om man skriver en artikel med syftet att under
söka korta hus måste man givetvis definiera en 
övre gräns för längden. Korta hus under bronsål
der definieras genom att de ofta bara innehöll ett 
(bostads)rum (Karlenby 1994:28; Ullén 1995:72^. 
I Göthbergs typologi (2000) motsvaras korta tre
skeppiga småhus av typen A5 och B5 (se fig. 1).

Konstruktion Beskrivning Typ
Enskeppiga hus Hus vars takbärande konstruktion ingått i väggarna. De kan t.ex. ha bestått av stolpar i en stav- 

konstruktion, skiftesverk eller knuttimring.
D1, D2

Tvåskeppiga hus Hus vars takbärande konstruktion bestått av en rad mittstolpar samt stolpar i vägg. F
Treskeppiga hus Hus vars takbärande konstruktion bestått av två rader stolpar. Stolparna är ofta parställda. Avstån

det mellan dem kan skifta, både inom raden samt mellan raderna. Därtill kommer stolpar i vägg.
A, B

1 +3-skeppiga hus Hus vars takbärande konstruktion bestått av en kombination av bärande stolpar i yttervägg och 
parställda stolpar.

AD, BD

2+3-skeppiga hus Hus vars takbärande konstruktion bestått av en kombination av stolpar i mittaxel och parställda 
stolpar.

AF, BF

Hörnstolpshus/
Flerstolpshus

Stolphål placerade i hörn i en kvadratisk eller rektangulär konstruktion. Ibland också med vägg
stolpar.

D5a-b

Hus med nedsänkt 
golv/Grophus

Hus med nedgrävd del, ofta med stolphål eller liknande som tillhört vägg eller takbärande 
konstruktion.

DG

Figur 1. Utökad hustypologi med utgångspunkt från Göthberg (2000) sammanställd av Hans Göthberg och Per 
Frölund vid Upplandsmuseet. De nya typerna är markerade med fetstil. (Observera att undertyper fór A, B och Di, med 
hänvisning till bland annat sektionsindelning, ej är medtagna i översikten. För beskrivning av dessa se Göthberg 2000.)

Figure 1. Enlarged house typology after Göthberg (2000) compiled by Hans Göthberg and Per Frölund, Upplands
museet. The new types are marked in bold print. (Subdivisions for A, B andDi, with reference to sections, are not 
included in the outline. For a more detailed description of these see Göthberg 2000.)
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Göthbergs definition av ett kort treskeppigt hus 
är en konstruktion bestående av max 3-4 bockar 
(2-3 spann) där längden inte överstiger 15 meter. 
Gränsen mot de längre byggnaderna sätter han 
godtyckligt (Göthberg 2000:45).

Detta arbete kommer att behandla fler kon
struktioner än de treskeppiga, men när det gäller 
den konstruktionen kan man i stort säga att defini
tionen av ett kort hus är en kombination av bock- 
och spannlängd. Ett kort hus kan vara hur kort 
som helst, men den övre gränsen kommer att vara 
något flytande. Det finns exempel på hus där den 
inre konstruktionen faller inom ramen för ett kort 
hus, men där den totala längden på huset uppgår 
till 15-20 meter. Exempel på denna typ av bygg
nader är hus 2 vid Lindsunda, Norrsunda socken, 
hus 10 vid Väsby i Vänge socken, hus 5 vid Dan- 
marksby, Danmarks socken samt hus 136-4 vid 
Norslunda, Norrsunda socken. De två förstnämn
da husen tolkades som stora ekonomibyggnader 
(Hamilton 1998:15; Fagerlund m.fl. 1999:84). Det 
tredje tolkades som bostadshus (trots avsaknaden 
av härd) eller någon form av ekonomibyggnad 
(Göthberg, Qviström m.fl. 2002:2yff). Det fjärde 
huset tolkades som en möjlig hallbyggnad (An
dersson 2002:i8ff, 43).

Definitioner och begrepp
I takt med att olika mindre byggnader blivit van
ligare på våra förhistoriska boplatser har också en 
ny terminologi kring dessa skapats. Exempel på 
detta är bland andra fyrstolpshus och tresättare. 
Det är benämningar som främst fokuserar på hu
sets konstruktionselement, men där finns också 
en inbäddad funktionstolkning, i första hand som 
ekonomibyggnad.

Hörnstolpshus
Under yngre bronsålder blir en hustyp som ofta 
gått under benämningen ”fyrstolping” eller fyr
stolpshus synlig i materialet. Namnet har sin grund 
i att byggnadens bevarade delar oftast enbart be
står av fyra stolphål som är placerade i hörnen 
av en kvadratisk eller rektangulär konstruktion 
(05a respektive 05b) (fig. 2). Ibland förekom
mer dock också stolphål på sidorna. Alternativa
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Figur 2. Exempel på ett hörnstolpshus av typen D^a, 
hus 5 vid Säby-Kumla, Danmarks socken (efter Göthberg 
2007).
Figure 2. Example of house type Dy a, house 5 at Säby- 
Kumla in Danmark parish (after Göthberg 2007).

benämningar på dessa byggnader är stack- eller 
staklador. De kan också kallas hörnstolpshus. För 
benämningen hörnstolpshus är stolphålens pla
cering i hörnen vägledande (Olausson 1995:182; 
Göthberg 2000:86). Benämningen hörnstolpshus 
är möjligen att föredra framför fyrstolpshus ef
tersom konstruktionen kan bestå av fler stolphål 
än fyra. Ytterligare en tänkbar benämning är fler- 
stolpshus (Ethelberg 2003:148^. I den fortsatta 
diskussionen kommer benämningen hörnstolps
hus att användas för hus av typen D5.

Som redan nämnts ovan kan byggnaderna av 
typen D5 (hörnstolpshusen) ha mycket olika ut
formning. De hus som har den rektangulära plan
formen skulle i princip kunna utgöra resterna 
efter mindre treskeppiga byggnader. Alternativt 
kan det ha rört sig om stolpburna plattformar el
ler byggnader där golvet varit upphöjt över mar
ken. Väggarna skulle då varit mycket enkla, till 
exempel enbart flätade (se till exempel Audouze 
& Büchsenschütz 1992:62f; Björhem & Säfvestad 
1993:267, 292Q. Att hörnstolpshusen haft en 
funktion som ekonomibyggnad är en allmän tolk
ning. Byggnader där stolparna varit kraftiga kan 
ha varit stolpburna förråd för till exempel säd och 
mat, som behövde förvaras en bit ovan mark för
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att skyddas från djur och väta. Andra tolkningar 
av husen är att de kan ha varit enkla skydd för hö 
eller halm (Björhem & Säfvestad tp^gizpaff).

Ett litet problem i detta sammanhang är byggna
der som endast består av tre stolphål i vinkel. Un
der arbetet med husmaterialet från Bredåker kom 
dessa byggnader att benämnas ofullständiga fyr- 
stolpshus, vilket kan tyckas vara helt missvisande. I 
början var det lätt att enbart tolka dessa byggnader 
som hörnstolpshus där ett stolphål försvunnit (en 
tolkning som också förekommer i andra rapporter, 
se till exempel Fagerlund m.fl. 1999:85; Fagerlund 
2003:29), men i takt med att fler och fler konstruk
tioner av denna typ dök upp fick vi tänka om och 
i stället inse att detta var något annat än det klas
siska hörnstolpshuset. Ett tänkbart utseende på en 
sådan byggnad är någon form av skjul, typ vind
skydd eller liknande. Det skulle också kunna röra 
sig om hörn och/eller grindar i hägnader eftersom 
det är konstruktionsdetaljer som kan misstänkas 
vara kraftigare byggda än övriga hägnadsdelar.

Tresättare
Tresättare kallas de mindre hus där den inre kon
struktionen består av tre bockar (fig. 3). Enligt 
Göthbergs typologi rör det sig om typerna A5 och

B5 (se ovan). Benämningen är inte helt lyckad ef
tersom den omfattar hus med avsevärd kronologisk 
skillnad. För typerna A5 och B5 gäller att de är svåra 
att datera mera exakt utifrån konstruktionen. Svå
righeterna när det gäller dateringar hänger också 
samman med att husen sällan innehåller tillräckligt 
med daterbart material. Hustypen påträffas i kon
texter från yngre bronsålder till romersk järnålder. 
Den förekommer ofta tillsammans med större tre- 
skeppiga hus och därför är det vanligt att typen tol
kas som uthus som kan ha använts som trösklada, 
förrådsbyggnad, hantverkshus eller liknande (Göth- 
berg 2000:4563 yóf). Det finns dock exempel på en 
tresättare (Knivsta - Forsby) med lergolv och härd 
som tolkats som bostadshus (Hamilton tppsnyff).

Hus av typ 65b (Görlatyp)
Hus av typen 65b är en variant av husen bestående 
av tre bockpar, men de skiljer sig från dessa genom 
gavlarnas utformning. Två av de tre stolpparen in
går i gavlarna och bildar på så sätt en ”rak 4”. Hus
typen påträffades första gången vid Görla, Frötuna 
socken, Uppland. Husen (hus IV och V) datera
des till yngre romersk järnålder-folkvandringstid. 
Även vid Sommaränge i Viksta socken, Uppland, 
påträffades ett hus av denna typ (hus 5). Mittbock-

FIGUR 3. Exempel på en ”tresättare ”, hus 7 vid Danmarksby, Danmarks socken (efter Göthberg, Qviström m.fl. 
2002:31, figur 22).

Figure 3. Example ofhouse type By, house 7 Danmarksby, Danmark parish (after Göthberg, Qviström et al. 
2002:31, fig. 22).
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en i dessa hus kan ha haft en funktion i en rumsav- 
delning. Hus av typen B5b finns ända fram till och 
med vendeltid. Liksom för ”tresättarna” tolkas 
typen Bsb oftast som ekonomibyggnad (Eriksson 
1995:6pE; Göthberg 20oo:y6ff; Berggren & Hen- 
nius 2004:52f). Stolphålen i denna byggnadstyp är 
ofta tämligen överdimensionerade i förhållande till 
husets storlek och det är något som skulle kunna 
innebära att byggnaden också inhyst ett loft.

Hus med stensyll (Dz)
Vid undersökningar i Rickomberga i Uppsala på
träffades resterna efter en byggnad som av allt att 
döma varit enskeppig och uppbyggd med fackverk. 
Den inre konstruktionen var cirka 8 x 3,7 meter. 
Väggarna hade bestått dels av en konstruktion på 
syllstenar och dels av stående stolpar. Längs den 
ena långväggen låg en härd. Fyndmaterialet var 
klent, man påträffade keramik, ben och bränd lera/ 
lerklining (Frölund 2001:12). Byggnadens funk
tion var inte uppenbar. Djurbenen och keramiken 
skulle kunna tyda på att huset använts för matbe
redning. Husets läge i förhållande till övrig järnål- 
dersbebyggelse var något avsides och det skulle i 
så fall kunna innebära beredning som av olika or
saker behövde ligga en bit bort från boningshusen. 
Man ansåg dock att den troligaste tolkningen var 
att det rörde sig om ett vanligt boningshus. Varför 
det då legat avsides är en annan fråga.

Enskeppiga hus med stolphål och/eller stensyl- 
lar förekommer oftast i Mälardalen under tiden 
700-1200 e.Kr. Generellt tolkas typen som en- 
funktionshus just på grund av att de inte är speci
ellt stora. Funktionen kan vara varierande, till ex
empel förråd, men också bostad. Under perioden 
700-1200 e.Kr. flyttas härdens placering i husen 
från de centrala delarna ut mot en vägg eller ett 
hörn (Göthberg 2ooo:8iff), så utifrån detta och 
själva hustypen talade det för en datering till yng
re järnålder eller tidig medeltid. 14C-dateringarna 
visade dock att användningstiden för huset i Rick
omberga låg i mitten av och under andra hälften av 
äldre järnålder. Några paralleller till denna hustyp 
med en äldre datering är inte kända i uppländskt 
material (Frölund 200i:2if).
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Grophus (DG)
Till gruppen mindre hus hör även grophusen. De 
verkar förekomma under hela järnåldern (och i alla 
fall redan under yngre bronsålder), men med en 
tyngdpunkt i yngre järnålder. Variationen när det 
gäller grophusens konstruktion är stor, huvudsak
ligen är de rektangulära i formen, men runda på
träffas också. Även placeringen av stolparna i den 
inre, takbärande konstruktionen är mycket varie
rande. Grophusen hör också till de byggnader som 
i första hand tillskrivs en ekonomifunktion. Ofta 
förknippas konstruktionstypen med specialiserad 
användning, till exempel olika hantverksformer 
(Göthberg aooo-.Syf). Här får fyndmaterialet stor 
betydelse för tolkningen av funktionen. Det kan 
till exempel röra sig om vävtyngder vilket skulle 
kunna tyda på en användning som vävstuga.

Hus av Stenhagentyp
Hus 7 vid Stenhagen i Läby socken som grävdes 
2002, var av en konstruktion som inte hade iden
tifierats tidigare, men efter det har den uppmärk
sammats både på tidigare och senare grävningar 
(Scheutz m.fl. 2004:2Óff och där anförd litt.; Frö
lund & Schütz 2007). Husets utseende i plan var 
samma som i hus av mer traditionell typ. Det be
stod av ett stolppar i mitten och två gavelstolpar 
i rät vinkel mot stolpparet. Till konstruktionen 
hörde också resterna efter en vägglinje och en härd 
med placering i ena kanten och i husets mittaxel 
(fig. 4). Storleken på huset var 12,8 x 6 meter och 
det daterades till romersk järnålder.

Boplatsen vid Stenhagen delades in i två faser. 
Hus 7 tolkades ingå i en gård under den äldre fa
sen tillsammans med ett treskeppigt hus i storle
ken 11 x (6) meter (hus 4). Det intressanta här är 
att dessa båda hus får anses vara korta hus. Till det 
äldre skedet fördes också en gård bestående av två 
stora hus. Skillnaden i storlek mellan de förmo
dade båda gårdarna skulle kunna tyda på att det 
funnits sociala och ekonomiska skillnader mellan 
de boende på respektive gård. När det då gäller 
funktionen hos den lilla gårdens hus skulle resul
tatet, om man utgår från förekomsten av härd, bli 
att hus 7 varit ett bostadshus och hus 4 en ekono
mibyggnad.

Takkonstruktionen hos ett hus av Stenhagentyp
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skiljer sig inte från det man redan tror sig veta om 
järnålderns hus. Längden på huset gör det fullt 
möjligt att takåsen utgjorts av ett stycke och att den 
vilat på gavelstolparna och bockparet i husets mitt. 
I likhet med andra treskeppiga hus kan bocken och 
långväggarna förbundits genom tvärbjälkar. Huset 
har på så sätt fått stabilitet i sidled och väggen har 
avlastats från takkonstruktionens tyngd. Väggstol
parna var tämligen klena och det tyder på att de 
inte haft någon bärande funktion. Kombinationen 
av kraftiga stolphål för takåsen och klena stolphål 
för väggen tyder på att taket haft ett lätt täcknings- 
material. Det avvikande i konstruktionen var gav
larna, där ensamma stolpar hade ersatt bockpar 
(Scheutz m.fl. 2004:271'). En tänkbar planlösning 
hos hus 7 var att det kan ha funnits två rum av- 
skiljda av en vägg i mitten. De båda rummen skulle 
vara cirka 30 m2 stora, vilket mycket väl duger som 
bostadsyta. Om hus 7 fungerat som boningshus 
kan hus 4 fungerat som stall/lada.

Typ kontra funktion
I ovanstående typologi finns en underförstådd och 
outtalad funktionsindelning. För norrländskt hus
material diskuterade Lars Liedgren olika typer där

fokus mer låg på husens tolkade funktion (Liedgren 
1995:131). Själva konstruktionen (antal bockar och 
spann) var utifrån typerna delvis av underordnad 
betydelse. Liedgrens olika typer var:

• Flerfunktionella boningshus med härdar.
• Treskeppiga hus utan härdar.
• Små förråds/verkstadshus.
• Grophus.

Inom dansk arkeologi diskuterar man också de 
korta husen och deras funktioner. Även där iden
tifierar man små rektangulära byggnader med 
två-tre bockar och kvadratiska byggnader som 
uthus och ekonomibyggnader. Ethelberg menar 
dock att dessa konstruktioner generellt är svåra att 
skilja från de så kallade stackladorna/stakladorna. 
Ethelberg diskuterar den semantiska betydelsen 
av ordet staklada som kan definieras som ett löst 
tak hängande på fyra pålar. Stakladorna användes 
främst för förvaring av hö, halm och liknande och 
beroende på mängden kunde taket justeras i höjd
led (Ethelberg 2003:149). Funktionen som förråd 
är en tolkning som förstärks genom att de mindre 
hörnstolpshusen ofta ligger tillsammans med öv
riga, större, hus på boplatser. I de fall där hörn-
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0 2m

Figur 4. Hus 7 vid Stenhagen 3, Läby socken (efter Scheutz m.fl. 2004:26, figur 17). 

Figure 4. House 7 Stenhagen 3, Läby parish (after Scheutz et al. 200 4:26, fig. 17).
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stolpshusen helt klart framkommer avsides från 
den centrala boplatsen, och då invid ängsmark, 
skulle en alternativ tolkning kunna vara just för
varing av hö/halm. Funktionen skulle då bli en typ 
av ängslada (Göthberg 2000:87).

Diskussion
När man lyfter ut vissa kategorier och typer av hus 
till diskussion, bland annat kring deras funktioner, 
är det nästan omöjligt att inte komma in på hur och 
varför vi arkeologer tolkar vissa företeelser som vi 
gör. I diskussionen kring de korta husen blir det 
väldigt tydligt. Det är lätt att när man tänker korta 
och/eller mindre hus automatiskt gör kopplingen 
till ekonomibyggnader för det är oftast så de tolkas. 
Men denna tolkning beror givetvis ofta på kontex
ten. Ett kort hus blir ju först ett kort hus om det 
finns åtminstone ett hus i närheten som är längre. 
Vissa av Göthbergs hustyper blir automatiskt eko
nomibyggnader av olika slag enbart utifrån kon
struktionen. Diskussionen tar avstamp i hur vi till 
största delen idag fortfarande gör våra tolkningar 
av byggnaders olika funktioner. I denna artikel 
aktualiseras frågorna kring vad som kallas för vad 
och varför. Utifrån detta förs ett källkritiskt resone
mang kring detta förfarande. Slutligen försöker vi 
koppla en diskussion kring möjliga tillvägagångs
sätt till frågan hur vi närmare ska komma åt specifi
ka funktioner som ägt rum i de förhistoriska husen 
och då främst i de mindre konstruktionerna.

Funktionsbestämning av 
hus med eller utan härd
Både historiskt sett och fortfarande idag när ar
keologer ska funktionsbestämma hus spelar före
komsten eller avsaknaden av härd en central roll 
och ibland kan man tycka att resonemangen går i 
cirklar. Man har ofta vissa klara linjer för hur olika 
slags hus ska benämnas. Ett längre hus med härd 
tolkas med fördel som bostadshus, ibland med yt
terligare inhysta funktioner beroende på hur här
den har placerats. Ett mindre hus utan härd tolkas 
oftast som ekonomibyggnad. Vid Vallhagarunder- 
sökningarna satte Mårten Stenberger upp följande 
kriterium: stora hus = boningshus, mindre hus =

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3

uthus. I vissa fall, vid enstaka tillfällen kunde de 
mindre ha använts för boende, till exempel som 
sommarbostäder. Anledningen till att de större 
husen tolkades som boningshus var att det i dem 
fanns mer komplexa härdar och finare föremål 
(Stenberger i95s:io49ff). Så långt är det ganska 
enkelt, härd i långt hus = bostadshus, ingen härd i 
kort hus = ekonomibyggnad. Men hur blir det om 
förhållandena är de motsatta? Ett långt hus utan 
härd tolkas fortfarande som i huvudsak bostadshus 
där härden av olika anledning försvunnit. I vissa 
fall när huset inte är extremt långt kan man se den 
alternativa tolkningen stort förrådshus. Korta hus 
med eldstad tolkas oftast fortfarande primärt som 
ekonomibyggnad, med verksamhet som krävt till 
exempel ljus. Ibland ser man dock den alternati
va tolkningen bostadshus (då ofta i kombination 
med att de boende varit mindre bemedlade/fattiga 
personer) (se till exempel Streiffert 2005:116). På 
boplats I vid Fosie i Skåne framkom ett hus (hus 
2) som trots sin ringa längd (6,75 meter i inner- 
konstruktionen) tolkades som bostadshus just uti
från förekomsten av en härd. Härdens placering 
i huset jämfördes med danskt material och man 
konstaterade att den helt säkert hört till huset. I 
resonemanget kring funktionen gjorde man dock 
följande reflektion att hade huset saknat eldstad 
så hade man sannolikt inte alls tolkat det som ett 
bostadshus (Björhem & Säfvestad 1993:313).

Om man då ser argumentet härd eller inte härd 
som tungt vägande när man diskuterar bostads
hus kontra ekonomibyggnad blir resonemanget 
lite märkligt när man för vissa hus (företrädes
vis långa) försöker pressa in dem som bostads
hus trots avsaknad av härd. Då plötsligt kan man 
hävda att frånvaron av härd inte behöver betyda 
att huset saknat eldstad. Varför är det då så sä
kert att alla mindre hus utan härd aldrig skulle 
ha haft härd? Tänk om härdens konstruktion 
har varit sådan att inget finns kvar efter år av till 
exempel plöjning? För Upplands del är härdar i 
hus från äldre järnålder, påträffade i åkermark, 
ganska ovanliga. Det gäller även i de fall då själva 
huskonstruktionen är välbevarad. En trolig orsak 
till detta är just att eldstäderna har legat i sam
ma nivå som golvet eller att de till och med varit 
uppbyggda ovan golv. Dessa placeringar skulle

161



innebära att år av odling raderat ut alla spår av 
härdarna. Argumenten för denna typ av härdar är 
att denna konstruktion varit den optimala i ljus- 
och värmehänseende (Eriksson 1998:216, 222).

Det skulle därmed inte finnas något som hindrar 
att man även för mindre hus utan härd gör tolk
ningen att det rör sig om bostadshus där härden 
helt enkelt är borta. Samtidigt kan man vända på 
diskussionen kring förekomst av härdar i olika ty
per av byggnader. Från historisk tid finns exempel 
på att det i Norrland var tämligen vanligt med eld
städer i fähus (Aspeborg 1999:57 och där anförd 
litt.). Varför skulle det inte kunna vara så under för
historisk tid också? Detta blir ytterligare ett inlägg i 
debatten kring att göra en funktionsindelning som 
grundar sig på argumenten härd pekar på bostads
del, ingen härd pekar mot fähus eller förråd. Från 
Eketorp på Öland finns visserligen exempel på hus 
som haft funktionen fähus, men som också inhyst 
ett utrymme som tolkats som boningsdel. Tolk
ningen görs utifrån förekomsten av en härd bestå
ende av ett askflak. Man har sett dessa delar som 
bostadsdelar, men inte egentliga matlagningshus- 
håll, utan de som bott här har stått ganska långt ner 
på samhällsstegen. Deras uppgift skulle vara att se 
till djuren som också inhystes i huset (Nordström 
& Herschend aoog^pff, 64). I historiskt material 
från Europa ser man att det till och med är vanligt 
att människor och djur bott i samma rum (se till ex
empel Segalen 1983:540. Givetvis måste man göra 
tolkningar utifrån det material och de erfarenhe
ter vi känner sedan tidigare, men det får inte bli så 
att man fastnar i gamla hjulspår. Den mest logiska 
tolkningen är kanske oftast att ett stort bostadshus 
kombinerats med mindre ekonomibyggnader. Att 
härdar placerats i bostadsdelen är förmodligen ock
så det mest sannolika, men man får inte vara rädd 
att ibland ifrågasätta och problematisera de sedan 
tidigare givna mönstren. Ibland måste man se på 
materialet med nya ögon och till exempel försöka 
komma åt funktioner hos en byggnad.

Syftet med ovanstående resonemang är inte att 
skapa nya definitioner eller begrepp, inte heller att 
definiera om redan etablerade begrepp som till ex
empel bostadshus eller ekonomibyggnad. Det är mer 
ett försök att uppmärksamma vårt tillvägagångssätt 
vid tolkning av huskonstruktioner. Hur vi inom ar

keologin använder oss av och resonerar kring de oli
ka begreppen när vi bestämmer oss för att ett hus är 
det ena eller det andra. Långa hus behöver kanske 
inte alltid ha varit bostadshus, de behöver inte alltid 
ha haft en härd, korta hus har förmodligen aldrig 
använts som enbart ekonomibyggnad och ibland 
har de kanske haft en härd, som idag är borta. Här
darnas varande eller icke varande är fortfarande den 
vanligaste utgångspunkten vid funktionsbestäm- 
ning av hus. Närvaro av härdar ökar benägenheten 
att tolka funktionen som bostad, medan frånvaro i 
samma utsträckning minskar benägenheten för bo
stadstolkning (Frölund 20053:57).

Vad har man gjort i de korta husen?
Som redan nämnts vid ett flertal tillfällen är det van
liga att mindre hus som påträffas på boplatser får 
det ganska anonyma epitetet ekonomibyggnad. Vad 
kan de då mer exakt ha fyllt för funktioner och vad 
finns det för specifika aktiviteter som kan tänkas ha 
ägt rum i husen? Olika tänkbara typer är till exem
pel förrådshus, verkstäder, fähus, bostadshus, olika 
typer av lador samt byggnader med specifik social 
anknytning, till exempel kulthus och hallbyggnader. 
Man kan också diskutera om det bland de korta hu
sen också funnits byggnader av mer temporär art, 
till exempel ceremoniella hus, som uppfördes vid 
behov och sedan revs. Det skulle då vara frågan om 
hus som inte direkt ingått i den agrara bebyggelsen. 
Problemet med ekonomibyggnaderna är dock att 
det ofta är mycket svårt att kunna belägga specifika 
funktioner som har ägt rum. Speciellt svårt kan det 
vara i de fall man påträffar ensamliggande mindre 
byggnader. Har de fungerat som bostäder eller har 
de inhyst någon verksamhet som av olika anledning 
placerats avsides från övrig bebyggelse (se till ex
empel Artursson 2005d:i38). Tänkbara exempel på 
sådana funktioner och material som skulle kunna 
avslöja dem är smedjor (smidesavfall, speciella an
läggningar m.m.) och lador (makrofossil i byggna
den och analyser av hur växtligheten sett ut i det 
förhistoriska landskapet m.m.).

Små förrådshus
På ett antal undersökta boplatser har man påträf
fat mindre byggnader (hörnstolpshus) i anslut-
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ning till kulturlager tolkade som åkerytor. Vid 
Väsby i Vange socken bestod byggnaden (hus n) 
av tre stolpar. På platsen för ett eventuellt fjär
de stolphål var jorden rödaktig och hårt bränd, 
byggnaden hade förmodligen brunnit. Stor- 
leksmässigt var konstruktionen 1,8 x 3,9 meter 
(Fagerlund m.fl. 1999:85). I Danmarksby, Dan
marks socken, grävdes ett hörnstolpshus (hus 8) 
som var 4,3 x 3,8 meter stort och bestod av fyra 
stolpar (Göthberg, Qviström m.fl. 2002:3iff). 
Båda byggnaderna hör med största sannolikhet 
till romersk järnålder-folkvandringstid, hus 8 
vid Danmarksby innehöll inget daterbart mate
rial, men kringliggande större hus har daterats 
till denna period. Tolkningen av funktionen 
hos dessa mindre byggnader har gjorts utifrån 
deras närhet till kulturlager. Lagren har tolkats 
som gamla åkerytor och husen skulle kunna ha 
använts som förråd där redskap eller annat som 
haft med odlingen att göra har förvarats.

Byggnader kopplade till hantering av säd
När det kommer till hantering och förvaring av 
säd finns ett antal tänkbara byggnader: magasin, 
trösklador, brygghus och torkrior. Att identifiera 
denna typ av byggnader skulle låta sig göras både 
utifrån husens konstruktion och också utifrån 
fyndmaterial. Om det förekommer en stor mängd 
sädeskorn i makrofossilprover kan det peka mot 
att säd har hanterats i byggnaden. Dessutom har 
det, främst i Nordtyskland, framkommit en typ av 
hus som med största sannolikhet har stått på stol
par (fig. 5; Zimmermann lppz-.izSff). Dessa hus 
kännetecknas av att stolparna varit placerade så 
pass tätt att de omöjliggjort rum (ty. Pfostenrosten 
= ung. stolprutnät). Detta i kombination med att 
stolphålen i vissa fall är mycket kraftiga och djupa 
gör antagandet att det rör sig om en form av stolp- 
bodar högst troligt.

Ett hus som liknar denna typ av konstruktion 
är hus 4 vid Stenhagen 4 i Läby socken (fig. 6). 
Konstruktionen bestod av 18 stolpar. I konstruk
tionens mitt fanns en tom yta, men annars stod 
stolparna så pass tätt att de omöjliggjort en bo
endefunktion (Dan Fagerlund muntligen). Ytterli
gare ett möjligt.ex.empel på ett hus av typen Pfos
tenrosten är Hus 20 i Säby, Norrsunda socken i
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Figur. Exempel på hus av typen Pfostenrosten, hus 
SP 32 vidFlögeln-Eekhöltjen, Tyskland (efter Zimmer
mann 1992:237, Abb. 184).

Figure 5. Example of house type Pfostenrosten, 
house SP 32 Flögeln-Eekhöltjen, Germany (after Zim
mermann ięę2:2]7,Abb. 184).

Uppland (Vinberg 1995^155 och där anförd litt.).
Ytterligare fynd som kan peka på att huset stått 

på stolpar är om man i stolphålen hittar flata ste
nar, som skulle kunna ha fungerat som musstopp, 
det vill säga stenar som placerats mellan stolpen 
och själva huskroppen (Zimmermann 1992:246^. 
I etnologiskt material kallas denna typ av stenar 
mushyllor eller musplattor (Erixon 1947:579). I 
vissa fall kan man också finna konstruktionsdetal
jer som styrker teorin om stolpbod. Hus 5 vid väs
tra Väsby i Vänge socken var till konstruktionen 
ett hörnstolpshus, 2,2 x 2,4 meter, som tolkades 
som en ekonomibyggnad i form av en stolpbod. 
Vid byggnadens södra hörn fanns två parställda 
stolphål som tolkades ingå i konstruktionen, då 
som stege alternativt som stolpar som burit upp 
en trappa (Fagerlund m.fl. 1999:61).

Om hus använts som brygghus eller liknande 
skulle man kunna förvänta sig att, förutom säd
koncentrationer i stolphål och eventuellt i gropar, 
också träffa på nedgrävningar som använts för be
redning av säd.

I norrländskt husmaterial har man tyckt sig 
kunna se spåren av att lagring av säd men också 
tröskning skett i den ena gaveln på längre byggna
der (Liedgren I992:i54ff). Tröskning är också en 
aktivitet som man med fördel skulle kunna tänka 
sig har ägt rum i en separat, mindre, byggnad. Det
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Figur 6. Hus 4 vid Stenhagen 4, Läby socken 
(efterDutraLeivasm.fi. manus).

Figure 6. House 4 Stenhagen 4, Läby parish 
(after Dutra Leivas et al. ms.).

J
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borde ha varit önskvärt att hålla säd och boskap 
åtskilda. Vid tröskning av säd hamnar en hel del 
spill på golvytor och i andra skrymslen, som till 
exempel stolphål. Om tröskning skett i en bygg
nad borde man kunna spåra det genom koncen
trationer av makrofossil i stolphålen.

Torkrior eller bastur
Bastur med rökugnar nämns ofta i svensk medel
tida litteratur, men i isländska källor finns de be
lagda redan under 900-tal. Bastur från historisk tid 
var inhysta i så kallade gavelsvalehus med en kraftig 
sten ugn antingen mitt i huset eller i ena hörnet vid 
ingången. Utmed de fria sidorna fanns lavar där det 
som skulle torkas placerades. Det kunde förutom 
säd röra sig om lin eller malt. Bastun kunde också 
användas för rökning av kött (Erixon ip47:i74ff).

Från historisk tid finns också speciella torkrior 
belagda från finlandssvenska områden. Metoden 
att torka säd inomhus var en metod man fört 
med sig från Finland (Östman 2004, [www]). 
Dessa torkrior infördes från och med 1500-talet, 
men de var, bland annat på grund av brandfa
ran, inte så populära bland bönderna och nådde 
ingen större utbredning. Ett undantag var dock 
Uppland (Arnstberg 1976:60). Ugnsgropar för 
röstning och torkning av säd är kända från yngre 
bronsålder i till exempel Flalland och Skåne (We- 
linder m.fl. 1998:148, 161). Röstning av spann
mål var en nödvändighet för ökad hållbarhet. Att 
det redan under den äldre järnåldern fanns någon 
form av hus för torkning av säd m.m. är därför 
inte omöjligt. Kanske kan man hitta dessa bland 
konstruktioner som ligger lite avsides och iden

tifiera dem genom att de har haft en kraftig ugn 
byggd av stenar. Spår av grödor skulle också kun
na finnas bevarade i makrofossilprover. Om man 
träffar på en byggnad som brunnit, med (den 
kraftiga) stenugnen och en stor mängd brända 
sädeskorn skulle det mycket väl kunna vara res
terna efter någon form av torkria eller bastu. I 
Bredåker, (Gamla) Uppsala socken, påträffades 
ett hus (hus 15) som skulle kunna vara exempel 
på en sådan (fig. 7). Huset karaktäriserades som 
en enskeppig, 6,8 meter lång och 4,5 meter bred 
byggnad. Centralt placerad, men med en viss för
skjutning åt nordöstra gaveln fanns en större oval 
härd. Den var 1,3 x 0,65 meter stor och låg i husets 
längdriktning. I alla husets anläggningar, utom 
en, påträffades relativt stora mängder brända sä
deskorn (198 analyserade). Huset 14C-daterades 
till 50-140 e.Kr. (Frölund & Schütz 2007:82f).

Fähus
Att det bland de mindre husen på en gård fun
nits separata fähus är mycket troligt. Även om 
många djur kan ha gått ute året runt eller vistats 
tillsammans med människor i boningshus eller 
stått i fähusdelen på multifunktionella två- och 
treskeppiga hus bör det också ha funnits friståen
de smådj urshus för till exempel grisar, kalvar och 
får. Från etnologiskt material finns det.ex.empel 
just på små, enkelt byggda, enrummiga smådjurs- 
hus som oftast var placerade nära själva fähuset 
(Arnstberg 1976:66). Ibland kan man tycka att ett 
litet hus rent av borde vara bättre för att minimera 
värmeförlusten. Visserligen finns alltid en mycket 
stor osäkerhet med att dra paralleller mellan för-
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Figur 7 .Husis vid Bredåker, (Gamla) Uppsala socken (efter Frölund & Schütz 2007:8], figur 47). 
Figure 7. House 15 Bredåker, (Gamla) Uppsala parish (after Frölund & Schütz 2007:8], fig. 47).

historiskt och etnologiskt material, men det visar 
ändå på möjligheter. I detta fall borde det kanske 
göras oftare eftersom problemen i djurhållningen 
är likartade. Om ett mindre hus fungerat som fä
hus borde en möjlig väg att spåra funktionen vara 
att använda fosfatkartering. Ytterligare ett sätt att 
spåra separata stall och fähus skulle kunna vara 
husets placering i förhållande till hägnader eller 
fägator. Det är dock intressant att man också i 
förhistoriskt material ibland ser mindre hus som 
ligger tämligen nära det tolkade boningshuset/ 
fähuset (se till exempel hus 6 placering invid hus 
3 Stenhagen 3, Scheutz m.fl. 2004:34^.

Lador
Lador och liknande förråd skulle kunna vara in
hysta i de mindre treskeppiga byggnaderna, där 
stolpsättningen inte pekar mot en multifunktio
nell indelning. Denna typ av hus återfinns ofta i 
anslutning till de multifunktionella byggnader
na och har dessa inhyst en stalldel är det logiskt 
att en förvaring av foder och liknande funnits i 
närheten. Även för tolkningen av möjliga lador 
skulle makrofossilanalys kunna vara till hjälp. 
Från nordtyskt område finns en byggnadstyp

(ty. Rutenberger) som använts för förvaring av fo
der, till exempel gräs och löv. Typen har funnits 
sedan bronsålder. Konstruktionen består i plan 
av ett antal stolpar som bildar en cirkelform (fig. 
8; Zimmermann 1992:233, 243). Konstruktio
nen skulle, precis som hörnstolpshusen, ha varit 
stolpburen och utan väggar (Vinberg 1995^155 
och där anförd litt.). Typen har hittills inte kunna 
beläggas, varken i Uppland eller övriga delar av 
landet. Detta skulle kunna bero på att hus med 
en forvaringsfunktion har haft en sådan utform
ning eller så pass vaga funktionella indikationer 
att de därför varit svåra att identifiera.

Hallbyggnader och kulthus
Denna typ av byggnader är svåra att spåra i det 
arkeologiska materialet. Att spåra och tolka sym
boliska funktioner är näst intill omöjligt. När det 
gäller hus kan dock placering och konstruktion ge 
en viss vägledning. Byggnader brukar tillskrivas 
kultiska och specifika sociala funktioner beroende 
på om konstruktionen skiljer sig från de övriga hu
sen (kulthus), om storleken är avvikande (hallar) 
eller om byggnaden ligger placerad på ett sådant 
sätt på boplatsen att den kan tänkas signalera nå
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got speciellt till sin omgivning. Tolkningarna kan 
också göras i de fall fyndmaterialet avviker från 
vad man normalt finner i de förhistoriska husen 
(Vinberg 19950:158 och där anförd litt.).

Kulthusen förknippas med gravkult främst i 
samband med tolkningar av bronsålderslämning- 
ar och kommer därför inte att beröras närmare i 
detta arbete. De typer som är vanligast är de med 
stengrunder och de som är byggda som stolphus 
(Victor 2002:66f). Det kan dock vara värt att upp
märksamma denna typ av byggnader då det inte 
är omöjligt att de dyker upp när man undersöker 
boplatser från äldre järnålder där det också finns 
inslag av bronsålderslämningar.

I det uppländska materialet har endast ett fåtal 
tolkade hallbyggnader påträffats bland de min

dre konstruktionerna, mest rör det sig dock om 
längre treskeppiga byggnader från och med yngre 
romersk järnålder. En möjlig hallbyggnad är hus 4 
vid Norslunda, Norrsunda socken i Uppland. Från 
bland annat Öland och Gotland har man identi
fierat hallbyggnader på de större gårdarna (tre hus 
eller fler). De låg något avsides, var mellan 13 och 
22 meter långa och bestod enbart av ett rum. Stol
parna stod glest och mittskeppet var smalt, något 
som gör att de inte skiljer sig så mycket från van
liga uthus. Möjligen skulle förekomsten av härd/ 
ar som enbart fungerat som ljus- och värmekälla 
styrka tolkningen av hallfunktion (Herschend 
I993:i8if; Göthberg 2000:55).

Under senare år har det framkommit två+tre
skeppiga huskonstruktioner (typen AF och BF som

Hus 14 Gasselte

Figur 8. Exempel på hus av typen Rutenberger, hus 14 vid Gasselte och hus ly vid Odoorm, Nederländerna (efter 
Ethelberg 2003:152, figur 22).

Figure 8. Example of house type Rutenberger, house 14 Gasselte and house ly Odoorm, the Netherlands (after 
Ethelberg 2003:152, fig. 22).
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i viss mån kan sägas vara en hybridform av tresät- 
taren) där funktionstolkningen varit en helt annan 
än den så ofta förekommande ekonomibyggna
den (se till exempel Ethelberg 2003:230). Mindre 
två+treskeppiga hus från yngre romersk järnålder 
är kända från ett antal platser på södra Jylland däri
bland Hjemsted Banke, Nørre Snede och Mørup 
(Ethelberg 2003:229). För det 13 x 6 meter stora 
hus XV vid Hjemsted Banke har man föreslagit att 
orsaken till att konstruktionen består av en kom
bination av en två- och treskeppig del kan vara att 
huset haft en religiös och/eller social funktion, det 
vill säga vad vi förknippar med en hallbyggnad. Et
helberg är inte främmande för att det kan ha funnits 
hallbyggnader redan under äldre romersk järnålder 
och då i form av reguljära småhus med tre eller fyra 
bockar (Ethelberg 2003:230). Konstruktionen fö
rekommer som hallbyggnad under yngre järnålder, 
men då med helt andra dimensioner, bland annat 
vid Tissø på Själland och vid Uppåkra i Skåne (Et
helberg 2003:319; Larsson & Lenntorp 2004).

Smedjor
Smedjor är byggnader som inhyst brandfarlig verk
samhet och det har varit önskvärt att placera dem 
ett stycke från övrig bebyggelse. Just det faktum att 
denna typ av hus gärna placeras i randområden och 
att de ligger för sig själva kan bidra till att vi sällan 
återfinner dem i arkeologiskt material. Tänkbara 
kriterier för att identifiera en möjlig smedja eller 
byggnad som inhyst liknande verksamhet skulle 
dock kunna vara en avsides placering, fyndma
terialet (slagg m.m.) samt närhet till härdar eller 
härdgropsområden. Vid undersökningarna i Gene, 
Ångermanland, påträffades en byggnad (hus VI) 
som tolkades som smedja. Tolkningen grundade 
sig just på husets avsides placering, dess avvikande 
riktning i jämförelse med de övriga husen, fynd 
som kunde knytas till smide samt närheten till ett 
härdområde. Huset saknade också en tydlig rums- 
indelning (Ramqvist 1983:161 och där anförd litt.).

Bostadshus - Gårdsstrukturer
När det gäller korta hus som bostadshus är det 
med största sannolikhet inte ett så stort antal som 
varit av typen multifunktionella bostadshus, det 
vill säga att de inrymt flera funktioner.
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Det finns dock danska exempel, bland annat från 
Hodde, som visar att det under förromersk järnål
der funnits hus i storleksklassen 12-16 meter som 
kan ha innehållit antingen bostad eller fähus (Hvass 
1988:55ff). Hus av typ A5, det vill säga treskeppiga 
balanserade eller överbalanserade hus med högst 
fyra bockar eller tre spann, har tolkats både som 
ekonomibyggnader och bostadshus. De har setts 
som ekonomibyggnader när de förekommit tillsam
mans med större treskeppiga hus och som bostäder 
när sådana saknats (Göthberg 2000:47!).

Mer och mer tyder dock på att det också kan 
ha existerat hela gårdar som enbart har bestått av 
korta hus. Möjliga exempel på sådana har påträf
fats vid Bredåker (fig. 9) och Trekanten i (Gamla) 
Uppsala socken, Håga i Uppsala (f.d. Bondkyrko) 
socken och Väsby i Vänge socken. I samtliga fall 
handlar det om hus av typ A/A5 daterade till för
romersk järnålder eller övergången yngre brons- 
ålder-förromersk järnålder. I fallet Bredåker be
stod gården (gård G) under förromersk järnålder 
av ett mindre treskeppigt hus av typ A5 och tre 
rektangulära hörnstolphus (hus 25,11, 24 och 36). 
Hus 24 och 25 daterades genom 14C. Även under 
yngre förromersk-äldre romersk järnålder bestod 
gården av ett mindre treskeppigt hus av typ A (hus 
31) samt tre hörnstolpshus av typ D (hus 44, 49 
och 52) (Frölund & Schütz 2ooy:23off).

I Håga bestod gården av ett större och ett mindre 
treskeppigt hus där det mindre (hus IV) var av typ 
A5 samt ett hörnstolpshus. Samtliga konstruktioner 
har 14C-daterats till övergången yngre bronsålder- 
förromersk järnålder (Göthberg & Holmström 
1999:15!!; Göthberg 2000:32!!, 4$ff, 94!!). Vid Väs
by kan gården ha bestått av fyra samtida byggna
der (varav tre av typ A5) som flankerade ett större 
härdområde med ett 30-tal härdar. 14C-analyser av 
hus och härdar har gett dateringar till förromersk 
järnålder (Fagerlund m.fl. 1999:45!!). En alternativ 
tolkning till gårdsteorin skulle här vara att samtliga 
hus varit knutna till aktiviteter som legat vid sidan 
av bebyggelsekärnan (Göthberg 2000:48).

Vid Trekanten fanns två möjliga gårdar omfat
tande två-tre korta hus som daterats till yngre 
bronsålder-förromersk järnålder (Onsten-Mo- 
lander & Wikborg 20o6a:i35). I det nordliga 
gårdsläget, med två alternativt tre hus (hus 9, 27
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och eventuellt hus 24), var hus 9 av typ A5. Det 
var dock oklart om det skulle ses som ett bostads
hus eller en ekonomibyggnad. Gårdsläget längre 
söderut omfattade tre korta hus (hus 22, 23 och 
30). Inget av husen var dock av typ A5.

Även vid Stenhagen i Läby socken har det för
modligen funnits gårdar helt eller delvis bestående 
av korta hus. Förutom hus 4 och 7 som nämn
des ovan fanns ytterligare ett 15-meters hus (hus 
5) som mycket väl kan ha fungerat som bostad 
(Scheutz m.fl. 2004:23^ 35). Husets mittskepp var 
osedvanligt smalt (cirka 1,5 meter) och det kan ha 
varit så att stolparna av rent praktiska skäl ingått 
i tvärväggar. En härd påträffades i husets nordös
tra del. Detta hus bildade tillsammans med ett 24- 
metershus (hus 3) en gård under en yngre fas. Det 
längre huset hade bevarade väggstolpar och två 
tydliga ingångar och enligt gängse tolkningsförfa-

rande så skulle detta hus kunna ha inrymt både bo
stad, fähus och förråd. Samtidigt skulle en inte helt 
omöjlig tanke vara att människorna bodde i hus 5 
och enbart använde hus 3 som förråd och stall.

Intressant att nämna i detta sammanhang är de 
hus som grävdes vid Sommaränge i Viksta socken. 
Hus 4 och 6 där tolkades som ekonomibyggnad 
respektive bostadshus/fähus (Berggren & Hen- 
nius 2004:51). Hus 4 var ungefär 16x6 meter 
i storlek och till konstruktionen hörde minst en 
härd, hus 6 var något längre och härd saknades. 
Också här skulle det vara tänkbart att faktiskt 
se hus 4 som bostadshuset och hus 6 som stal
let/ladan. Ytterligare ett.ex.empel är hus 6 och 7 
vid Danmarksby, Danmarks socken. Hus 7 (upp
skattningsvis cirka 15 meter långt) hade härd, 
medan det längre, intilliggande, hus 6 saknade 
sådan (Göthberg, Qviström m.fl. 2002:28ff).

Gård G

Figur 9. Gård G vid Bredåker, (Gamla) Uppsala socken (efter Frölund & Schütz 2007:231, figur 132). 

Figure 9 Farm G Bredåker, (Gamla) Uppsala parish (after Frölund & Schütz 2007:231, fig. 132).
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Avslutande diskussion
I delar av Skandinavien, till exempel södra Jylland, 
ser man de korta husen som börjar framträda un
der yngre bronsålder, som något karaktäristiskt 
för den äldre järnåldern (Ethelberg 2003:148). På 
Själland utgör de mindre husen ett vanligt inslag 
i gårdsstrukturen från äldre förromersk järnålder 
och i Skåne från yngre förromersk järnålder-äldre 
romersk järnålder (Carlie & Artursson 2005:176). 
Kanske har vi samma utveckling också i Uppsa
laområdet? Den ökning av korta hus som vi ser i 
materialet speglar kanske redan under äldre järnål
der en specialisering av husen när det kommer till 
funktion. Detta är annars ett fenomen som man 
först vill se under vikingatid. Det är viktigt att vi i 
våra funktionstolkningar av den äldre järnålderns 
hus inte enbart klumpar ihop småhusen under 
rubriken ekonomibyggnader. Det är viktigt att 
lyfta fram de olika typerna och jämföra med hur 
strukturerna ser ut under senare perioder. Jämför 
man en gård från äldre järnålder bestående av till 
exempel bostadshus/stall, separat förråd eller fä
hus och stacklada med en gård från yngre järnålder 
finns egentligen inga större skillnader. Vore man 
inte, redan under äldre järnålder, ute efter hus 
med olika funktioner, till exempel för förvaring 
och hantverk, skulle vi inte finna den variation av 
hus som vi faktiskt gör.

Magnus Artursson menar dock att variationen 
av mindre byggnader skulle ha berott på en flexi
bilitet när det gällde synen på konstruktionen (Ar
tursson 2005d:po). Han menar också att det möj
ligen skulle kunna avspegla vilken betydelse man 
lagt på olika typer av byggnader. Långhuset (med 
vilket han avser hus med boningsdel/fähusdel, se 
Carlie & Artursson 2005:164 och där anförd litt.) 
ser han som viktigast och där skulle man följa en 
viss mall, därför ser de i stort sett likadana ut under 
samma perioder. Dessa teorier kan diskuteras och 
man kan lika gärna argumentera för det motsatta. 
Även om variationen av mindre hus är stor kan 
man ändå se vissa återkommande konstruktioner. 
En tanke är att likaväl som man byggde långhuset 
efter ett visst mönster för att man strävade efter en 
viss funktion skulle också de mindre husen kunna 
ha byggts efter mönster för att motsvara specifika
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funktioner, ett.ex.empel är stackladan. Bara för att 
variationen är större bland de mindre byggnader
na, att konstruktionen i vissa fall varit till synes 
enkel och virket förhållandevis klent, behöver det 
inte innebära att man såg dessa konstruktioner 
som mindre viktiga.

Vid arkeologiska undersökningar läggs ofta den 
största kraften på de större husen. De mindre kon
struktionerna hamnar lite i skymundan. Detta blir 
i vissa fall extra tydligt om man tittar på tillväga
gångssätten vid insamlandet av makrofossilpro- 
ver. Visserligen kan denna snedfördelning ibland 
förklaras med att mindre och kanske klenare kon
struktioner inte innehåller så mycket analyserbart 
material. Orsaken kan också vara att mindre kon
struktioner mer sällan identifieras i fält, utan ofta 
blir tydliga först i ett bearbetningsskede. Men om 
man fortsätter att ständigt prioritera bort mindre 
konstruktioner, även om tillfälle för provtagning 
finns, blir resultatet givetvis att vi aldrig får möj
lighet att öka vår kännedom om de mindre husens 
funktion (Carlie 1999:131).

I detta sammanhang kan man ta upp frågan till 
diskussion om det vid undersökningar skulle vara 
meningsfullt att lägga lite större fokus på att för
söka komma åt specifika funktioner? Behandlar 
vi medvetet de mindre husen lite styvmoderligt 
på grund av erfarenheten att de ofta inte har så 
omfattande och särpräglat fyndinnehåll? Skulle 
det gå att komma åt en specialfunktion genom 
en mer riktad provtagning? Fosfatanalys är en 
metod som använts flitigt för att belägga funktio
ner, främst stall kontra bostad i de multifunktio- 
nella två- och treskeppiga konstruktionerna. Vid 
undersökningar i Nordtyskland har man använt 
fosfatkartering också i mindre hus och där kunde 
förhöjda värden noteras invid härdar (Zimmer
mann 1992:127^. Så en tanke är att metoden 
kanske skulle kunna användas för att belägga 
eventuella härdar i mindre konstruktioner även 
om synlig härd saknas. Detta skulle föra en funk
tionsdiskussion något längre än att enbart kon
statera att ingen härd betyder ekonomibyggnad. 
Man får givetvis också ställa sig frågan om ökat 
fokus på de mindre konstruktionerna överhuvud
taget är något som är önskvärt? Det vore dock 
spännande att se på våra boplatsundersökningar
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med lite andra ögon. Det är kanske inte alltid gi
vet att man ska koncentrera sig på de konstruk
tioner som har störst förväntat innehåll?

Diskussionen kring de korta husen är inget 
nytt. Har man vid tidigare undersökningar hit
tat dessa konstruktioner på boplatser så har man 
också försökt tolka deras funktion. På grund av 
olika orsaker, som till exempel litet fyndmaterial 
och avsaknad av analyserbart material förblir de 
korta husen dock oftast klassificerade som eko
nomibyggnader. Ibland har man turen att hitta 
något som kan peka mot en specifik funktion. Vi 
vill med detta arbete lyfta fram dessa korta hus 
under äldre järnålder till diskussion och peka på 
möjliga funktioner som kan ha ägt rum i dem. 
Givetvis ska det inte leda till övertolkning. Går 
det inte att göra några närmare funktionstolk- 
ningar får man låta det stanna där. Vår önskan 
är dock att man ser på dessa konstruktioner med 
nya ögon, att man, om det är möjligt, går vidare 
i sina tolkningsförsök och inte stannar vid tolk
ningen ekonomibyggnad av gammal vana. Vi har 
med detta arbete också velat uppmärksamma 
den problematik som kan uppstå om begreppen 
blir styrande över metoden. Att i en fältsituation 
tolka en byggnad som bostadshus eller ekonomi
byggnad kan till exempel få inverkan på provtag
ningen. I slutändan kan man också ställa sig frå
gan, när det gäller storlek på hus och kopplingen 
till funktion, om det finns gränser för hur stort 
eller litet ett boningshus respektive förråd kan 
vara (Streiffert 2005:46).

Kanske har vi också kommit till det läget att 
vårt synsätt börjar förändras. Det är kanske inte 
så intressant att diskutera hus utifrån hur korta 
eller hur långa de är? Det är kanske mer en dis
kussion kring sammanhang som ska föras - hus i 
förhållande till varandra och i förhållande till sin 
omgivning. Att ett hus blir kort beror ju enbart 
på att det finns ett annat hus i närheten som är 
längre. Samtidigt får man givetvis inte glömma 
bort den sociala aspekten. Den skillnad som kan 
ha funnits mellan olika sociala gruppers hus blir 
i det närmaste osynligt i det arkeologiska mate
rialet. Vad man egentligen avsåg med husens 
olika storlek och form i sociala termer kommer i 
stort sett att förbli okänt. Det är inte omöjligt att

de olika storlekar och sammansättningar av går
dar vi ser i materialet, inte enbart är skillnader 
mellan små och stora familjer, det skulle också 
kunna röra sig om skillnader mellan ekonomiska, 
juridiska och kanske också religiösa subgrupper 
(Hamerow 1995:15). ■
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Summary
Short houses from the Early Iron Age

T
he E4-excavations have revealed several 
previously unknown types of houses, both 
smaller and larger constructions. During 
the Early Iron Age (500 BC to 550 AD) smaller 

buildings were added to the larger dwellings/cow 
houses on the homestead. This article is a study of 
short houses from the Early Iron Age. The source 
material is chiefly the result of excavations carried 
out by the Uppland County Museum. To isolate 
and discuss a certain category or type of house is not 
unproblematic. This is made evident when short 
houses are discussed. It is important to highlight 
how and why we archaeologists interpret certain 
occurrences the way we do. When discussing short 
and/or smaller houses, it is easy to identify them as 
outhouses, which is the usual interpretation. This 
interpretation however, often depends on the con
text. A short house is only short if there is at least 
one longer house nearby. This article highlights 
questions about the use of this terminology.

The discussion about short houses is, of course, 
nothing new. Whenever these constructions 
have surfaced at.ex.cavations, interpretations of 
their function have been attempted. Occasion
ally, something that indicates a specific function 
is found, but often the interpretation of the build
ing is of a non-specific nature, such as an out-lying 
building or annex. With this study, we want to 
raise questions about, and suggest possible func
tions of these short Early Iron Age houses. Natu
rally, this can lead to misinterpretation. However, 
our hope is that these constructions will be seen

in a new light, and, whenever possible, that our 
attempts at interpretation will not stop at the rou
tine out-lying buildings or annexes. If we consist
ently chose to disregard the smaller constructions 
our knowledge about them will never improve.

In view of the recent increase in the number of 
known house types, we believe the time has come 
to focus on and to discuss what specific functions 
these buildings could have served. Suggested func
tions for small houses are storehouses, workshops, 
cattle sheds, dwellings, various forms of barns and 
also buildings of a specific social function, such as 
ritual houses and halls. There are several plausible 
methods for identifying these functions:

• Construction - Are there details in the house 
construction that suggest a function?

• Finds - Was something exceptional found in 
the house?

• Location - Where are the small houses located 
in relation to the rest of the settlement?

Another method of identifying a building’s func
tion is by using various forms of scientific analysis, 
for example phosphate and/or plant macrofossil 
analysis. In this respect it is also important to dis
cuss how we proceeded in the course of fieldwork. 
During fieldwork, the greater emphasis, including 
sample gathering, is often placed on larger houses, 
overlooking the smaller buildings. Sometimes this 
is due to the fact that smaller constructions con
tain little or no material for analysis. In other cas-
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es, the explanation is that these houses were not 
identified in the field, but rather during the report 
writing process.

Another aspect of these houses worth highlight
ing is their context, whether it be the relationship 
between houses, or the relationship between a 
house and its environment. The increase of short 
houses we see in the material might be indicative 
of a specialisation of the houses’ functions as early 
as during the Early Iron Age. This change is other
wise usually attributed to the Viking Age. It is of 
major importance to emphasise various types of 
smaller houses and compare these to structures 
from later periods. The social aspect is important 
as well. In archaeological material, it is almost im
possible to discern between houses belonging to 
different social classes. Possibly, differing sizes and 
makeup of farms was not only indicative of small 
and large families, but also of different economic, 
judicial, and even religious groups. ■
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Stora hus från
ÄLDRE JÄRNÅLDER
i Mälarlandskapen

Dan Fagerlund, Upplandsmuseet

O

A
r 2002 undersöktes en boplats från ro
mersk järnålder i Brillinge i den östra 
delen av Uppsala (Fagerlund 2003). Un
dersökningen som gjordes i samband med byggan

det av väg E4, berörde en boplats som säkerligen 
var mycket mer vidsträckt. Det som undersöktes 
utgjorde emellertid boplatsens yttre delar mot ös
ter och norr och var en gång den fasad av bebyg
gelse som exponerades ut mot en dalgång i nordöst. 
Den vida och låglänta dalgången sträckte sig mot 
Gamla Uppsala. I dalgångens botten löper i dikade 
och omdragna stråk resterna av ån Samnan.

Boplatsen uppfattades av dem som undersökte 
den som mycket enkel och få fynd kunde berätta 
något om miljön och villkoren för de människor 
som en gång hade levt där. Trots den mycket enkla 
karaktären på boplatsen och hård åverkan efter år
hundraden av åkerbruk påträffades spåren av ett 
hus med en längd av hela 43 m (Fagerlund 2003).

Fyndet var mycket intressant genom att det re
dan tidigare i olika sammanhang hade påträffats 
rika och ovanliga gravfynd från framförallt romersk 
järnålder i området. Inför undersökningen diskute
rades att fornlämningsmiljön i området var så spe
ciell att Brillinge kunde uppfattas som en högsta
tusmiljö under romersk järnålder (Frölund 1997).

Kombinationen av det långa huset och den spe
ciella fornlämningsmiljön föranledde frågan om 
husets storlek hade att göra med en manifestation 
av makt eller högt anseende för de människor som 
bodde i huset. Frågan var också i så fall hur och 
när en sådan rangskillnad vuxit fram.
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Boplatsen i Brillinge tillhör en mycket stor grupp 
av boplatser från äldre järnålder som upphörde eller 
flyttade, kanske för att marken skulle tas i bruk för 
andra ändamål. Mycket tyder på att omläggningen 
av själva bebyggelsen från slutet av äldre järnålder 
och under yngre järnålder på lång sikt ingick i en 
rörelse mot de historiskt belagda bytomterna (jfr 
Häringe Frisberg & Göthberg 1998:65^.

Inom ramen för detta arbete är ambitionen att 
studera yttringarna av hur man på olika platser 
valt att markera sin särställning under främst äldre 
järnålder. Förmodligen har detta gjorts på ett likar
tat sätt över stora områden eftersom signalen, om 
den inte är känd, inte kan uppfattas eller förstås av 
omgivningen. Det är också intressant att ta ställ
ning till om olika yttringar grundar sig på socio- 
ekonomiska eller statusmässiga faktorer eller om 
renodlat praktiska skäl ligger till grund för hur man 
utformat.ex.empelvis olika byggnader. Kanske går 
det inte att skilja på detta. Däremot ingår inte att 
närmare studera den sociala och ekonomiska rang
ordningen mellan människorna under järnålder.

Huset i Brillinge kommer i första hand att 
jämföras med hus och miljöer som kommit i da
gen i samband med E4-projektet mellan Uppsala 
och Mehedeby. Ett särskilt fokus har lagts på de 
miljöer som undersökts i Samnans dalgång (fig. 
1). Utöver Brillinge har också platser som Berget, 
Lövstaholm och Bredåker undersökts (Frölund 
2005a; Häringe Frisberg m.fl. i tryck; Frölund 
& Schütz 2007). Förutom undersökningarna för 
E4 har också andra undersökningar genomförts
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Figur i. Oversikt över landskapet runt Samnans dalgång. Den blivande E 4: an sträcker siggenom dalgången. Plat
sen för de arkeologiska undersökningar som gjorts för vägbygget eller av andra skäl är markerade.

Figure 1. Map ofthe valley around the Samnan stream and its surrounding landscape. The motorway E4 generally 
follows the watercourse. Archeaological excavations for the motorway and other projects are shown.
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Figur 2. Mälaromrädet. På kartan finns de fyndplatser utanför Samnans dalgång som omnämns i texten. 

Figure 2. Map of the Mälaren basin. Settlements mentioned in the text outside the Samnan välly are shown.

i samma område vid Brillinge, Berget och Bredå
ker (Häringe Frisberg & Göthberg 1998; Fager
lund 2004; Fagerlund & Åberg 2005; Göthberg 
& Ljungkvist 2007; Ölund muntligt). Därutöver 
har jämförelser gjorts med andra långa hus i Mä
larlandskapen (hg. 2).

Stora hus - definition 
och bakgrund
Det som huvudsakligen kommer att diskuteras 
i det här sammanhanget är hus från äldre järn
ålder, framförallt från slutet av förromersk järn
ålder och framåt. Från att dessförinnan ofta ha 
bestått av endast ett större flerfunktionshus kan 
en gård ha utökats till att innehålla såväl ett fler
funktionshus med bl.a. bostadsdel som andra 
hus med olika funktioner som förråd och fähus. 
Det var inte bara gårdens uppbyggnad sett till 
mångfalden av byggnader som förändrades un

der loppet av förromersk och romersk järnålder. 
Bebyggelsen tenderade också att bli mer stationär 
(Frölund 1998:162; Göthberg 2000:121, i4of).

”Gårdarnas lägen förefaller att ha cementerats 
under yngre romersk järnålder”

(Onsten-Molander & Wikborg 2006b: 133).

Bland annat kan man se detta av att tecken på 
ombyggnader av särskilt de större husen började 
förekomma under den senare delen av förro
mersk järnålder. Under romersk järnålder kunde 
ombyggnaderna ibland vara så omfattande att 
det är en tolkningsfråga om det inte istället rör 
sig uppförandet av helt nya hus på samma plats. 
Troligen har denna stabilisering ett samband 
med en fastare organisation av åker och betes
mark. Denna sammantaget mer stabila karaktär 
på åtminstone delar av bosättningen och for
merna för odling och bete torde också vara en av
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förutsättningarna för att utformningen av själva 
bebyggelsen också kan göras i ett mer långsiktigt 
perspektiv. Det är mot den här bakgrunden man 
bör se på skillnader i bosättningarnas karaktär 
och invånarnas behov att manifestera olika ägo
förhållanden såväl som de bakomliggande sociala 
och ekonomiska förutsättningarna.

Hur stort eller hur långt är då ett stort hus? Un
der bronsålder och förromersk järnålder hade de 
treskeppiga husen en balanserad eller överbalan
serad takbärande grundkonstruktion med ett re
lativt brett mittskepp. Detta tenderade mot slutet 
av perioden att bli något smalare och under ro
mersk järnålder har en betydande förändring av 
husens utformning skett. Husen blev också något 
längre och längden på en normalstor huvudbygg
nad var mellan 20 och 25 m, ibland upp mot 30 
m (jfr Olausson 1998^101; Göthberg 2000:24, 
48). Hus längre än 35 m och upp emot 45 m fö
rekom, men var ovanliga under järnålder. Denna 
sällsynthet av hus i den storleksordningen skulle 
hypotetiskt kunna indikera bosättningar med en 
hög status (Göthberg 2000:129). Det är dessa hus 
och deras sammanhang som är den huvudsakliga 
inriktningen på den här undersökningen.

Indikationer på hierarkiska 
förhållanden bland 
bebyggelser
Flera olika tolkningar föreligger för hur hus med 
sådan längd inreddes och utnyttjades. En tolkning 
gör gällande att en del av huset utgjort en bostad 
för jord- eller helt egendomslös arbetskraft som 
bott på gården och arbetat för gårdsägaren (Norr 
1996:161). Norr anför också dessa indikationer på 
ett differentierat boende och beroendeförhållande 
mellan olika invånare som ett tecken på utökat in
flytande och ökad makt knuten till ett färre antal 
personer som tillskansat sig ett större jordägande. 
Jordägandet och förmågan att knyta sociala och 
politiska band var också en grundval för att upp
rätthålla en hierarkisk samhällsstruktur.

Kanske har det viktiga ändå varit att rent sym
boliskt kunna uppvisa en mycket stor byggnad på

rätt plats och att det haft en mer praktisk bety
delse hur man fyllt eller utnyttjat huset. För några 
mycket långa hus, t.ex. ett hus i Snytberga i Sö
dermanland har man gjort tolkningen att det rört 
sig om ett bostadshus för två hushåll med någon 
form av samägande och sambruk av naturresurser 
(Ekman & Neander 1994:15, 32). Andra hus kan 
ha innehållit stora såväl förråd som fähusdelar.

I olika sammanhang har undersökta hus med 
olika former och mått diskuterats som uttryck för 
skillnader i social eller ekonomisk status. Det kan 
också röra sig om hur husen placerats i landska
pet och om en förekomst av en hallbyggnad. Även 
antalet hus på en gård kan, åtminstone delvis, ha 
med gårdens status att göra. Ytterligare kriterier 
som kan antyda en gård av stor betydelse är fö
rekomsten av befästningar eller palissader, spår 
av hantverk i större omfattning eller stordrift i 
någon form som syns genom stora förråd eller fä
hus/fähusdelar. Bland annat Ljungkvist nämner 
också specifikt hur karaktären på gravar i bebyg
gelsens närhet och exklusiva fynd kan indikera en 
storgård (jfr t.ex. Olausson lppSbnopf; Göthberg 
2000:i28ff; Ljungkvist 2006:32).

Stora hus som indikation på hög status har dis
kuterats av Olausson för tre undersökta gårdar från 
Södermanland. Gårdarna från Skavsta, Snytberga 
och Albertsro kan enligt detta kriterium vara ex
empel på stormannagårdar från senare delen av 
förromersk järnålder och tidig romersk järnålder. 
De exemplifierade gårdarna från Södermanland 
har också haft en framträdande plats i landska
pet då de lokaliserats till höjdpartier (Olausson 
I998b:i03, 109). I en diskussion om bebyggelsen 
på Öland, från romersk järnålder t.o.m. tidig ven
deltid, pekar Fallgren på hur stora gårdar fanns 
jämt fördelade över hela ön. De var betydligt stör
re än de övriga gårdarna både avseende antalet hus 
och storleken på dessa. Dessa gårdar har också haft 
större inhägnade åker- och ängsarealer än övriga 
gårdar i samma by. Vidare fanns alltid en gård som 
var större än de övriga i samma by och dessa går
dar var också större i de stora byarna än i de små 
byarna (Fallgren 20o6:28f, nof)

Fallgren ser på Öland en tydlig hierarki i sam
hällsstrukturen under romersk järnålder - vendel
tid som avspeglas av fyra olika gårdsstorlekar. De

176 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3



riktigt stora gårdarna som ligger jämt spridda över 
ön tycks ha tillhört Ölands dåtida aristokrati, som 
också framträder i det samtida gravmaterialet och 
guldskatterna. På ett mer lokalt plan, inom byarna, 
fanns ofta flera, ibland alla fyra gårdsstorlekarna 
representerade. De bevarade hägnadssystemen ty
der på att samtliga gårdar varit delaktiga i jorden, 
men de mindre gårdarna kan i olika grad ha varit 
socialt underställda de större gårdarna genom oli
ka beroendeförhållanden, av vilket släktskap kan 
vara ett (Fallgren 20o6:i43f).

I en diskussion om produktionsförhållanden 
under järnålder ser Widgren delvis liknande för
utsättningar,

”Huvudgårdar med underlydande jordbruksen
heter kan ha förekommit allmänt under stora 
delar av järnåldern ”

(Widgren 1998:289).

Han strukturerar och befolkar bebyggelsen i en 
hierarkisk ordning med fyra urskiljbara grupper 
av gårdar, där olika former av beroende, släkt
skap och även träldom är av avgörande bety
delse. Grupp A har bestått av små hushåll med 
ofri och avhängig arbetskraft, t.ex. perifert bo
ende boskapsskötare. Grupp B utgjorde en stor 
grupp av mellanstora gårdar. De framskymtar i 
det arkeologiska materialet som de minsta hus
hållen, men har knappast utgjort ett bottenskikt. 
De kan ha haft åtminstone ett tiotal djur stallade 
och på gården kunde finnas enstaka trälar. Grupp 
C utgjorde storgårdar med betydligt fler djur och 
förekomst av ofri arbetskraft. Genom att utnyttja 
sin särställning har också dessa gårdars stormän 
eller storbönder (män som kvinnor) kunnat 
ackumulera ett kapital. Gårdarna framträder i 
det arkeologiska materialet med ett stort antal 
båsplatser, ett stort antal hus och ibland med en 
separat festhall. En mindre grupp gårdar i den 
här storleksordningen utmärker sig ytterligare 
genom t.ex. skattfynd och rika guldfynd och ge
nom förekomst av omfattande hantverk, grupp D. 
Dessa gårdar kan ha haft en central roll i militärt 
hänseende, kult, hantverk och handel. Alla övriga 
kategorier har stått i någon form av beroende till 
denna grupp (Widgren ipp8:28pff ).

Wikborg tolkar vapengravar i Mälardalen från 
yngre förromersk järnålder och äldre romersk 
järnålder och fyndrika mans- och kvinnogravar 
från en kort period under äldre romersk järnål
der som ett resultat av hur en under den här tiden 
framväxande elit demonstrerar sin maktställning. 
Detta samhällsskikt har tidigare inte framträtt 
i det arkeologiska materialet och det har också 
under den här tiden troligen varit förhållandevis 
rörligt och flexibelt innan det senare under järnål
der blivit mer fast etablerat (Wikborg ipp8:5iff). 
Nicklasson uppfattar vapengravarna från den här 
tiden som en rang- eller värdighetsmarkering för 
en äldre man med en stark position i lokalsam
hället (Nicklasson ipp7:i24). Den förhållandevis 
rikliga förekomsten av vapengravar från nämnda 
period kan representera en framväxt av en starka
re militär organisation, som i sin tur var ett resul
tat av en ökad konkurrens om tillgångarna. Under 
yngre romersk järnålder blir vapengravarna färre 
men rikare vilket enligt Wikborg kan tyda på att 
makten koncentreras till ett mindre antal perso
ner (Wikborg ippS:53).

T illvägagångssätt
Husens längd enbart kan alltså inte ses som en indi
kation på att en gård eller plats kan tolkas ha haft en 
hög status. För att kunna stödja ett sådant antagan
de behövs också en analys av den övriga bebyggel
sens utseende, struktur och belägenhet i området, 
så långt det kan studeras, och en analys av den om
givande fornlämningsmiljön. Den samlade bebyg
gelsens utseende är i många fall svår att bedöma, 
särskilt när det gäller glest spridd sådan, då många 
exploateringsundersökningar enbart rört delar av 
bebyggelsen och dessutom endast en slumpmässigt 
utvald del av densamma (se Göthberg 2ooo:i2if). Å 
andra sidan kan en studie av förekomsten av långa 
hus och förhållandet till den övriga fornlämnings
miljön ge stöd för en tolkning av en bebyggelses ka
raktär även utanför undersökningsschaktet.
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Stora hus i Mälarlandskapen

Stora hus i Samnans dalgång
Brillinge
Vid undersökningen av boplatsen i Brillinge på
träffades minst fyra hus varav två större och två 
mindre s.k. fyrstolpshus. De utgjorde två på var
andra följande bebyggelsefaser som kan tidsfästas 
till romersk järnålder (Fagerlund 2003). Redan 
förundersökningarna visade att bebyggelsen fort
satte utanför undersökningsområdet (Frölund 
1997:23). Därmed är det inte möjligt att analy
sera bebyggelsens samlade utbredning inom det 
här området. Den mest påtagliga lämningen var 
dock ett minst 43 m långt hus.

Kol från en brunnen stolpe daterade huset till 
sen äldre romersk eller yngre romersk järnålder. 
Fluset hade en längd, mätt mellan de inre takbä
rande stolparna, på ca 42,5 m eller möjligen 44,5 
m, beroende på om ett litet stolphål i öster skall 
räknas in i grundkonstruktionen. Fluset var byggt 
i sektioner med flera kortare spann varvat med 
några längre spann. Formen var lätt konvex, dvs. 
mittskeppet var något bredare i husets mitt än vid

gavlarna. Generellt hade huset med sin form, sitt 
förhållandevis breda mittskepp, och den varierade 
sektionsindelningen med partier med korta spann 
drag som får betecknas som något ålderdomliga 
jämfört med vad den naturvetenskapliga date
ringen säger. Huset hade en dålig bevarandegrad, 
bl.a. saknades spår av härdar och väggar och husets 
funktion och indelning har inte gått att fastställa. 
Fynd av sädeskorn i flera stolphål och den tydliga 
sektionsindelningen talar dock för att det rör sig 
om ett stort hus med olika ekonomiutrymmen i an
slutning till en förmodad kök- och bostadsdel som 
troligen rymts i den bredaste centrala delen (fig. 3).

Huset var beläget på kanten av en flack platå 
med en exponering ut mot Samnans flacka dal
gång (fig. 4). Nedanför platån var öppen åkermark. 
Äldre kartmaterial visar dock att ängsmarker tidi
gare vidtog omedelbart nedanför platån, mellan 
åkermarken och Samnan (se fig. 6).

Ytterligare ett åtminstone delvis samtida bebyg
gelseläge inom Brillinge bys nuvarande gränser un
dersöktes 2006 inför en industrietablering. Platsen 
ligger 400 m från den förra boplatsen (fig. 5). De 
lämningar som påträffades vid undersökningen var 
enligt undersökarna rester av minst 15 hus från pre
liminärt romersk järnålder t.o.m. folkvandringstid.

Ull Stolphål 

I 1 Schakt
/V Husbegränsning 0 20 m

Figur 3. Plan över det stora hus 2 i Brillinge. Efter Fagerlund 2003.

Figure t,. Plan of the large house 2 at Brillinge. After Fagerlund 2003.
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Figur 4. Foto över 
den yta där det långa 
huset påträffades. Av 
bilden framgår att huset 
en gång måste ha haft 
en vidsträckt utsikt över 
dalgången och fram
förallt att huset bör ha 
framträtt tydligt för de 
som passerat genom dal
gången. Stolphålen har 
markerats med koner 
(foto Martin Scheutz, 
Upplandsmuseet).

Figure 4. View of the 
area where the large hou
se was found. The picture 
shows that the house had 
an extensive view of the 
countryside and above 
all, that the house would 
have been clearly visible 
for travellers following 
or crossing the stream 
Samnan. The postholes 
are marked by cones 
(photo Martin Scheutz, 
Upplandsmuseet).

Det största huset var minst 28 m långt och hade en 
tydligt konvex form. Bebyggelsen kunde dock inte 
avgränsas inom undersökningsområdet. Utan att 
materialet ännu är analyserat kan möjligheten inte 
uteslutas att det skulle kunna vara lämningar av två 
tätt intill varandra liggande gårdar inom en relativt 
väl avgränsad yta. Bebyggelsen låg i den södra kan
ten av ett mindre höj dområde och verkar ha haft en

exponering mot sydväst till skillnad mot bebyggel
sen med det stora huset som var exponerad österut 
mot dalgången (Ölund, muntlig uppgift). Därmed 
synes i Brillinge finnas ett.ex.empel på hur flera 
troliga gårdar under äldre järnålder funnits spridda 
över den historiska byns ägoområde (fig. 6)

Fornlämningsmiljön inom Brillinges domäner 
domineras av gravar, gravfält och boplatsläm-

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 3 179



Figur 5. Infor undersökningarna år 2002 flygfotograferad.es området. Den yta som undersöktes då låg intill impe- 
dimenteti bildens nedre kant och det område som undersöktes 2006 lågi bildens övre vänstra kant intill vägen (foto 
Max Marcus, Hawkeye flygfoto).
Figure 5. Before the 2002 excavations aerial photographs was taken of the area. The excavated area was situated 
close to the hillock in the lower part ofthe picture. The area which was excavated in 200 6 was situated close to the road 
in the upper left margin of the picture (photo Max Marcus, Hawkey e flygfoto).

ningar främst från äldre järnålder, men forn- 
lämningar i omgivningen har också dateringar 
till bronsålder (jfr hg. 6). Vid undersökningar i 
området från 1930-talet och framåt har flera in
tressanta fynd påträffats. I en skelettgrav (Raä 
269) på ett impediment fanns en över 20 cm lång 
bronsnål med upprullad ände. Nålen bedömdes 
genom typologiska jämförelser höra till över
gången mellan bronsålder och förromersk järnål
der. Att det var en skelettgrav bedömdes som upp
seendeväckande då sådana från den tiden i övrigt 
knappt förekommer utanför Gotland och Öland 
(Ekholm 1957:89; Nylén 1957:67; Sundqvist & 
Magnusson 1956:68^ Wikborg 1998:230.

Om förekomsten av en skelettgrav från tidigas
te järnålder kunde sägas peka på en tidig östlig 
influens var en sådan koppling än tydligare i en

annan skelettgrav i närheten, Raä 106. Graven, 
som låg i åkermark intill ett impediment, rymde 
ett barn samt fynd som daterade graven till äldre 
romersk järnålder. Den tydliga östliga koppling
en utgörs i det här fallet av ett på Gotland tillver
kat lerkärl. I graven påträffades också små brons
bleck vars motsvarighet endast var känd från en 
mycket rikt utrustad vapengrav på Öland. I det 
fallet tolkades dessa som en del av en fotbekläd
nad, kanske en krigares sandaler enligt romerskt 
mönster. Arwidsson var dock tveksam till att ett 
barn i Uppland vid samma tid skulle vara ut
rustat med en sådan fotbeklädnad (Arwidsson 
rpquyff). På impedimentet intill graven ligger 
ett iögonfallande stenblock med minst ett 40-tal 
skålgropar inhuggna och runt blocket finns flera 
synliga stensättningar.
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Figur 6. Historiskt kartöverlägg över Brillinge by och näraliggande byar med underlag från äldre lantmäteriakter. 
Boplatserna från de senaste årens undersöktiingar (291, 303) har markerats liksom fornlämningar inom byns gränser.

Figure 6. Map of Brillinge and surrounding villages show on cadastral maps from the if1" and i8,h centuries. The 
excavated settlements (291, 305) and ancient monuments are shown.
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Ännu ett fynd med tydligt östligt ursprung, troli
gen närmast från sydbaltiskt område, var en oorne- 
rad Kolbenliknande armring i brons, Raä in. I en 
redogörelse för fyndet och dess proveniens har Ek
holm föreslagit att ringen förmodligen har burits av 
en kvinna, troligen p.g.a. ringens diameter som är 
5 6 mm. Ringtypen med förtjockade ändar var

”Allmänt spridd över större delen av den ger
manska världen och har uppgivits huvudsakli
gen tillhöra 400-talet”.

(Ekblom 1957:83ff)

Men Vaksalaringen har en överensstämmelse med 
en tidig typ med lätt förtjockade ändar som enligt 
Ekholm visar på vissa sydbaltiska särdrag (Ekholm 
i957;83ff och här anförd litteratur). Vid efterforsk
ningar på fyndplatsen som låg i anslutning till 
ett större gravfält (Raä 125) nära den nuvarande 
byn, konstaterades att ringen tillsammans med en 
mindre stenplatta med en skålgrop nedlagts i en 
brandgrav dold av en stensättning med kantkedja.

Det långa huset, med dess lokalisering på kan
ten av platån med exponering över dalgången, de 
nämnda gravarna och fynden motiverar en hypotes 
om att det i Brillinge åtminstone under romersk 
järnålder funnits en gård med hög status. Gravarna 
och fynden har dock en spridning över stora delar 
av Brillinge bys domäner och det är inte helt själv
klart att fynden kan härledas till gården med det 
långa huset. Det skulle ha inneburit att de männis
kor som bebodde gården ibland begravde sina döda 
på en plats bortanför granngården. Detta kan ha 
skett om platsen i sig varit avsedd för ändamålet 
och en angelägenhet för fler människor än en en
skild, kanske privilegierad familj. Kanske utgjorde 
impedimentet med gravarna, t.ex. den rikt utrus
tade barngraven och ett offerstensblock med skål
gropar (Arwidsson 1941:8) en speciell plats inom 
territoriet som avsatts för rituella handlingar och 
begravningar av högt ansedda eller på andra sätt 
märkvärdiga personer. Att platsen haft en särskild 
betydelse antyds också av att det inte finns spår av 
någon annan verksamhet, eller bebyggelse, i anslut
ning till impedimentet vilket har konstaterats vid 
flera mindre undersökningar i dess närhet (Hen- 
nius & Schütz 2003; Fagerlund & Åberg 2005).

Berget

Något mer än kilometer från den förhistoriska 
bebyggelsen vid Brillinge tog ytterligare en sådan 
bebyggelse vid intill den nuvarande gården Berget 
i Gamla Uppsala.

De undersökningar som genomförts inom fast
igheten Berget har blottlagt delar av en omfattande 
bebyggelse med troligen flera samtida gårdar från 
sen förromersk järnålder och romersk järnålder. 
Bebyggelsen var placerad i olika topografiska lä
gen, både i högläge på en markant platå och i lägre 
liggande mark i anslutning till tidigare ängsmark. 
De lågt liggande gårdarna hade också en kortare 
användningstid, mellan ca år 100 f.Kr. och 200 
e.Kr. och ett sparsamt och enahanda fyndmaterial. 
Frölund har tolkat gårdarna som någon form av 
funktionellt inriktad ”satellitgård” som stått i be
roendeställning till den eller de bättre placerade 
och större gården/gårdarna högre upp i terrängen. 
Troligen kan verksamheten knytas till ängsbruk, 
slätter och betesdrift (Frölund 2005a:66ff).

Den högre liggande gårdens dominans indikeras 
också av att den haft en längre kontinuitet och har 
funnits in i folkvandringstid. Ett mycket kraftigt 
och välbyggt hus daterades till yngre romersk järn
ålder (hus 3). Det hade placerats på platåns yttersta 
kant med gaveln utåt dalgången. Husets placering 
måste ha varit mycket framträdande, men det var 
emellertid inte mer än 28 m långt. Däremot ansåg 
de som undersökte huset att mycket kraftiga och tätt 
ställda takbärande stolpar, som förmodligen var av 
ek, kanske vittnade om att huset haft någon form 
av överbyggnad (Fagerlund & Åberg aoogAoff). 
Det finns även relativt tydliga indikationer på yt
terligare ett samtida hus med en dominerande pla
cering i landskapet. På områdets högsta punkt på
träffades vid en förundersökning kulturlager med 
rikligt inslag av lerklining, kraftiga stolphål och 
delar av en stensatt terrasskant. Det kan tyda på att 
man försökt förstärka en naturlig platå och att man 
placerat ett hus där vilket preliminärt borde kunna 
betecknas som ett s.k. terrasshus. En datering lig
ger i yngre romersk järnålder (Fagerlund 2004).

Bägge dessa hus från yngre romersk järnålder bör 
ha gett ett monumentalt intryck och kanske har 
tanken varit att markera delar av bebyggelsens el
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ler snarast dess innehavares särställning. Det finns 
dock inga andra framträdande indikationer på att 
någon del av Bergets bebyggelse skulle ha rönt nå
gon speciell särställning. Några anmärkningsvärda 
fynd är inte kända i området, men det finns en 
svårt skadad hög intill bebyggelsen och likaså en 
hög intill ån. De senare torde dock vara yngre än 
den kända bebyggelsen från äldre järnålder.

Lövstaholm
Lövstaholmsboplatsen har undersökts i olika delar. 
En större sammanhängande sträcka undersöktes i 
anslutning till Samnan för väg E4 och mindre de
lar av troligtvis samma boplatsområde, men något 
högre beläget, undersöktes samtidigt för en VA- 
ledning. Området utgörs idag helt av åkermark 
som sluttar flackt ned mot Samnan. I dalgångens 
botten är området låglänt och flackt och utgjorde i 
historisk tid delvis ängsmark. E4:ans dragning lig
ger i gränszonen mellan den tidigare ängsmarken 
och åkermarken. Inom de delar som undersök
tes påträffades spåren av vad som uppfattats som 
minst två, troligen tre gårdar längs med ån. En 
gård i norr var tydligt avgränsad, bl.a. av en häg
nad. Bebyggelselämningarna i söder var däremot 
mer integrerade även om man kunde ana en upp
delning i två enheter. Dateringar finns från yngsta 
bronsålder t.o.m folkvandringstid, men tyngd
punkten tycks härröra från perioden yngre förr- 
romersk järnålder och romersk järnålder (Häringe 
Frisberg m.fl. i tryck).

Något högre upp i terrängen påträffades läm
ningar av två ytterligare gårdar. Den norra av dessa 
var närmast från folkvandringstid, medan den söd
ra var från en tidig del av förromersk järnålder (Fa
gerlund & Åberg 2005). Dateringarna från båda 
hade motsvarigheter inom komplexet närmare ån.

Enligt undersökarna hade den norra gården när
mare ån ett läge som dominerade i området. Därför 
var det också i det här sammanhanget av ett speci
ellt intresse att den norra gården hyste flera mycket 
långa hus, Det längsta huset, hus 6, som tolkats 
vara hela 50,5 m långt hade dessutom en komplice
rad inre stolpsättning. I huvudsak hade den konvex 
form, som tolkades både som en förekomst av flera 
sektioner i huset med olika funktioner och en över- 
byggnad/loft över delar av huset. Mittskeppet var i
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de centrala delarna omkring 4 m brett. Huset har 
genom två 14C-analyser kunnat hänföras till äldre 
romersk järnålder, men resultatet var inte helt sam
stämmigt (Häringe Frisberg m.fl. i tryck).

Husets påtagliga längd, och bredd, har skapat sto
ra ytor för ett stort antal människor och den verk
samhet som skett i huset och för förvaring av olika 
produkter t.ex. i det 150 m2 stora eventuella loftet 
(Häringe Frisberg m.fl. i tryck). Möjligen kan man 
se detta som ett indicium på att denna gård fung
erat som någon form av storgård med möjlighet att 
bygga upp ett överskott av varor och av tjänster av 
människor som kanske inte direkt varit inbegripna 
i den vardagliga (livsmedels-) produktionen.

Intill och parallellt med det större huset fanns 
ett annat stort hus (hus 3). Huset som var 38 m 
långt, var beläget mindre än 10 m söder om det 
förra. Trots att huset hade en avvikande, något 
böjd form, hade den inre stolpsättningen likhe
ter med det större huset genom en konvex form 
och en varierad spannlängd som tyder på en fö
rekomst av olika sektioner i huset. Man har bl.a. 
tolkat det som att en bostadsdel funnits centralt 
i huset. Även i detta hus har flera 14C-dateringar 
givit lite disparata dateringar men tyngdpunkten 
anger att huset härrör från äldre romersk järnål
der (Häringe Frisberg m.fl. i tryck). Med hänsyn 
till de bägge husens närhet till varandra verkar det 
inte troligt att de stått på platsen samtidigt.

I Lövstaholm fanns ytterligare ett förhållande
vis stort hus (hus to) som tillhörde den eller de 
gårdar som fanns lite längre söderut, troligen den 
norra av två gårdar i den södra delen av boplats
området. Huset var kraftigt och väl tilltaget med 
en längd på ca 38 m. Liksom hus 6 har det tol
kats som ett flerfunktionshus med ett eventuellt 
loft över en del av huset. Gjorda 14C-analyser av 
kol från stolphål i hus 10 gav dateringar till såväl 
förromersk som äldre romersk järnålder (Häringe 
Frisberg m.fl. i tryck).

Överhuvudtaget har de naturvetenskapliga da
teringarna av de större husen i Lövstaholm givit 
lite disparata och svårtolkade resultat och det är 
inte möjligt att avgöra om några av dessa hus stått 
på platsen samtidigt. Det finns olika alternativ till 
hur man skulle kunna se på detta förhållande. Om 
husen avspeglar olika skeden kan en förflyttning
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ha skett av den tänkbara huvudgården mot ett 
bättre läge, kanske i samspel med att bebyggelsen 
växte eller förtätades under förromersk eller äldre 
romersk järnålder. Å andra sidan kanske situa
tionen avspeglar flera nivåer i en bebyggelse med 
större, mindre och mellanstora gårdar.

Resultaten av olika analyser och fynd pekar på 
att bebyggelsen legat förhållandevis lågt, nära en 
ursprunglig mer utbredd å-fåra. Miljön har varit 
fuktig och den huvudsakliga verksamheten bör ha 
varit boskapsskötsel och odling (Häringe Frisberg 
mdl. i tryck).

Delar av bebyggelsen tycks ha haft någon form 
av särställning manifesterad både genom storle
ken och utförandet av boningshusen samt genom 
företräde och kontinuitet på de lokalt sett bästa 
lägena. De mindre och sämre lokaliserade gårdar
na kan t.ex. ha varit specialinriktade på boskaps
skötsel och kan ha stått i ett beroendeförhållande 
till de större gårdarna (Jfr Frölunds diskussion om 
satellitgårdar ovan).

Bebyggelsen vid Lövstaholm tycks inte ha haft 
en karaktär av hög status i annat än ett platslokalt 
perspektiv. Det saknas både föremålsfynd och spår 
av någon annan verksamhet som hypotetiskt skulle 
spegla någon form av rikedom eller makt från vare 
sig själva undersökningen eller från området runt 
omkring. Däremot ńnns i närheten av boplatsen, 
både på det intilliggande impedimentet och i flera 
fall längs med ån, ett antal högar. Frågan är bara 
huruvida högarna är samtida med och relaterade 
till den undersökta bebyggelsen. Erfarenhetsmäs
sigt förknippas gravformen med yngre järnålder.

Bredåker
Norr om Lövstaholmsboplatsen och vattendraget 
Samnan undersöktes en mycket omfattande boplats 
vid Bredåker. Platsen har ett mycket.ex.ponerat läge 
på en sydsluttning ned mot Samnan och med till
gång till stora ytor för odling och bete (Frölund & 
Schütz 2007). Genom att området berörts av såväl 
E4:an som korsande landsvägar och omläggning av 
järnväg har mycket stora ytor undersökts i etapper.

Minst 55 hus har lokaliserats och det tycks ha 
funnits åtminstone fem gårdslägen inom området 
med två eller flera generationer av hus som över
lagrat varandra. Det finns bebyggelselägen såväl

högre upp i terrängen som i mer låglänt mark 
närmare Samnan på ett sätt som påminner om 
situationen vid Berget. Huslämningarna härrör 
från yngre bronsålder till folkvandringstid. Där
till påträffades också en aktivitetsyta med spår av 
bronsgjutning från yngre bronsålder.

Det förekom inte någon byggnad eller gård inom 
bebyggelsen på Bredåker som motsvarar huvudkri
teriet för denna studie, nämligen en mycket lång 
byggnad. De som undersökte boplatsen framhöll 
dock att ett hus avvek på flera punkter. Hus 12 med 
en längd av 33 m var det längsta huset och troligen 
indelat i två sektioner. Förutom längden utmärkte 
sig huset också av en stor mängd förkolnade fröer, 
de flesta från en större grop inne i huset, men också 
i samtliga takbärande stolphål samt i flera andra 
anläggningar. Även när det gällde fynd av ben upp
visade hus 12 den klart största andelen på boplat
sen och det enda där hästben förekom. Huset som 
är daterat till äldre romersk järnålder har tolkats 
som ett bostadshus (Frölund & Schütz 2007). Det 
saknas i stort sett kända fynd eller bevarade forn- 
lämningar i närområdet som skulle tyda på någon 
form av rikedom eller högre status. Däremot fö
rekom en husterrass på en platå ca 300 m nordost 
om det undersökta boplatsområdet. Dateringarna 
är från slutet av förromersk järnålder till yngre ro
mersk järnålder (Göthberg & Ljungkvist 2007).

Stora hus från andra platser 
inom E4-projektet
Fullerö
Ytterligare några km norrut ligger Fullerö. Här på
träffades några omfattande och nära varandra lig
gande boplatslämningar från både bronsålder och 
äldre järnålder, Raä 601 resp. 602 i Uppsala socken 
(Onsten-Molander & Wikborg 2006a). Av särskilt 
intresse kan anföras dessa boplatsers läge på flacka 
sluttningar ned mot Fyrisån, som slingrar sig genom 
landskapet strax väster om undersökningsplatserna.

En kilometer söderut fanns den rikt utrustade 
kammargraven med bland annat vapen vid Ful
lerö från sen romersk järnålder (Raä 163 i Upp
sala socken) (Arwidsson 1948). Intill dessa har 
lämningar påträffats som anmärkningsvärt nog 
kan knytas till bergmalmshantering redan från år
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hundrader närmast efter Kr. f. Karlenby som ledde 
undersökningen poängterade det faktum att råva
ran fanns i Vattholma- och Lenatrakten, något 
längre uppströms (Karlenby 1993:29).

Inom de undersökta boplatserna påträffades 
både hus och spår av andra boplatsverksamheter. 
Bland annat hade man framställt tjära på plat
sen och bronsgjutning kan ha förekommit under 
yngre bronsålder eller äldre förromersk järnål
der. Endast delar av boplatserna kom dock att 
beröras inom det för £4:30 avgränsade under
sökningsområdet. Totalt identifierades 31 hus, 
varav merparten var från romersk järnålder. Det 
intressanta i sammanhanget var att ett av husen 
som daterats till yngre romersk järnålder, var be
tydligt längre än övriga hus på området. Hus 6 
på det södra området (raä 602) var 44 m långt 
och bredden har uppskattats till 8,5 m. Detta 
hus hade en lätt konvex form med bockbredder 
som varierade mellan drygt 2 och 3 m. Det var 
byggt i olika sektioner med flera kortare spann 
efter varandra varvat med några längre spann 
(se Onsten-Molander & Wikborg 20o6a:8of). 
Hus 6 hade generella drag när det gäller den inre 
takbärande konstruktionen med sektioner med 
växelvis korta och långa spann och ett relativt 
brett mittskepp. Drag som får beskrivas som 
något ålderdomliga jämfört med vad den natur
vetenskapliga dateringen visade. Däremot över
ensstämde relationen mellan mittskeppets bredd 
och den totala bredden trots allt bättre med en 
byggnadstradition i paritet med dateringen. Hu
set har tolkats innehålla två hushåll (Onsten- 
Molander & Wikborg 20o6a:8o).

Fornlämningsmiljön i och omkring Fullerö ut
märker sig på flera sätt som ett särpräglat område 
med lämningar som tyder på närvaro av ett högre 
makt- eller elitskikt i området redan under ro
mersk järnålder. Ännu går det inte att slå fast var 
dessa upphöjda män eller kvinnor hade sina går
dar. Det intressanta ur den här artikelns utgångs
punkt var emellertid att det förekom ett osedvan
ligt långt hus. Huset, eller den gård det tillhört, 
låg ett gott stycke från de mest uppmärksammade 
fornlämningarna. Huset tycks ha legat i kanten 
på en mindre höjdrygg med gaveln mot Fyrisån. 
Huset verkar sålunda också medvetet placerat på
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den naturliga platån och har säkerligen varit tyd
ligt skönjbart från den närmaste omgivningen och 
från å-rummet. På det som återstår av höjdryggen 
finns ett mindre gravfält, Raä 176, med fem enkla 
stensättningar utan några synliga tecken på mer 
påkostade begravningar. Karaktären på boplatsen 
pekade ej på något överskott eller på någon verk
samhet utöver vad som förekommer på andra bo
platser från bronsålder och äldre järnålder.

Vad som kan lyftas fram är det långa huset, dess 
lokalisering med exponering över dalgången och 
att mycket speciella gravar och andra fynd som t.ex. 
spår av tidig järnhantering finns i omgivningen.

Vaxmyra och Kyrsta
Vaxmyra och Kyrsta byar ligger i den södra respekti
ve den norra kanten av en vidsträckt uppodlad dal
gång som från Fyrisån leder in mot Fjuckby. Genom 
dalgången slingrar sig en bäck som mynnar ut i Fyri
sån. I dalgångens låglänta del i direkt anslutning till 
bäcken undersöktes boplatsen Raä 326 i Ären tuna 
socken mellan Vaxmyra och Kyrsta. Den huvudsak
liga kronologiska tyngdpunkten ligger i övergången 
mellan förromersk och romersk järnålder (Eklund 
2005). Boplatsen ligger huvudsakligen inom ängs
mark enligt det historiska kartmaterialet. Delvis 
samtida bebyggelse har också påträffats i samband 
E4-undersökningarna intill Kyrsta by i den norra 
kanten av dalgången och vid ytterligare en plats vid 
Vaxmyra i den södra kanten av densamma.

Bebyggelsen vid bäcken representerar troligtvis 
två samtida gårdar nära varandra omedelbart norr 
om bäcken på Kyrstas ägor. Utmärkande för gårdar
na var den ”rena” karaktären där de flesta påträf
fade anläggningarna ingick i huskonstruktionerna 
eller hägnader och aktivitetsytor i direkt anslutning 
till dessa. En av gårdarna rönte särskilt stort intres
se genom att den var välbevarad med ett stort bo
ningshus, ett uthus och välbevarade hägnadsrester 
runt gården. Därmed ger den också en god bild av 
hur en gård från äldre järnålder kan ha sett ut (Ek
lund 2005:ii7f, 141). Den andra gården var inte lika 
komplett och tydlig, men ett stort boningshus, hus 
11, var å andra sidan större, mer än 37 m långt (fig. 
7). Eklund påpekar att huset rymt flera rum och 
att det möjligen funnits plats för två bostadsdelar 
(Eklund 2005:118). Huskonstruktionen var svagt
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Figur 7. Hus 11 i Vaxmyra. Efter Eklund 2005'. 

Figure 7. House 11 at Vaxmyra. After Eklund 2005.

konvex med rundade hörn och den takbärande kon
struktionen bestod av parvis placerade stolpar med 
olika delar med kortare och längre avstånd mellan 
paren. Bockbredden varierade mellan 2,3 och 3,5 m.

Fyndmaterialet från undersökningarna repre
senterar genomgående ett tämligen enkelt och 
ordinärt boplats- och gravmaterial som saknade 
eventuella statusmarkerande inslag, framförallt på 
det delundersökta gravfältet, Raä 329 (se Eklund 
2005:iof) . Sammantaget finns det inte mycket 
som talar för att det långa huset vid bäcken skulle 
vara representant för en gård med en högre status 
om man inte ser det mycket lokalt.

Vid Kyrsta i sluttningens övre del undersöktes 
ett 40-tal hus från senneolitikum t.o.m. vikinga
tid. Merparten av dessa var från sen förromersk 
och äldre romersk järnålder och flera troligen 
samtida med gårdarna vid bäcken. Kring många 
av husen fanns spår av hägnader gränsande till 
varandra vilket tolkas som att en byliknande 
struktur funnits i Kyrsta under den här tiden 
(Onsten & Wikborg 200<5b:2iiff). Kyrstabo- 
platsen har setts som mer komplex och långvarig 
jämfört med gårdarna närmare bäcken och man 
har föreslagit att de sistnämnda kan representera 
en specialiserad ekonomi baserad i huvudsak på 
djurhållning. Bland annat benmaterialet med ett 
enahanda inslag av framförallt nöt utmärkte går

darna vid bäcken ställt mot ett större och mer 
varierat inslag av ben från bl.a. vilt vid Kyrsta 
(Onsten & Wikborg 2oo<5b:2i4f).

Stora hus från Västmanland 
och Södermanland
Västra Skälby
Vid en stor arkeologisk undersökning i Västra 
Skälby utanför Västerås i Västmanland frilädes en 
vidsträckt bebyggelse från yngsta bronsålder t.o.m. 
folkvandringstid. I materialet framkom bl.a. vad 
som tolkades som 21 huskonstruktioner (Aspe- 
borg 1999). Ett av de hus som påträffades hade 
en mycket ansenlig längd, 42 m (det diskuterades 
dock en tid under och efter undersökningen att ett 
alternativ var att det kunde röra sig om två hus 
vilket dock inte senare har bedömts som aktuellt, 
Aspeborg muntligt). Huset hade en mittsektion 
med flera tätt ställda bockar. Den sektionen av
gränsades av några längre spann varefter ytterliga
re några tätt ställda bockar vidtog i yttersektioner- 
na. Huset hade en konvex form, med ett knappt 4 
m brett mittskepp. De naturvetenskapliga analy
serna talade främst för att huset kunde dateras till 
romersk järnålder. Aspeborg menade dock att hu
set av typologiska skäl hade en något äldre prägel 
(Aspeborg 1998:130; Aspeborg 1999:60).
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De fynd och konstruktioner som framkom på iin- 
dersökningsytan var i allmänhet av mycket enkel 
karaktär och det fanns ej heller i övrigt några synli
ga tecken på att bebyggelsen i Västra Skälby skulle 
representera något annat än en ordinär bosättning 
(Aspeborg 1998:132; Aspeborg i99973ff).

De äldre husen som hade en varierad placering 
jämfördes med en tidig så kallad fogby med en 
lös placering vad gårdslokaliseringen beträffade. 
I de senare faserna, under romersk järnålder ver
kar byns bebyggelse ha organiserats efter väder
strecken och en viss regelbundenhet mellan går
darna kunde anas. Det stora huset på boplatsen 
skulle enligt Aspeborg kunna tyda på en social 
stratihering inom byn baserad på skillnaderna i 
storlek mellan gårdshusen och därmed gårdarna 
(Aspeborg 1999:75). Däremot verkar det inte fin
nas någon anledning att se det stora huset som 
en spegel av något högre elitskikt i den samtida 
samhällsorganisationen.

Skavsta
Ett komplex med två gårdar från förromersk och 
romersk järnålder har undersökts vid Skavsta i S:t 
Nicolai socken i Södermanland. Namnet Skavsta 
förvillar en aning då platsen ligger inom den ti
digare byn Girstas ägor som emellertid avhystes i 
samband med byggandet av Nyköpings flygplats. 
Vid undersökningen påträffades två välavgränsa- 
de gårdar belägna på en höj drygg av morän med 
en klar dominans i landskapet. Bägge gårdarna 
uppvisade slående likheter vad det gäller grund
planen med ett större hus och ett mindre hus i 
vinkel samt flera fyrstolpshus. Bägge komplexen 
daterades till sen förromersk-äldre romersk järn
ålder. En avgörande skillnad var att den ena går
den (Raä 418) var betydligt större både beträf
fande själva bostadshuset som var 46 m långt och 
gårdstomten. På de bägge gårdarna fanns gravfält 
samtida med bebyggelsen men det fanns också 
gravar och fynd, bl.a. en bronshbula, som pekade 
på yngre dateringar ifrån yngre romersk järnålder 
och folkvandringstid (Olausson 1994).

Utformningen av de bägge boningshusen, när 
det gäller stolpsättningen, var ganska likartad. Det 
var breda hus med brett mittskepp. I det långa huset 
var bredden mellan de takbärande stolparna upp

emot 4 m, men en konvex form på husen gjorde 
att stolpbredden var mindre mot gavlarna. I husets 
mitt fanns spår av att.ex.tra stolpar bar mittåsen.

Huset utgör ett av flera södermanländska ex
empel på stora hus på stora gårdar som enligt 
Olausson skulle kunna utgöra lokala centra, en 
form av stormannagårdar. Han anger också pla
ceringen på höj dpartier som ett annat skäl för en 
sådan hypotes (Olausson 1998^103).

Fornlämningsmiljön i området innehåller rela
tivt få inslag som skulle kunna förstärka intrycket 
av någon miljö med hög status.

Snytberga
Ett av de stora hus från Södermanland som Olaus
son åsyftar undersöktes vid Snytberga i Härads 
socken. Huset tillhörde ett komplex bestående 
av fem hus från förromersk-romersk järnålder. 
Komplexet har tolkats som en gård varav ett hus 
var mycket stort, 50 m, och av samma typ som 
huset i Skavsta. Till detta hörde flera mindre hus, 
bl.a. ett fyrstolpshus. Gården har haft ett mycket 
gynnsamt läge, både topografiskt, djupt inne på 
en sydsluttning ned mot en smal inskuren havsvik 
och kommunikativt sett. Det stora huset bedöm
des efter undersökningen som ett flerfunktions- 
hus som genomgått omfattande ombyggnader 
under sin användningstid.

Huset hade en konvex form med en bredd på 
mittskeppet som varierade mellan 2,5 och hela 5 
m med största bredden i husets mittparti. Bock
paren i mittskeppet var arrangerade i sektioner 
med kortare och längre spannlängder. I anslut
ning till några ugnskonstruktioner var spannet 
ca 5 m. Enligt undersökarna hade huset möjligen 
hyst två hushåll med tanke husets dimensioner 
och dess olika delar uppfattades som två spegel
vända enheter (Ekman & Neander 1994:18, 21).

Den stora gården låg en halv kilometer från Kum
la by där ett omfattande komplex med bebyggelse 
från bronsålder till långt fram i järnålder påträffats. 
En mycket stor andel av lämningarna härrör från 
äldre järnålder och i det arkeologiska materialet 
fanns en mängd huslämningar. Bebyggelsen var 
samlad i ett antal grupper omfattande en eller två 
gårdar. Bebyggelsegrupperna kunde delas in i två 
skeden, ett från äldre och ett från yngre romersk
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järnålder (Ericsson m.fl. 2000). Denna miljö står i 
kontrast till den mer enskilt liggande gården som 
låg närmare viken. Förutom det enskilda läget var 
också gården med det stora huset beläget på en nå
got lägre nivå och endast ett hundratal m från den 
bäck som rinner genom dalgången.

Albertsro
Det tredje exemplet på södermanländska storhus 
påträffades vid Albertsro i Åkers socken. Huset 
var beläget på en moränplatå med en exponering 
över en bred och flack dalgång omgiven av större 
höjdpartier. Dalgången grundades upp under lop
pet av äldre järnålder men fria vattenvägar kvar
stod söderut långt fram i järnålder.

Huset som var minst 45 m långt tillhörde en 
gård som etablerades på platån under äldre ro
mersk järnålder. Gårdens tun avgränsades av sten
satta terrasser och en stensträng. I likhet med de 
andra södermanländska exemplen hade gårdens 
dominerande hus en konvex form och en indel
ning i olika rum markerad av grupper av längre 
och kortare spann (fig. 8). Bredden på spannen var 
också förhållandevis stor, särskilt i de centrala de
larna, där den uppgick till uppemot 4 m. En rums- 
och funktionsindelning indikerades också genom 
förekomster av olika fynd och makrofossiler i olika 
delar av huset (Franzén & Schiitzler 2000).

Från övergången mellan bronsålder och äldre 
järnålder härrör de första spåren av bebyggelse 
med bl.a. inslag av bronsgjutning. Gården med 
det stora huset anlades senare, troligen under den 
äldsta delen av romersk järnålder.

Något äldre eller möjligen samtida åtminstone 
med etableringen av det stora gårdskomplexet var 
en kvadratisk stensättning strategiskt placerad 
i krönläge ett hundratal meter från gården. Den 
tolkades som en vapengrav bl.a. utifrån läget och 
fyndet av en lansspets. Den begravde var en vuxen 
person, sannolikt en man. Med den innebörd som 
vapengravar från denna tid tidigare givits och som 
också framfördes som en tolkning av undersöka
ren skulle graven kunna ses som en markering 
av ett ianspråkstagande av området av en person 
med en stark position i lokalsamhället (Nicklas
son 1997:124; Franzén & Schiitzler 2ooo:42f).

I anslutning till gården fanns talrika spår av järn
hantering. Analyser av fyndmaterialet knutet till 
denna har visat att alla processled var represente
rade på gården. Det mesta tyder på att järnproduk
tionen varit småskalig men av hög kvalitet vilket 
krävt goda kunskaper om råvaruval, framställning 
och smide (Franzén & Schiitzler 2000:26).

Senare undersökningar har visat att gården i 
Albertsro funnits i en miljö med mer talrik bebyg
gelse bl.a. vid Lida invid Åkers kyrka, på ca 1 km

Ml Stolphål 
gg Härdar 

Sten
I I Övriga anläggningar £—

Figur 8 .Huset i Albertsro. Efter Franzén och Schiitzler 2000. 
Figure 8. The house at Albertsro. After Franzén & Schiitzler 2000.
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avstand. Redan då gården vid Albertsro under
söktes ställdes frågan hur dessa samtida enheter 
kunde relateras till varandra. Kunde långhusets 
storlek och lokalisering t.ex. indikera en lokal 
storman med kontroll över järnhanteringen i byg
den? (Franzén & Schiitzler 2000:44).

Summering och diskussion
De hus som tagits upp till diskussion har uppfyllt 
kriteriet att längden översteg det normala på bo
platser från äldre och yngre romersk järnålder. 
För att avgränsa materialet valdes att se närmare 
på de hus som översteg en längd av 35 m. Endast 
i något enskilt särfall har kortare hus tagits med 
i analysen och då av det skälet att andra kriterier 
motiverat detta.

Vid studien har det tydligt framgått att hus 
med sådan längd förekommer både i topografiskt 
och nivåmässigt olika miljöer och i olika arkeo
logiska miljöer med bebyggelse. Det finns med 
andra ord ingen möjlighet att enbart med husens 
längd som måttstock påvisa att dess invånare haft 
någon högre makt, status eller rikedom av annat 
slag. Flera mycket stora hus har dock påträffats i 
sådana miljöer där också andra faktorer talar för 
närvaron av ett högre maktskikt.

En mycket intressant iakttagelse har varit att de 
långa husen trots att de har dateringar från skilda 
tidsperioder och oavsett vilken miljö de tillhör uppvi
sar stora likheter i sin utformning. Detta gäller både 
husens grundkonstruktion och den yttre formen.

Husens konstruktion
Några av de grundläggande kännetecknen för de 
långa husen har varit att de haft en mer eller min
dre balanserad grundstomme med en tydlig kon
vex form. Bredden på mittskeppen har i de centrala 
delarna varierat mellan drygt 3 och drygt 4 m. I 
enstaka fall som Snytberga i Södermanland har de
lar av mittskeppet haft en bredd av hela 5 m (Ek
man & Neander 1994:18). I några hus har också 
funnits stolpar som burit mittåsen (se t.ex. Ekman 
& Neander 1994:18; Aspeborg 1999:175; Eklund 
2005:82). Samtliga hus har haft varierade spann
längder med en eller flera sektioner med korta

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3

spann varvat med längre spann i olika delar av hu
set. Nästan utan undantag utgörs de långa husen 
av den typ av konstruktion som av Göthberg be
nämnts A3a-c (Göthberg 2000:39ff). De har också 
i de fall det gått att utläsa haft rundade gavlar.

Den generella utvecklingen under förromersk 
och en tidig del av romersk järnålder var en över
gång från en balanserad till en mer underbalan- 
serad konstruktion, dvs. bredden på mittskeppet 
minskade i relation till husens totala bredd. Under 
en senare del av romersk järnålder hade utveck
lingen lett till att en tydligt underbalanserad kon
struktion med förhållandevis smala mittskepp och 
längre spann var den vanliga utformningen. I ab
soluta tal varierade bockbredden mellan 1,3 och 2,8 
m. Under romersk järnålder framträder också nya 
typer av gavlar med utdragna kraftiga hörnstolpar 
eller raka avslutningar med tre eller fyra stolpar 
(Fagerlund m.fl. 1999:180^ Göthberg 20oo:24ff).

De långa husen står därmed i skarp kontrast till 
denna generella utveckling av hur man utformat 
husen under dessa tidsavsnitt, särskilt den senare 
delen av romersk järnålder. De bör därför redan i 
sin samtid ha gett ett ålderdomligt intryck (Aspe- 
borg 1999:60). Detta kan vara om än påtagligare 
också för några av de långa hus som haft datering
ar bl.a. till förromersk järnålder, t.ex. husen i Väs
tra Skälby, Skavsta och Snytberga. Norr föreslår 
efter en närmare analys av dateringarna av dessa 
hus att de bör vara yngre än vad som tidigare fö
reslagits och att de mer entydigt hör hemma i ro
mersk järnålder. Han menar vidare att äldre järn- 
åldershus över 40 m i Mälardalen är ett i huvudsak 
romartida fenomen (Norr 2006). Dessa hus tycks 
vara ett uttryck för att man i vissa sammanhang, 
inte bara genom husets storlek, genom att bibe
hålla äldre byggnadstraditioner velat uppfylla sär
skilda behov (jfr Aspeborg 1999:60).

Topografiskt läge
En av utgångspunkterna inför genomgången av 
det tillgängliga husmaterialet var att de långa hu
sen genom sin storlek var en sorts maktmanifes
tation och att de av det skälet också medvetet var 
placerade högt i landskapet på en plats där de var 
tydligt.ex.ponerade mot omgivningen. I genom-
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gången framstår det emellertid tydligt att de stora 
husen kan förekomma i skiftande miljöer och på 
olika nivåer. Det finns en grupp av gårdar med 
stora hus som förekommer på högt belägna och 
exponerande platser mot en intilliggande dalgång. 
Till den gruppen får man räkna husen i Brillinge 
och Fullerö. Av de södermanländska husen fram
står husen i Skavsta och Albertsro som de bästa 
exemplen.

Ett annat förhållande var att några av dessa hus 
och de gårdar de tillhörde låg i en miljö med närhet 
till rika gravfynd. De delar av boplatserna i Brillinge 
och Fullerö som undersökts gav dock inte i övrigt 
sken av någon extraordinär verksamhet eller mani
festering av ett i något avseende högre samhällsskikt. 
Detta är däremot mer påtagligt för det stora huset 
i Albertsro genom närvaron av en vapengrav och 
genom påtagliga spår av järnframställning i direkt 
anslutning till boplatsen. Den stora omsorg man 
lagt på planeringen av gårdstunet bl.a. med stenlag- 
da kanter bör också vägas in i diskussionen. Huset 
utgör det kanske tydligaste av de södermanländska 
exempel på stora hus som enligt Olausson skulle 
kunna utgöra lokala centra, en form av storman- 
nagårdar. I Brillinge och Fullerö saknas den direkta 
fysiska kopplingen mellan de stora husen och den 
rika fornlämningsmiljön. Därför går det heller inte 
att fastslå det idémässiga sambandet mellan dessa 
företeelser, även om det verkar troligt.

En grupp av hus har ett helt annat läge i låg ter
räng. De tydligaste exemplen på sådana hus finns i 
Lövstaholm, Vaxmyra och Snytberga. Läget för hu
sen eller gårdarna i låglänta partier i bottnar av dal
gångar, i och för sig på låga naturliga förhöjningar, 
kontrasterar mot placeringen på lokala höj dlägen 
eller på andra sätt i ett.ex.ponerat läge som var det 
gemensamma huvuddraget för de ovan nämnda 
husen. Förhållandevis lågt belägen var också bebyg
gelsen i Skälby, men där avvek inte det långa huset 
nivåmässigt från den omgivande bebyggelsen.

I detta sammanhang kan också nämnas att hu
sen vid Vaxmyra, Fullerö och Snytberga har tol
kats möjligen kunna hysa två hushåll (Ekman & 
Neander ip94:i8ff; Eklund 2005:118; Onsten- 
Molander & Wikborg 20o6b:8o). För Vaxmyras 
del föreslog man att gårdarna närmare bäcken 
kunde representera en specialiserad ekonomi ba

serad i huvudsak på djurhållning. Ett indicium 
på detta var bland annat benmaterialet med ett 
enahanda inslag av framförallt nöt. Detta ställdes 
i relation till den näraliggande men högre belägna 
Kyrstaboplatsen som har setts som mer komplex 
och långvarig och med ett större och mer varierat 
inslag av ben från bl.a. vilt (Onsten-Molander & 
Wikborg 20oób:2i4f). Denna tolkning och många 
av de förhållanden som påtalats för bebyggelsen 
i Kyrsta och Vaxmyra var likartade med gården 
Berget i Samnans dalgång. Frölund diskuterade 
förekomsten av funktionellt inriktade ”satellitgår
dar’' från sen förromersk och tidig romersk järnål
der. Dessa var belägna i ängsmarken nära en mer 
komplex och långvarig bebyggelse högre upp i ter
rängen. De hade generellt sett ett sämre läge, kor
tare brukningstid och ett sparsamt och enahanda 
fyndmaterial. Gårdarna var ensidigt inriktade på 
djurhållning, betesdrift och slåtter och tolkades ha 
stått i ett beroendeförhållande till den övriga be
byggelsen (Frölund 2oo5a:66ff). En lågt liggande 
gård i Bredåker tas också upp i en liknande diskus
sion (Frölund & Schütz 2007:26).

Bebyggelsens sammansättning
Samtliga långa hus som diskuterats har tillhört äldre 
järnåldersgårdar vilka ingått i olika former av sam
tida bebyggelsekomplex. De arkeologiska förutsätt
ningarna ger inga möjligheter att i detalj analysera 
hela bebyggelsens utbredning och sammanhang. Ett 
problem är t.ex. att avgöra vilka hus och gårdar som 
existerat samtidigt och hur bebyggelsen har tett sig 
utanför de undersökta ytorna. Inom det urval av 
gårdar som innehåller större hus är det dock möjligt 
att se stora variationer. I ett strängt platslokalt per
spektiv förekommer såväl enheter med en ensamlig
gande gård som enheter med två eller flera intillig
gande gårdar varav minst en av gårdarna utmärker 
sig genom förekomsten av ett större hus.

I det genomgångna materialet framstår går
den i Albertsro som det tydligaste exemplet på 
en enskilt liggande gård på långt avstånd från 
den samtida mer samlade bebyggelsen som fanns 
vid Lida. Även gården i Snytberga förefaller ligga 
enskilt, väl avskilj d men också i ett annat läge 
än den samtida bebyggelsen intill Kumla. Tro-
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ligtvis härrör även huset i Brillinge från en lik
nande enskilt placerad gård belägen på en utvald 
plats med ett dominerande läge i terrängen. Här 
är problemet dock uppenbart att det inte går att 
avgöra hur långt boplatsen sträcker sig. Frågan 
är om inte även terrasshuset i Bredåker bör lyf
tas fram i det här sammanhanget. Huset som låg 
på en 38 m lång terrass har en något oklar längd 
och takbärande konstruktion. Gårdens särprägel 
och tydligt enskilda läge i förhållande till den åt
minstone delvis samtida bebyggelsen inom Bred- 
åkersboplatsen innebär att den inte kan uteslutas 
från den förda diskussionen.

I gruppen med flera gårdar framskymtar olika va
rianter av bebyggelse, allt från två gårdar på samma 
plats till förhållandevis stora relativt väl samman
hållna bebyggelseenheter. De senare kan bestå av 
flera gårdar belägna såväl i högre liggande terräng 
som i lägre, där de lägre kan utmärka sig som en 
funktionellt inriktad kortvarigare bebyggelse. Så
dana förekom vid Berget och Vaxmyra-Kyrsta. Vid 
den sistnämnda är dock avstånden mellan de olika 
delarna av bebyggelsen i olika terränglägen större. 
En liknande bebyggelsestruktur tycks förekomma 
även vid Lövstaholm, men med den avgörande 
skillnaden att bebyggelsen i de lägre terrängavsnit
ten hade en mycket lång kontinuitet.

Bebyggelseenheter med två eller flera samtida 
gårdar inom ett avgränsat område och likartat ter
rängavsnitt synes förekomma vid Fullerö, Skälby 
och Skavsta. Den inbördes skillnaden mellan går
darna i dessa enheter består främst i att en av går
darna avvek genom sin storlek.

Vad uttrycker de stora husen
Att uttolka vilka behov som ligger bakom utform
ningen och placeringen av dessa hus förutsätter att 
man har en ide om vad husen har haft för funk
tion och vad de representerar. Att anlägga de stora 
husen, gärna på en synlig eller framträdande plats 
i terrängen, kan i det perspektivet bottna i flera 
bakomliggande orsaker.

• Konservatism, hävd, legitimering
• Maktdemonstration
• Praktisk funktion - omfattande verksamhet,

stora förvaringsbehov, stort eller utökat hus
håll, inbyggd festsal/hall.

• Formspråk - synintryck och balans avseen
de relationen mellan längden, bredden och 
höjden på byggnaden. En okänd faktor är 
hur detaljer och utsmyckning av framförallt, 
ex.teriören kompletterat val av byggnad.

I många fall rör det sig troligen av en kombination 
av flera av dessa orsaker. Vilken eller vilka av dessa 
faktorer som spelar in beror säkerligen på i vilket 
sammanhang och på vilken nivå i en samtida sam
hällsstruktur det enskilda huset hör hemma.

Det finns olika historiska exempel på hur man 
bl.a. genom att uppföra byggnader på ett visst 
sätt troligtvis velat framhålla en grupps hävdvun
na rätt, tradition och stolthet över ett ursprung 
och/eller tillhörighet. Lovén framför att man på 
svenska sätesgårdar och säterier under en 400- 
årig period uppförde en viss typ av stenhus på 
rektangulär eller kvadratisk grund som på håll 
måste ha sett väldigt snarlika ut. Detta gjordes 
som ett medvetet val och byggnaden

”Kan ha blivit en symbol för godsherremakt och 
feodal lanthushållning”

(Lovén 2000:57).

Ett annat klassiskt.ex.empel på överdådig bygg
nation som förmodligen inbegriper ett flertal av 
de ovan ställda kriterierna, inte minst ett uttalat 
formspråk, är hälsingegårdarna som uppfördes 
från sent 1700-tal och framåt. Grunden var ofta 
den traditionella parstugan. Nordin sammanfattar 
vad han anser denna bebyggelse utrycker med att

”Det nog är frågan om mycket enkla egenskaper, 
en byggnadsglädje förenad med stilkänsla och 
oräddhet, kanske också med ett mått skryt och 
tävlan. Genom att man byggde mycket, mer än 
man rent praktiskt behövde, har mycket fått stå 
kvar, oförstört och delvis oanvänt”

(Nordin 1997).

Den investering i tid, material och personella re
surser som krävs för att uppföra en byggnad i den 
storleksordning som det rör sig om kan i sig vara
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ett mått på ägarens ekonomiska förutsättningar 
eller en vilja att påvisa att sådana finns. Det kan 
också vara en vilja att påvisa att dessa förutsätt
ningar håller på att växa fram. Det kan jämföras 
med dyrbara och formaliserade investeringar i sta- 
tusmarkerande gravar. Andersson diskuterar att så
dana ambitioner kan vara grundvalen för speciellt 
påkostade uppländska och västmanländska kvin- 
nogravar från en senare del av äldre romersk järn
ålder, som ett led i en etablering och legitimering 
under ett dynamiskt skede för en ny elit i samhället 
(Andersson rppSrSöf). Detta är i högsta grad också 
relevant för diskussionen om de aktuella husen, ef
tersom det rör sig om samma tid och område.

Göthberg framhåller att det vid de senaste 
årens undersökningar på flera platser framkommit 
grupper av minst två samtidiga gårdar och att de 
legat på avstånd av 100 - 400 m från varandra. Det 
måste ha funnits ett behov av samverkan mellan 
gårdarna om betesmarkerna samt slatter på ängs
marker. Förekomst av gårdar av olika storlek och 
karaktär tyder på sociala och ekonomiska skillna
der (Göthberg, denna volym). Hur bebyggelsen 
under äldre järnålder varit organiserad är svår att 
fastställa. Med den flora av olika former av bebyg
gelse som framträder i det material där stora hus 
förekommer kan man ana en övergripande orga
nisation där gårdarna utgör funktionella enheter 
inom någon form av territorium, kanske det som 
motsvaras av den historiskt belagda byn.

Storleken på huset eller gården kan efter den 
genomgång som gjorts inte sägas vara någon en
tydig utgångspunkt för att avgöra en gårds status 
eller funktion inom territoriet. Däremot kan den 
vara ett av flera element som pekar ut olika ni
våer i en ekonomisk eller social hierarki. I Sam- 
nans dalgång förekommer stora eller på annat 
sätt speciellt utformade hus inom olika former 
av bebyggelseanhopningar, i olika terrängavsnitt 
och med skiftande närvaro av en i övrigt status- 
markerande fornlämningsmiljö.

Inom de områden eller platser som varit föremål 
för arkeologiska undersökningar har sådana hus 
påträffats på fyra platser i Samnans dalgång. De är 
alla belägna inom ett ungefär 3 km stort område. 
De riktigt stora husen har påträffats i Brillinge och 
Lövstaholm. Liknande hus men ej i samma stor

leksordning har också pekats ut vid Berget och 
Bredåker. I Bredåker finns också ett enskilt place
rat terrasshus. Mycket tyder på att ett sådant också 
finns vid Berget. Detta är dock inte undersökt och 
underlag för att relatera detta till övrig bebyggel
se saknas. Närheten mellan gårdarna tyder på att 
storleken på husen bör ses som signaler om en so
cial rangordning på ett mycket lokalt plan.

De olika stora husen i Lövstaholm kan ses som 
ett uttryck för inbördes skillnader, socialt eller 
ekonomiskt mellan gårdarna på platsen. Seiler har 
talat om vidsträckta utrymmen för många männis
kor och avsevärda möjligheter för förvaring av t.ex. 
mat och husgeråd (Häringe Frisberg m.fi. in press) 
Utformningen av huset har dock följt vissa normer 
i utförandet som kan vara den signal mot omgiv
ningen som tydliggjort avsikten. Detta utesluter 
inte att det även finns rent praktiska skäl för att 
uppföra en stor byggnad. Skillnaden mellan går
darna vid Berget och i Bredåker är inte större än att 
det kan vara samma motiv även där som ligger 
bakom utformningen av husen. De som uppförde 
terrasshuset i Bredåker har kanske med placering
en i ett mer enskilt läge och högre upp i terrängen 
markerat en annan form av särställning gentemot 
övrig bebyggelse. Det finns dock inget specifikt i 
fornlämningsmiljön som tyder på att den skulle 
vara av ekonomisk art. Detta kan jämföras med 
gården i Brillinge. Här har man placerat ett mycket 
långt hus i ett väl exponerat läge över den dalgång 
som utgjort blickfånget för en stor del av den sam
tida bebyggelsen. Utformningen av huset känns 
igen från andra liknande exempel. I området finns 
dessutom flera välkända gravfynd som visar att det 
i trakten funnits en familj eller grupp med tillgång
ar som särskiljer sig från det ordinära. Gården i 
Brillinge kontrasterar mot såväl samtida bebyg
gelse som finns inom den historiska byns gränser 
som mot bebyggelsen i trakten i övrigt. ■
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Summary
Large Early Iron Age houses from the Mälaren basin provinces

I
n conjunction with the investigations which 
preceded the construction of the new E4 
highway in Uppland, very long houses, dat
ing from the Pre-Roman and Roman Iron Age 

were found at a few sites, including Brillinge. In 
our experience, houses longer than 35 metres were 
rare during the Early Iron Age. Hypothetically, 
they could therefore constitute a variable indicat
ing high status settlement. Similar indications are 
finds of an exclusive character and graves with an 
unusual design or content. Other factors affecting 
the interpretation of the buildings’ character are 
their size, as well as the topographical location of 
the settlements.

Other sites where long houses have been found 
are at Lövstaholm, which like Brillinge is located in 
the Samnan valley, at Fullerö, by the Fyrisån river, 
and at Vaxmyra. Similar houses have been found at 
Skälby in Västmanland and at Skavsta, Snytberga 
and Albertsro in Södermanland. In addition, the 
vast settlement complexes at Berget and Bredåker 
sites in the Samnan valley have been added to the 
discourse. Both incorporated house remains that de
viated from the rest in terms of size and character.

It is obvious from the study that large houses 
occur in different topographies and on different 
elevations, as well as in different archaeological 
environments. One group of large houses were 
found on exposed sites of high elevation, an exam
ple of this being Brillinge. A few of these houses 
were situated in an environment with rich grave 
finds, most notable of these being the settlement

at Albertsro, while no extraordinary activities 
seemed to have taken place at other farms. There 
are examples of large houses on lower elevations. 
It has been suggested that these represented a 
specialised economy, mainly based on animal hus
bandry.

The makeup varies; some settlements take the 
shape of single farmsteads, some consist of two or 
more farmsteads in close proximity to each other, 
and still others are relatively large settlements lo
cated over multiple terrains.

Another observation is that the large houses, de
spite different dating and different environments, 
displayed many similarities in terms of construc
tion. They tended to have a balanced, convex ba
sic structure with a wide central aisle. The central 
aisle consisted of several sections, with varying 
distances between the trestles. As far as it can be 
seen, the outer shape was also more or less con
vex, with rounded gables. The large houses had a 
design with roots in the Pre-Roman Iron Age, in 
stark contrast to the general development of hous
es during the Late Pre-Roman Iron Age and the 
Roman Iron Age.

This recurring traditional design of houses can 
be seen as expressions of tradition, custom and the 
legitimisation of a group. At the same time, the 
size of speaks of power, regardless of whether this 
power is based on social order and/or economic 
force, mirrored in the need for large storage space. 
The house at Brillinge is just one of several large or 
differently designed houses found within an area
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in the Samnan valley no larger than a few kilome
tres. The proximity of the farmsteads implies that 
the size of the houses should be seen as signals of 
a social stratification on an exceedingly local level.

The building of large houses has been a way of 
manifesting a unique position, both on the local 
level, and on a wider scale. Even if the houses are 
located in a basic, unassuming and functional envi
ronment, the resources for and necessity of build
ing the house signalled the local order of preference. 
In the rural society the size of one’s dung heap was 
a measurement of wealth. The traditional design of 
the house is such a recurring theme that it must be 
interpreted as a manifestation of custom or legiti- 
misation. For those groups with the ability to fur
ther glorify themselves, the large house and its lo
cation was one of several ways to signal a higher 
level of achievement in the Iron Age hierarchy. ■
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Tradition och förnyelse
i yngre järnålderns byggnadskick

Malin Gustafsson, Upplandsmuseet

I
 samband med de arkeologiska undersök

ningarna för nya E4:an har ett antal hus
konstruktioner daterade till yngre järnålder 

framkommit. Det har till största delen handlat om 
huslämningar från vikingatid men även ett antal 
vendeltida huskonstruktioner har påträffats.

I Mälardalen, liksom i stora delar av övriga lan
det, har huslämningar från yngre järnålder varit 
klart underrepresenterade i det arkeologiska mate
rialet, varför relativt lite är känt om dessa jämfört 
med hus från tidigare perioder och särskilt äldre 
järnålder. Den senaste tidens ökade insikt om hu
sens mångsidiga konstruktion från denna tidsperi
od har gjort det både möjligt och angeläget att åter 
diskutera huslämningarna från yngre järnålder.

Fokus för denna studie kommer att vara hu
sens konstruktionselement och dessas föränd
ring över tid. Även om utgångspunkten är bo
platsundersökningarna inom E4-projektet, är 
det nödvändigt att också inkludera resultaten 
från tidigare undersökningar i framför allt Upp
land men även i de angränsande Mälarlandska
pen. Tyngdpunkten kommer främst att ligga på 
en grupp hus som varit föga uppmärksammad 
tidigare, hus som varken är treskeppiga eller en- 
skeppiga, utan vilka kan beskrivas som ett mel
lanting mellan de båda - hybridhus.

Bebyggelse från yngre 
järnålder, en översikt
Husen från yngre järnålder har haft betydligt mer 
varierade konstruktioner än under tidigare perio
der. Den treskeppiga hustypen var en direkt fort
sättning på en hustyp som varit använd under en 
mycket lång tid och som uppenbarligen fungerat 
väl under denna tid. Det treskeppiga huset fort
sätter att dominera även under vendeltid. Under 
vikingatiden får denna välbeprövade konstruktion 
konkurrens av enskeppiga hus och blandningar av 
båda typerna. Grophus är ytterligare en variant 
som överlevt tidens tand och av allt att döma till 
och med blir mer populär under yngre järnålder 
(se Evanni, denna volym). Konstruktionsmässigt 
får de nedgrävda stolparna i stolphusen sällskap av 
syllkostruktioner, både av sten och trä och väggar
na har även de haft olika utformning, i skiftesverk, 
knuttimring, flätverk med mera.

Även om det är tydligt att variationerna bland 
hustyperna ökat markant under yngre järnålder, 
har det ändå varit det treskeppiga huset som varit 
klart dominerande. Hybridhusen kanske kan ses 
som en indikation på hur svårt det varit att helt ge 
upp denna mer än tusenåriga tradition.

Till skillnad från tidigare perioder, där husen 
av allt att döma varit flerfunktionella och kunnat 
hysa såväl bostad som stall och förråd, har man 
under yngre järnålder och särskilt under vikinga
tid övergått till att dela upp funktionerna på fler
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byggnader. Detta har lett till att husen fått betyd
ligt mindre dimensioner och att fler byggnader än 
tidigare hört till gårdarna.

Material
Yngre järnåldershus påträffades vid flera av un
dersökningarna för den nya vägen. Den plats med 
flest huslämningar var Kättsta i Ärentuna socken, 
där 19 troligen uteslutande vikingatida hus kunde 
identifieras på en tämligen begränsad yta (Gus
tafsson m.fl. 2005a). Vid Vallby norra i Tierps 
socken undersöktes ett antal huskonstruktioner 
från bland annat vendel- och vikingatid samt ti
dig medeltid (Seiler 2005). Vidare påträffades ett 
antal vendel- och vikingatida huslämningar vid 
Hämringe i Uppsala socken (Nordström & Evanni 
i tryck) och därutöver framkom enstaka byggna
der från perioden vid undersökningar med delvis 
annat tidsinnehåll, exempelvis Kyrsta i Ärentuna 
socken med hus från vikingatid/tidig medeltid 
(Onsten-Molander & Wikborg 2006b) och Tre
kanten i Uppsala socken med hus från vendeltid 
(Onsten-Molander & Wikborg 2006a).

Tidigare större boplatsundersökningar från yng
re järnålder innefattar Pollista i Övergran socken 
(Hållans & Svensson 1999), Sanda i Fresta (Åqvist 
2006) och Täby i Vänge (Fagerlund m.fl. 1999). 
Vidare har undersökningar av huskonstruktioner 
från yngre järnålder företagits i Hässelby, Börje 
socken (Göthberg m.fl. 1995a), Skäggesta i Litsle- 
na socken (Göthberg m.fl. 1996), Isättra i Österå
kers socken (Vinberg & Wahl 1996), Norra gärdet 
i Gamla Uppsala (Ljungkvist 2000) och Gredelby 
i Knivsta (Andersson m.fl. 1996).

Typer av huslämningar
Som redan nämnts utgör huslämningarna från 
yngre järnålder en mycket heterogen grupp läm
ningar, vilka svårligen låter sig inordnas i något 
större antal undergrupper. Detta beror på både 
den stora variationen, det relativt ringa antalet 
undersökta hus och den korta period som yngre 
järnålder omfattar. Trots dessa svårigheter kom
mer ändå ett försök till en detaljerad indelning av 
de nyupptäckta husen att göras.
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De treskeppiga husen
De treskeppiga husen har levt kvar under hela 
yngre järnåldern, parallellt med andra hustyper. 
Bland de treskeppiga husen märks Göthbergs 
(2000) hustyp B. Dessa hus har varit underbalan- 
serade, det vill säga att taktyngden främst burits 
upp av väggarna. Dessa hus har förekommit under 
en lång tid, ända från romersk järnålder fram till 
tidig medeltid (Göthberg 2000:48). Hustyp B har 
delats upp i ett flertal undertyper, där grupp Bi 
inte har några synliga sektionsindelningar, B2 be
står av hus indelade i två sektioner, B3 av hus med 
flera sektioner och slutligen grupp B 5 som består 
av små treskeppiga hus (Göthberg 20oo:53ff).

Större delen av de vikingatida husen i Kättsta 
tillhörde gruppen B 5 och var alltså korta treskep
piga hus. Till dessa hörde hus 4 - 10, 13, 14, 16 
- 19 och hus 34. De flesta av dessa har tolkats som 
ekonomibyggnader. Ett av husen, hus 12, till
hörde hustypen B2 och var alltså indelad i två 
sektioner. Byggnaden daterades till vikingatid 
(Gustafsson m.fl. 2005a:4iff).

Av de treskeppiga husen vid Vallby norra kunde 
hus 1-3 kategoriseras som tillhörande grupp B2. 
Dessa tre hus daterades till sen vikingatid/tidig 
medeltid. Ett hus var ett kort treskeppigt hus, till
hörande grupp B5. Denna byggnad daterades till 
medeltid, 1150-1280 (Seiler 2005:496^.

Vid Hämringe, Uppsala socken, påträffades 
bland annat ett antal treskeppiga konstruktioner 
av olika slag. Hus 8 har kategoriserats som Göth
bergs hustyp C, vilket skulle betyda att huset va
rit balanserat. Eftersom ingen säker vägg fanns 
tycks detta ändå osäkert och huset skulle kunna 
vara av typen B2 och alltså indelat i två sektioner. 
Huset daterades till vikingatid och kunde möjli
gen tolkas som boningshus. Hus 14 daterades till 
vendeltid och tolkades som en ekonomibyggnad 
av hustyp B5. Det vendel-/vikingatida hus 15 var 
ett möjligt boningshus och kunde föras till hus
typ B2 eller B3. Ytterligare några byggnader fanns, 
bland annat hus 16 vilket antingen varit ett drygt 
17 meter långt treskeppigt hus eller två hus, varav 
det ena ett fyrstolpshus och det andra ett cirka 15 
meter långt treskeppigt hus. Byggnaden/byggna
derna daterades till vikingatid. Ytterligare ett tro
ligt hus av typ B 5 var hus 21. Huset kunde inte da
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teras men hörde troligen hemma i yngre järnålder 
(Nordström & Evanni i tryck).

Vid Trekanten var hus 12 av typen B2, med 
en tydlig uppdelning i två sektioner med längre 
spann i ena delen av huset och kortare i den andra. 
Detta hus daterades till vendeltid. Hus 3 hörde tro
ligen till gruppen Bi och hade alltså ingen tydlig 
sektionsindelning, utan mycket jämnlånga spann. 
Byggnaden kunde dateras till övergången mellan 
vendeltid och vikingatid (Onsten-Molander & 
Wikborg 200<5a:74ff).

Vid Kyrsta påträffades ett mycket fragmenta
riskt treskeppigt hus som på typologiska grunder 
kunde dateras till yngre järnålder (Onsten-Molan
der & Wikborg 20o6b:i28).

Med utgångspunkt från detta ganska lilla urval 
av treskeppiga hus som framkom under E4~under- 
sökningarna kan man märka att någon större kro
nologisk uppdelning mellan husen i Göthbergs 
grupp B inte tycks kunna göras. Uppenbarligen 
har de, som även tidigare konstaterats, använts 
under hela yngre järnålder och även in i medeltid.

De enskeppiga husen
Dessa byggnader har av Göthberg givits beteck
ningen D, med tre olika undertyper. De har an
vänts från slutet av 700-talet och fram till åtmins
tone 1200-talet och har både funnits som stolphus 
och som stensyllshus.

Vid E4-undersökningarna framkom enskeppiga 
hus endast undantagsvis. Hus 33 i Kättsta var 17 x
5,5 meter stort. Det hade ett antal av minst tio stol
par i väggarna och troligen fler. Huset tolkades som 
ett bostadshus, dels på grund av dess storlek och dels 
med ledning av en liten bronsspiral i ett av stolphå- 
len. Härd saknades i huset men större delen av hu
sets areal omfattades av ett långsmalt kulturlager av 
ungefär samma dimensioner som huset, varför detta 
tolkats höra till byggnadens användningstid. Huset 
kunde dateras till övergången mellan vikingatid och 
medeltid (Gustafsson m.fl. 20053:55).

Vid Vallby norra undersöktes ett par enskeppiga 
hus. Hus 4b var 7,5 x 3,4 meter stort med åtta ingå
ende stolphål. Huset, som inte kunde dateras när
mare än till perioden förromersk järnålder - tidig 
medeltid, innehöll inga ledtrådar till dess funktion 
(Seiler 2005:59). Hus 10 var ett betydligt större

hus, 29 x 13 meter med något konvex form. Huset 
daterades till sen vikingatid/tidig medeltid. Före
komst av ett kalkhaltigt ämne i huset antydde att 
huset kan ha haft invändigt kalkade väggar, vilket 
torde tyda på att byggnaden använts som bonings
hus (Seiler 2005:8off).

Enskeppiga hus har tidigare påträffats bland an
nat vid Täby i Vänge, där det aningen konvexa och
14,5 meter långa hus 46 kunde dateras till vikinga
tid (Fagerlund m.fl. 1999:123). I Skäggesta, Litslena 
socken, fanns flera enskeppiga hus, hus XIV och 
XXI samt troligen också konstruktion VIII, XXII 
och XXV. Samtliga husen var av relativt små dimen
sioner, det längsta 11 meter långt. Inga av husen har 
tolkats som boningshus utan som hus med andra 
funktioner (Göthberg m.fl. 1996:103). Vid Pollista 
i Övergrans socken påträffades ett större antal en
skeppiga hus, både stolphus, syllstenshus och kombi
nationer av båda. Husen varierade i storlek från det 
lilla hus 5 med sin storlek på 4,5 x 3 meter till större 
hus på upp till 14 meters längd. Vissa av husen hade 
en tydlig rumsindelning, detta gällde framför allt de 
större husen medan de mindre snarare tycktes bestå 
av ett enda rum (Hållans & Svensson 1999:280.

De flesta husen av enskeppig konstruktion har, 
liksom övriga byggnadstyper i regionen, varit av 
tämligen beskedliga dimensioner. Till undanta
gen hör hus 10 i Vallby med en längd på nästan 
30 meter och en även i sammanhanget impone
rande bredd, 13 meter.

Hybridhusen
Med hybridhus avses i denna text hus som varken 
kan kategoriseras som enskeppiga eller treskep
piga, utan som har drag av båda konstruktionsty
perna. De har både en vägg som burit större delen 
av taktyngden och en invändig konstruktion med 
till synes takbärande egenskaper. Den inre kon
struktionen är i de flesta fall mindre omfattande 
än i de äkta treskeppiga husen och väggen är på 
samma sätt betydligt kraftigare. Det rör sig, i lik
het med andra hus från perioden, inte om en sär
skilt homogen grupp huslämningar, utan om hus 
med vissa gemensamma drag men som även har 
en relativt stor variation i utseende och dateringar. 
Gemensamt för de flesta hus av typen tycks vara 
att de oftast tolkats som bostadshus.
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Husen ingår i Göthbergs hustyp C, vilken inne
fattar vikingatida balanserade hus och hybridfor
mer med enskeppiga hus (Göthberg 2000:79). 
Utifrån E 4-undersökningarna syns det troligt att 
denna grupp domineras av hybridformerna medan 
de balanserade husen tycks vara mycket fåtaliga.

De kan se ut som till exempel hus 3 i Kättsta i 
Ärentuna socken med en vägg av kraftiga stolphål 
och fyra inre stolphål av något klenare dimensio
ner som har delat upp huset på ett traditionellt 
treskeppigt vis (Gustafsson m.fl. 20053:39^. En 
annan variant är hus 1 från Hässelby i Börje sock
en där den inre konstruktionen bara upptog ena 
delen av huset medan resten var helt enskeppigt 
(Göthberg m.fl. lppsaiipz).

Huset i Kättsta (hus 3) var 16 meter långt och 
6,7 meter brett och bestod av 21 stolphål, varav 
fyra ingick i den inre konstruktionen. De kraf
tigaste stolphålen, vilka var dryga halvmetern 
djupa, återfanns i väggkonstruktionen, medan 
de inre stolparna var något grundare. Samtliga 
stolphål var emellertid rätt rejäla. Detta förhål
lande föranledde tolkningen av konstruktionen 
som ett enskeppigt hus med en kompletterande 
inre stolpsättning, vilken kunde ha hjälp till att 
bära taket men inte nödvändigtvis hade gjort det. 
Huset kunde dateras till 900-talet med hjälp av 
ett antal 14C-prover samt fynd i form av en nyckel 
och en amulettring med miniatyrskäror. Båda 
dessa fynd påträffades i stolphål och båda har tol
kats som möjliga husoffer. Huset har tolkats som 
ett boningshus (Gustafsson m.fl. zooga^pf).

Vid Vallby norra fanns flera exemplar av hus
typen. Hus 6 var 19,5 meter långt och 7,6 meter 
brett. Stolphålen i väggen var av kraftiga dimen
sioner och den inre konstruktionen bestod av två 
bockar av till synes något klenare dimensioner. 
Huset kunde dateras till övergången mellan vi
kingatid och tidig medeltid.

Hus 8 var snarlikt hus 6 men av mindre dimen
sioner. Det var 12 meter långt och 6,8 meter brett. 
Den inre konstruktionen bestod även här av fyra 
stolphål av kraftiga dimensioner. Stolphålen i 
väggen var likaledes kraftiga. Huset daterades till 
övergången mellan vikingatid och tidig medeltid.

Hus 9 var av något annorlunda modell. Det 
hade en inre takbärande konstruktion av två
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bockar. Dessa var belägna i ena änden av huset, 
varför andra änden var traditionellt enskeppig. 
Huset var 12,2 meter långt och 6,9 meter brett 
och daterades till övergången mellan vikingatid 
och tidig medeltid (Seiler 2005).

Ett troligt hybridhus påträffades även i Kyrsta, 
Ärentuna socken. Hus 31 var 22 meter långt och 
8 meter brett. Förutom väggstolparna fanns även 
ett antal inre stolpar som kan ha ingått i en inre 
konstruktion av takbärande natur. Dessa stolphål 
fanns främst i ena delen av huset. Huset datera
des till sen vikingatid/tidig medeltid (Onsten- 
Molander & Wikborg zooóbrnz)

Förutom de hybridhus som framkom vid Ezpun- 
dersökningarna har sådana tidigare undersökts vid 
flera tillfällen. Det tidigare nämnda Hus 1 i Hässel
by, Börje socken var ett i grunden enskeppigt hus 
med en inre stolpsättning bestående av sex stolpar 
i ena änden av huset. Huset var 24 meter långt och 
4,7-8,5 meter brett och hade alltså en något konvex 
form. Huset kunde dateras till vendeltid eller tidig 
vikingatid (Göthberg m.fl. 19953:192).

Ytterligare ett par troliga hybridhus påträffades 
i Sanda, Fresta socken. Konstruktion 1 var 25 me
ter långt och 6 meter brett med en konvex form. 
Den inre konstruktionen bestod av fyra stolpar. 
Väggstolparna har varit kraftiga och har troligen 
till största delen burit upp taket. Huset har tolkats 
som ett boningshus med en trolig fähusdel i väster 
och möjligen förråd i öster. Konstruktionen date
rades till vikingatid. Konstruktion 65 var ett 11 me
ter långt och 6 meter brett hus med fem par cen
tralt placerade stolpar. Huset har tolkats som ett 
bostadshus och har daterats till vikingatid, troligen 
något tidigare än konstruktion 1 (Åqvist 2006).

I Täby i Vänge socken undersöktes fyra troliga 
hybridhus. Hus 16 var minst 14,4 meter långt och 
6,2-6,5 meter brett med en inre konstruktion be
stående av två bockar. Konstruktionen var inte 
komplett framtagen utan fortsatte utanför under
sökt område. Stolphålen i väggen var något grun
dare än de i den inre konstruktionen. Huset da
terades till sen vendel tid/tidig vikingatid. Hus 19 
hade en inre konstruktion av fyra stolpar. Det var
20,6 meter långt och 6,2-6,7 meter brett. Stolp
hålen till den inre konstruktionen var något dju
pare än de i väggen. Huset har flera 14C-dateringar
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Figur i. Två av de i texten diskuterade hybridhusen. Överst syns Hässelbykuset (efter Göthbergm.fL. ięę^a:ięi) 
och underst hus ] frän Kättsta.
Figure i. Two ofthe hybrid houses discussed in the text. At the top the Hässelby house (after Göthberg et al 
ięęya:ip2) and at the bottom house 3 from Kättsta.

som gav resultaten sen vendeltid, sen vendeltid/ 
tidig vikingatid respektive tidig medeltid. Hus 23 
hade en inre konstruktion bestående av två bock
ar. Huset var minst 12 meter långt men fortsatte 
utanför schaktkanten. Bredden var 4,9-5,o meter. 
Stolphålen i väggen var aningen grundare än de i 
den inre konstruktionen. Huset daterades till ti
dig medeltid. Det sista huset, hus 26, hade även 
det en inre konstruktion bestående av två bockar. 
Huset fortsatte emellertid utanför schaktkanten 
varför dess egentliga utseende inte kunde faststäl
las, inte heller dess längd eller bredd. Stolphålen 
i den inre konstruktionen och väggen var ungefär 
lika djupa (Fagerlund m.fl. 1999:11 iff).
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Vid Norra Gärdet i Gamla Uppsala, Uppsala socken 
framkom ett 12,1 meter långt och 7 meter brett hus 
(hus 1) med en inre konstruktion bestående av två 
mittstolpar i ena änden av huset. Huset daterades 
med hjälp av fynd till vikingatid. Antalet inre stolpar 
i detta hus är få och möjligen skall huset inte uppfat
tas som ett hybridhus; stolparna kan ha haft en rent 
rumsindelande funktion (Ljungkvist 2000:21).

Vissa av dateringarna av hybridhusen grundar 
sig på 14C-analyser och andra på fynd, varför da
teringarna inte alltid är helt jämförbara. Tydligt 
verkar emellertid att de förekommer under hela 
den vikingatida perioden. De tidigaste datering
arna tycks ligga i övergången mellan vendeltid och
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vikingatid och de yngsta i övergången mellan vi
kingatid och tidig medeltid.

Formmässigt varierar husen en del men de 
tycks på det hela taget vara någorlunda jämnsto
ra. Det finns inga riktigt korta hus i materialet, 
det kortaste är 12 meter och det längsta 25 meter. 
Som redan nämnts är det snarast den inre stolp- 
sättningen som skiljer sig åt i de olika exemplen, 
med antingen ett traditionellt treskeppigt utse
ende igenom husets hela längd eller en inre stolp- 
sättning koncentrerad till endast en del av huset.

Samtida varianter av det treskeppiga huset är 
de sydskandinaviska trelleborgshusen. Dessa kan 
betraktas som slutfasen i en utveckling av det tre
skeppiga huset i regionen, där husen successivt får 
färre och färre inre takbärande stolpar, där trel
leborgshusen haft en takbärande bock i vardera 
gaveln. Det skall emellertid betonas att dessa hus 
haft en annan konstruktionsmässig lösning än hy
bridhusen i Uppland. Eftersom trelleborgshusen 
ofta är mycket långa har man förutom de inre tak
bärande stolparna även stöttat väggarna utifrån 
med så kallade trellar (Artursson aoogdnaaf).

Funktion
En jämförelse som gjorts av Lennart Carlie (1999) 
mellan historiskt kända gårdar och gårdar från 
järnåldern har visat på att minst fem olika funk
tioner har behövt rymmas i de hus som funnits 
tillgängliga på gården, nämligen bostadshus, stall 
och fähus, lada, loge samt andra förrådsbyggnader, 
till exempel för förvaring av bränsle och färdigtrös- 
kad säd (Carlie 1999:120). Enligt en beräkning 
grundad på tio större djur som varit stallade en del 
av året har han kommit fram till att dessa byggna
der skulle behöva en sammanlagd yta av cirka 150 
kvadratmeter, förutom bostadshus och stall/fähus, 
för att kunna hysa alla dessa funktioner (Carlie 
1999:123). Ytterligare hus med andra funktioner 
kan också ha behövts, som till exempel en smedja.

Dessvärre är det ofta komplicerat att avgöra 
funktion när det handlar om förhistoriska hus. 
Detta beror på att så väldigt lite av husen bevarats 
till eftervärlden och ibland återstår inget annat än 
diffusa rester av stolphålen. Dessa kan i sig vara till 
hjälp vid indelningar av husen i olika rum, beroen

de på hur stolpsättningen ser ut, där husens oliksto
ra spann får representera olika rum. Vad dessa har 
använts till är emellertid svårare att avgöra. I de fall 
härdar bevarats brukar dessa ofta tas som tecken på 
att bostadsdelen legat i anslutning till denna eller 
dessa. En tät stolpsättning i ena änden av huset har 
ofta tolkats som att ett fähus med indelning i olika 
bås kan ha varit beläget här. Vidare kan emellanåt 
fyndmaterial vara till hjälp när det gäller att tolka 
ett hus funktion eller funktioner men det är sällan 
ett användbart fyndmaterial påträffas. Oftast har 
det då att göra med olika typer av hantverk; väv- 
tyngder, slagg (Ramqvist 1983:1 $3tf).

I Kättsta har fyra av husen tolkats som möjliga 
bostadshus. Det rörde sig om fyra av de längsta 
husen på boplatsen (hus 3, 10, 12 och 33). Inte 
bara längden tydde på att så kunde vara fallet 
utan även andra indicier fanns. I hus 3 fanns ing
en härd men en sådan kan ha blivit förstörd, inte 
bara genom plöjning, utan också av den stora 
störning som fanns mitt i huset. Huset hade också 
minst ett, troligen två husoffer, i form av en amu
lettring och en nyckel, vilket kan tyda på att det 
varit fråga om ett boningshus. Huset hade även 
en inre rumsuppdelning genom de två bockarna 
som utgjorde den inre konstruktionen. Hus 10 
hade möjligen en tillhörande härd och hade även 
en ojämn stolpsättning. Även hus 12 hade en härd 
och huset hade också varierande spannlängd, vil
ket tyder på en uppdelning i olika rum. I fråga 
om hus 33 är kanske indicierna svagare och tolk
ningen vilar huvudsakligen på husets längd. Den 
bronsspiral som påträffades i ett av stolphålen 
kan emellertid, på samma sätt som i hus 3, kanske 
snarast förknippas med ett boningshus. Möjligen 
kan även det kulturlager som till utbredningen i 
stort sett överensstämde med husets inre vara en 
indikation på att huset kan tolkas som bonings
hus (Gustafsson m.fl. 20053:246^.

Ett försök till en fasindelning gjordes där fyra 
skilda grupper utkristalliserade sig, varav tre kun
de dateras till olika perioder medan den fjärde var 
odaterad. Den ena gruppen bestod enbart av det 
enskeppiga huset medan de tre övriga bestod av 
varsitt boningshus, ytterligare ett längre hus samt 
en mindre byggnad. Dessutom tillkom de små hu
sen som låg i den östra delen av boplatsen och som
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tolkades som ekonomibyggnader, vilka kunde de
las in i minst två oliktida faser och som antogs 
höra ihop med de längre åt väster belägna husen. 
Eftersom husen till största delen saknade spår 
efter väggarna går det inte att beräkna hur stora 
ytor husen i de olika gårdarna omfattat men man 
kan här troligen hitta de funktioner Carlie näm
ner. Förutom boningshuset fanns som nämnts yt
terligare ett längre hus. Detta skulle kunna tolkas 
som en lada för lagring av det foder som behövdes 
till de djur som stallats under den kalla årstiden 
och som enligt C ar lies beräkningar behövt stora 
utrymmen. För en djurbesättning om tio djur 
stallade i sex månader kan det ha åtgått så mycket 
som 10 ton hö, vilket, om det staplats up till två 
meter, skulle behöva en yta av 75-100 kvadratme
ter (Carlie 1999:121). Även om antalet djur som 
stallats varit färre eller om de stallats under kor
tare perioder än sex månader, måste ändå ladorna 
för djurfodret ha varit relativt stora.

Samma ansamling av olika typer av hus fram
kom i Pollista, där speciellt den gård som kallas 
Norrgården uppvisar liknande drag som gårdarna 
i Kättsta. Här fanns fem hus grupperade runt en 
öppen yta. Husen är inbördes olika till både storlek 
och konstruktion och har tolkats som boningshus, 
fähus och förrådsbyggnader. Boningshusen har 
tolkats som sådana genom förekomsten av härdar 
samt att de utgör de största husen på platsen. Ett 
av de mindre förrådshusen hade också en härd, var
för detta möjligen har utnyttjats som tork/rökhus, 
verkstad eller till och med som ett mindre bonings
hus. I anslutning till det andra förrådshuset fanns 
en koncentration av vävtyngder, vilket antyder 
att byggnaden utnyttjats som verkstad. Ett smalt 
stolpbyggt hus har antagits kunna fungera som fä
hus med en utbyggnad på ena långsidan som kun
nat vara ägnad som kätte eller foderförråd (Hållans 
& Svensson 1999:32^. I denna gårdskonstellation 
saknas i tolkningen en lada. Man skulle kunna tän
ka sig att ett av de större husen som tolkats som 
boningshus har tjänstgjort som en sådant.

Ytterligare två vikingatida gårdar kunde ur
skiljas i Pollista, dels Mellangärden och dels Sö
dergården. Den förra bestod av två stolpbyggda 
hus och två grophus. Av stolphusen har det ena, 
det med härd, tolkats som boningshus medan
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det andra tolkats som förrådsbyggnad. I det se
nare huset framkom förkolnat frömaterial i flera 
av stolphålen, vilket kan tyda på att huset an
vänts som fodermagasin. Fynd av deglar i anslut
ning till det ena av grophusen kunde innebära att 
denna byggnad haft en verkstadsfunktion. Hur 
dessa båda gårdar förhållit sig till varandra har 
inte kunnat säkerställas. De kan antingen höra 
ihop med Norrgården eller vara separata enheter 
(Hållans & Svensson 1999:33^.

Dessa gårdsstrukturer har även kunnat skönjas i 
både Täby och Sanda och finns troligen vid de flesta 
större undersökningar av vikingatida bebyggelse.

Hybridhusen - en diskussion
Av hybridhusen har enstaka exemplar varit kända 
sedan tidigare. Huset vid Hässelby har troligen 
uppmärksammats eftersom det har en sådan tyd
ligt hybridform. Det är helt enskeppigt i ena än
den, utan några inre stolphål men med kraftiga 
stolphål i väggen för de takbärande väggstolpar
na. I andra änden hade man däremot lagt till en 
inre konstruktion så att ett klassiskt treskeppigt 
utseende erhölls. Man kan spekulera i om denna 
del av huset haft en funktion där den treskeppiga 
konstruktionen tycktes oumbärlig, av funktionel
la eller ideologiska orsaker.

Andra hus av hybridtyp som undersökts har 
inte haft samma tydliga uppdelning som Häs- 
selbyhuset, utan de inre stolparna har varit mer 
konventionellt placerade, även om de oftast va
rit färre än i en typiskt treskeppig konstruktion. 
Dessa byggnader har tolkats både som rent tre
skeppiga hus och som enskeppiga hus med en 
inre konstruktion. Rent konstruktionsmässigt 
kan man säga att husen varit enskeppiga om man 
med det menar att hela taktyngden burits upp 
av väggstolparna, men utseendemässigt har hu
sen ändå, åtminstone bitvis, haft tre skepp. Man 
skulle kunna säga att hybridhusen är funktionellt 
enskeppiga men ideologiskt treskeppiga.

Orsakerna till att man i vissa fall valt att behålla 
intrycket av huset som treskeppigt kan ha varit 
flera. En byggnadsteknisk förklaring skulle kunna 
vara att man varit tveksam inför den nya enskep
piga konstruktionen av hållfasthetsskäl, att man
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Figur 2. Exempel på hur en av Kättstas vikingatida gårdar kan ha sett ut. Det centrala huset har fungerat som 
boningshus medan det andra större huset kan ha varit en lada. De övriga mindre husen har troligen haft en rad olika 
funktioner, blatid annat kan de ha hyst boskap. Den ena eller båda brunnarna (svartmarkerade) har hört till gården.

Figure 2. One of the Viking Age farmsteads at Kåttsta. The central house functioned as a dwelling house, while the 
other large house may have been a barn. The smaller buildings probably housed a variety of functions, for instance cat
tle sheds. The farmstead also included one or two wells (marked in black).

helt enkelt inte litat på att den klarade av att hålla 
uppe ett tak. Man kan då ha inkorporerat även 
den välbekanta och välbeprövade inre takbärande 
konstruktionen, för säkerhets skull.

Det kan också ha berott på att man haft en inar
betad och viktig uppdelning i huset som sedan lång 
tid varit beroende av de inre stolparnas placering, 
antingen i form av regelrätta rum eller som ett mer

öppet avdelande av bostaden som varit betydelse
full. Detta skulle i så fall betyda att man haft en mer 
ideologisk inställning till den inre konstruktionen.

Att denna senare tolkning kan vara riktig finns 
det några indicier som stöder. Vad gäller Hässel- 
byhuset var det tydligt att den inre stolpkonstruk- 
tionen fanns där av andra orsaker än att man inte 
litade på den enskeppiga byggnadstekniken, då en
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stor del av huset inte hade någon inre konstruk
tion. Här hade man i stället valt att använda den 
gamla tekniken bara i en del av huset och som 
tidigare nämnts kan detta vara kopplat till just 
denna avdelnings funktion. I fråga om hybridhu
set i Kättsta var detta det enda huset på platsen 
som hade odiskutabla husoffer i stolphålen. Åt
minstone amuletten kan inte tolkas på annat sätt 
och även i fråga om nyckeln är det troligt att den 
inte hamnat i ett stolphål av en slump. Dessa offer 
kan ses på två sätt, antingen litade man inte på 
konstruktionen eller så offrade man för att blidka 
högre makter när man tog steget att åtminstone 
nästan införa en ny byggnadsteknik. Vilken orsa
ken än var tycks det ha fungerat. Det sista huset på 
platsen var en rent enskeppig konstruktion.

Den ålderdomliga traditionen med en inre stolp- 
sättning i husen kanske kan belysas genom att som 
Kyhlberg (1995) se huset som flerdimensionellt och 
med många olika betydelser. Han menar att efter
som huset är en mötesplats där både det offentliga 
och det privata samsas, var det nödvändigt att ge 
husen en begriplig struktur som berättade om hu
sets formella reglering (Kyhlberg 1995:180!). För 
att en sådan struktur skulle vara uppfattningsbar 
torde det ha varit av betydelse att boningshusen 
i ett samhälle inte skilde sig alltför mycket åt och 
därför kan det ha varit viktigt att under en tid be
hålla element i konstruktionen som kunde vara all
mänt igenkännbara. Eftersom byggnadsskicket un
der perioden knappast kan kallas homogent, utan 
snarast varit oerhört mångsidigt kan en sådan för
klaring tyckas paradoxal. Man kan möjligen tänka 
sig att det var en viss typ av boningshus som behöv
de denna igenkänningsbara struktur eller att den 
speglar ett tänkt ideal. Det kan exempelvis vara hus 
som förutom sin funktion som privata boningshus 
också haft en mer officiell prägel och att man där
för haft högre krav på ett traditionellt utseende i 
byggnaden.

Som ett.ex.empel på hur viktig en sådan struktur 
kan ha varit hittar man i Hälsingelagen, där man 
med stor noggrannhet angivit olika bötesbelopp för 
hemfridsbrott. Bötesbeloppen har ökat ju längre in 
i den privata sfären av gården/huset brottet skett 
med det lägsta beloppet för brott begånget i utmar- 
kerna och det högsta reserverat för sängen (Kyhl

berg 1995:188!). Vad dessa stadgar visar, förutom 
ett månande om privatlivets helgd, torde vara att 
en gård och dess boningshus under tidig medeltid 
förväntades ha gemensamma drag, där den privata 
sfären ökade ju längre in i huset man kom.

Slutord
Den generella bild som finns av den yngre järnål
derns byggnadsskick är att den kännetecknas av en 
ökande variation av byggnadstyper. De vendeltida 
husen, varav få är undersökta, pekar bakåt, mot en 
tid av ett mer ensidigt byggnadsskick. Mot slutet 
av perioden börjar däremot diversifieringen att bli 
alltmer påtaglig, både vad gäller form, storlek och 
byggnadsmaterial. Under vikingatid är variation 
kännetecknande och gemensamma drag i bygg
nadstradition få. Denna variationsrikedom tycks 
vara allmän och är inte begränsad till Mälardalen, 
utan är också mycket tydlig i till exempel Skåne, 
även om byggnadstyperna inte ser likadana ut.

Resultaten från E4-undersökningarna har inte 
förändrat bilden av yngre järnålder som en period 
kännetecknad av en stor variation i byggnads
skick; bilden har snarare förstärkts. Det relativt 
stora antal hybridhus som påträffades vid under
sökningarna har bekräftat denna typ som en tyd
ligt urskiljbar husvariant under yngre järnålder.

Hybridhusen kan sägas förkroppsliga allt vad 
yngre järnålderns byggnadsskick står för. Här 
finns i en och samma byggnad en blandning av 
tradition och förnyelse. ■
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Summary
Tradition and innovation in the Late Iron Age building practices

I
n recent years several new Late Iron Age buil
dings have come to light. Even though houses 
from this period are rather less well known 
than houses from the earlier parts of the Iron Age, 

some general traits of the building tradition have 
been identified. What defines the period more than 
anything else is the considerable variety in house ty
pes prevalent during this time. Older traditions, re
presented by the three-aisled house, exist alongside 
buildings belonging to new traditions, such as the 
one-aisled house. Nowhere is this diversity more 
apparent than in the hybrid house. This house type 
is a fusion of the two building techniques; essenti
ally a one-aisled house, it also encompasses an inner 
structure of posts, placed in a traditional roof sup
porting position, even though these have no signifi
cant bearing on the structural integrity of the buil
ding. Several hypotheses as to why it was thought 
necessary to include this inner structure can be put 
forward. One explanation could be a reluctance by 
the builders to trust that the new type of structure 
would hold together. By erecting the internal posts 
it was possible to alleviate fears that the roof would 
come crashing down. This reasoning is contradic
ted by the construction of one particular house, the 
Hässelby house, where the internal posts were posi
tioned in one end of the house, leaving the majority 
of the interior completely free of inner structural 
elements. This seems to point to a different ratio
nale for the phenomenon. One possibility is that 
the internal posts were seen not only as important 
structural components, but also as elements of some

ideological significance, where the partitioning of 
the house was a crucial part of the building. As we 
have seen, this was not a period marked by conser
vatism in building traditions, making this particular 
characteristic something of a paradox. Most likely it 
was only in certain houses this was thought neces
sary. All of the hybrid houses seen so far appear to 
have functioned as dwelling houses and it might be 
possible to assert that these houses were not only 
private homes, but that they also served in some 
sort of official capacity, where a larger degree of re- 
cognisability was thought necessary.

During the Late Iron Age it was not only the house 
types that underwent radical change, the whole com
position of the farmstead was also modified. Earlier, 
one longhouse could accommodate several different 
functions, such as stables, byres, dwelling areas and 
storage. During the Viking Age, the houses were 
reduced in size and the diverse functions were now 
housed in separate buildings. To ascertain the exact 
purpose an individual house is not uncomplicated. 
The dwelling areas might be recognizable through 
finds, hearths and so on, but other houses on the 
farmstead have left few clues as to what their func
tion might have been. We can at least describe which 
functions would have been present at the farmstead 
and try to find a probable settlement structure.

All in all, several aspects of the building practi
ces of the Late Iron Age point toward a will to 
change, a readiness to accept new ideas and to wel
come outside influence, as long as this innovation 
had one foot firmly planted in tradition. ■
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Grophusen i Hämringe
Louise Evan ni, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt

G
rophus är en hustyp som förekommer på 
många boplatser under yngre järnålder. 
De har genom åren tolkats ganska stereo
typt beträffande sin funktion, vanligtvis som väv- 

stugor. Denna artikel, med grophusen från Ham
ringe som utgångspunkt, kommer främst att ge 
ytterligare ett bidrag till förståelsen av grophusen. 
Med utgångspunkt i fyndmaterialet och konstruk
tionerna ska förslag på funktion ges. Frågor som 
rör specialisering och eventuell reglering av pro
dukter i närheten av stormannagårdar kommer 
även att diskuteras. Sett som ett förtydligande av 
husens speciella betydelse kommer även husoffer 
generellt att beröras.

Eftersom fyndmaterialet är en viktig utgångs
punkt för diskussionen om grophusens funktion 
kan också flera frågor ställas om detta. Vilket fynd
material borde vi förvänta oss att finna för en viss 
typ av hantverk eller visar fyndmaterialet bara en 
sekundär funktion av grophuset som sopgrop?

Grophusen kommer vidare att sättas in i ett lokalt 
perspektiv där områdets särställning med närhe
ten till Gamla Uppsala diskuteras, men även andra 
mellansvenska lokaler kommer att beröras. Fokus 
kommer att ligga på den yngre järnålders grophus. 
Generellt har en tendens av funktionsuppdelning 
på boplatserna under 8oo-talets senare del kon
staterats. Det har visat sig att de flerfunktionella 
långhusen har ersatts av mindre, enfunktionshus. 
Det material vi har att utgå ifrån, framför allt vad 
gäller det äldre tidsskiktet är visserligen begränsat 
men kanske tillräckligt för att se en antydan.

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3

Generella tolkningar av 
grophusens funktion
Grophus är en huskonstruktion som på flera håll 
i landet anses typisk för den yngre järnåldern och 
har i de flesta fall tolkats som hantverkshus i nå
gon form (Björhem & Säfvestad 1993; Ljungkvist 
m.fl. 2000). Hustypen är väl företrädd i Sydskan- 
dinavien och vad gäller Mälarområdet eller snarare 
Uppland finns ca ett 60-tal grophus undersökta 
under de senaste årtiondena (Bergström 2004:11). 
De flesta av dessa hus dateras till yngre järnålder 
men ett antal har daterats till äldre järnålder och 
bronsålder. Husen förknippas ofta med olika slags 
hantverk, såsom smidesverksamhet, vävning eller 
som förråd/källare (Bergström 2004:4). En alltmer 
föråldrad tanke är att de skulle ha fungerat som bo
stadshus. En udda tolkning har också varit att de 
kan ha fungerat som latrin eller utedass (Beronius 
Jörpeland & Bäck 2001:328). De flesta tolkningar 
av grophus har gjorts utifrån det fyndmaterial som 
påträffats i fyllningen till de undersökta husen.

Förutom att det hävdats att grophus är tecken 
på särskilda funktioner har man även tolkat dem 
i samband med politisk-sociala situationer, till ex
empel att de skulle vara en maktindikator (Björ
hem & Säfvestad 1993; Anund m.fl. 1998; Ljung
kvist 2000). Tanken på grophus som social markör 
med en byggnadstyp som signalerat att det finns 
en specialisering av hantverk eller funktion på just 
denna gård kan ses som en indikation på hög sta
tus snarare än låg (Ericsson 2005:319). Det är kan-
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ske just detta synsätt som bör prägla tolkningen av 
miljön och konstruktionerna vid Hämringe.

Hämringematerialet
Vid undersökningarna av den yngre järnålders- 
boplatsen i Hämringe (fig. i) påträffades tre läm
ningar av grophus, varav åtminstone ett hade re
lativt välbevarade konstruktionsdetaljer. Härdar 
eller ugnar saknades i grophusen men däremot 
påträffades ett relativt omfattande benmaterial 
som antyder att det kan röra sig om byggnader 
med en specialiserad, likartad funktion.

De grophus som påträffades i Hämringe, hus 4, 7 
och 9, låg på en närmast rak linje i nord-sydlig rikt
ning på ca 30 meters avstånd från varandra (fig. 2), 
i nära anslutning till ett område som använts för 
lertäkter, närmast en gammal bäckfåra.

Bevaringsförhållandena för grophusen i Häm
ringe var olika. Hus 4 hade relativt många kon
struktionsdetaljer kvar (fig. 3-5), medan hus 7 hade 
förhållandevis få. Hus 9 representerade ett mellan
ting. Gemensamt för de tre husen var att det inte 
gick att funktionsbestämma dem vid undersök
ningen. Det fanns inga tydliga spår av hantverks- 
aktiviteter och fynden som påträffades var till över-

..-Nyboda
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Duvboda

\ 18:21 I
Ml : I

indbodli

Lälunda.

FULLERÖ 
16:2 /

'■lygarbackenGAMLA UPPSALA 
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\ 1
i7;iQ
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Figur 1. Utsnitt ur lantmäteriets fastighetskarta, blad nięa, som visar undersökningsområdet samt omgivande 
fornlämningar.

Figure 1. Part ofsurveyor's map, No nięa, showing the investigation area and surrounding ancient monuments.
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Figur 2. Översikt över alla uttolkade stolphus och grophus i område 2. 
Figure 2. Map of post-built houses and sunken floor houses in area 2.
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Figur 3. Foto på grophus 4 (foto Niklas Stierna, Riksantikvarieämbetet). 
Figure 3. Sunken floor house 4 (photo Niklas Stierna, Riksantikvarieämbetet).

vägande delen av hushållskaraktär (Nordström & 
Evanni i tryck). För att förstå grophusens funktion 
har jag valt att även titta på några av de närbelägna 
konstruktionerna och lämningarna såsom området 
med lertäktsgropar samt två konstruktioner, nr 17 
och 18 som tolkats som delar av en slaktplats.

Inom ett ca 400 m2 stort område, ca 5-10 meter 
öster om grophusen, återfanns ett gropsystem be
stående av minst 37 gropar som tolkades vara delar 
av ett lertäktsområde (fig. 2). Fynden som påträf
fades i de gropar som undersöktes var från yngre 
järnålder. Förutom de daterbara fynden påträffa
des en stor mängd obrända ben i groparna.

I samma område, men beläget alldeles intill 
den gamla bäckfåran, påträffades två lämningar 
som bör nämnas särskilt, konstruktion 17 och 18 
(fig. 6). Den förra utgjordes av en ca 7 x 5 meter

stor, stenlagd yta med en ca 2,5 meter stor grop 
i den östra kanten (fig. 7). På den stenlagda ytan 
påträffades ca 7 kg obrända ben. Dessa ben uppvi
sar betydligt fler huggmärken och styckspår än det 
övriga materialet. Ca 10 m söder om denna kon
struktion påträffades en liknande konstruktion, nr 
18. Även denna hade en stenlagd yta, ca 5 x 2,5 m 
stor med en grop som var 2,4 m i diameter. Här 
påträffades nästan inga ben. Groparna i de båda 
konstruktionerna var ca 1 meter djupa och i det 
närmaste stenfria. I konstruktion 17 påträffades 
ben i gropen medan det inte framkom några fynd 
alls i gropen som tillhörde konstruktion 18. Trots 
att de båda konstruktionerna skiljer sig åt vad be
träffar benmaterial är ändå likheten dem emellan 
slående och en tolkning att de hör samman i en 
produktionskedja får anses vara rimlig.
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Figur 4. Grophus 4 med samtliga lager, stenar och väggrester.

Figure 4. Sunken floor house 4 with layers, stones and remains of walls.
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Fig
ur 5.

Matris över alla arkeologiska objekt i grophus 4.

Figure 5. Matrix ofarchaelogical objects in sunken floor house 4.
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Figur 6. Översiktsplan över konstruktion 17 och 18. 
Figure 6. Plan of constructions 17 and 18.

Dateringar och fyndmaterial
De flesta dateringar som har erhållits från Ham
ringe (fig. 8) visar på en koncentration av aktivi
teter på platsen till perioden 500-1000 e. Kr. där 
grophusen verkar tillhöra kanske två faser, en som 
ligger runt 600-780 e. Kr. och en annan som tar 
vid 780 -990 e. Kr.

I grophusen påträffades flera fynd som delvis 
stärkte de 14C-dateringar som gjorts. I grophus 4 
påträffades en nyckel (till ett draglås) som låg i fyll
ningen i den ränna som omgav grophuset. Nyckeln 
kan troligen dateras till vikingatid. 14C-dateringen 
ligger något tidigare, ca 610-780 e. Kr. Fyndet låg 
i fyllningen till konstruktionsdetaljen, rännan, och 
behöver alltså inte vara samtida med brukningsfa-

+

Konstruktion 17 
"slaktplats"

Al 5015

------- Schakt
0 Stolphål 
Sr Härd

■S Stenläggning

X6645910 +

sen av grophuset. Även den påträffade keramiken, 
som bestod av inhemskt AIV-gods, kan dateras till 
vikingatid, möjligen sen vendeltid (Nordström & 
Evanni i tryck). Sammantaget kan huset troligen 
dateras till mellan sent 700-tal eller tidigt 800-tal.

Fynden i grophus 7 förefaller eventuellt vara 
något yngre. Även 14C-dateringarna visar på detta. 
Fynden som påträffades är bl.a. en ringnål från 
900-tal och en mångfacetterad karneolpärla, också 
900-tal eller i varje fall efter 860 e. Kr. Det är dock 
något osäkert att datera huset utifrån de fynd som 
påträffades i fyllningen eftersom många av dem 
var sekundärdeponerade. Eventuellt kan även des
sa fynd (Nordström & Evanni i tryck) visa på när 
huset övergetts och fyllts igen.
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Figur 7. Foto på konstruktion 17 som Ingela Harrysson dokumenterar (foto Helena Günther, Riksantikvarieämbetet). 

Figure 7. Construction 17 being documentatated by Ingela Harrysson (photo Helena Günther, Riksantikvarieämbetet).

konstruktion BP Kal 1 Sigma Kal 2 Sigma
Grophus 4 1350+/30 640 (62,7%) 720 AD

750 (5,5%) 770 AD
610 (95,40/o) 780 AD

Hus 6 1440+/-40 595 (68,2%) 660 AD 540 (95,4%) 670 AD

Grophus 7 1145+/-30 780 (2,4%) 790 AD
880 (65,8%) 980 AD

780 (94,5%) 990 AD

Hus 8 11 25+/-40 890 (68,2%) 980 AD 780 (95,4%) 1000 AD

Grophus 9 1305+/-35 660 (46,7%) 720 AD
740 (21,50/o) 770 AD

660 (94,50/o) 780 AD

Hus 14 1355+/-30 651 (68,2%) 688 AD 620 (89,3%) 730 AD 
740 (6,1%) 770 AD

Hus 15 1 235+/-30 690 (1,70/0) 700AD
710 (20,40/o) 750 AD
760 (33,5%) 830 AD
840 (12,5%) 870 AD

680 (94,40/o) 890 AD

Hus 1 6 1050+/-40 900 (90/0) 920 AD
960 (59,2%) 1030 AD

890 (95,4%) 1040
AD

Figur 8. Tabell över datering
ar från Hämringe.

Figure 8. Table of datings 
from Hämringe.
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I grophus 9 fanns inga daterande föremål i husets 
konstruktionslager. Den keramik som påträffades 
låg i sekundärfyllningen till huset och kan alltså inte 
föras till husets brukningstid (Nordström & Evanni 
i tryck). 14C-analysen ger huset en datering till 660- 
780 e. Kr., alltså ungefär samtida med grophus 4.

Sammanfattningsvis är det troligt att husen re
presenterar två faser, hus 4 och 9 utgör sannolikt 
den äldsta fasen medan grophus 7 den något yngre.

Analyser

För att få hjälp med tolkningen av funktionen av 
grophusen kompletterades undersökningen med ett 
antal analyser av fyllningsmaterialet såsom lipidana- 
lyser och makrofossilanalyser. Dessutom gjordes en 
osteologisk bedömning av de påträffade benen.

Lipidanalyser av jordprover gjordes från grop
hus 7 och analysen utfördes av Eva Bergström

Anl/kontext Antal vikt i gr fötter slakt- matrester arter
fragm avfall

konstr 17, ”slaktplats” 684 7134,9 64 153 26 nöt, häst, svin, får/get och hund

grophus 9 246 3052,8 21 70 12 fågel, svin, nöt, får/get, häst och hund

grophus 7 482 3894,6 22 229 17 nöt, häst, får/get, svin, fisk, hund, fågel och ekorre

grophus 4 178 2017,6 17 41 17 nöt, svin, häst, får/get, fågel och hund

lertäktsområden 1735 8271,6 77 211 152 fågel (gås och höna), får/get, nöt, häst, svin, hund, 
katt, fisk och mårddjur?

Figur 9. Sammanfattande tabell över antal och vikt av det analyserade benmaterialet. 

Figure 9. Table of number and weight of analysed bone material.

Figur 10. Stapeldiagram överfördelningen mellan mat- och slaktavfall i Hämringe. 
Figure 1 c. Diagram ofdistribution of food and slaughter waste at Häm ringe.
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Figur w. Foto av ett kokranium från grophus 4 (foto Niklas Stierna, Riksantikvarieämbetet).

Figure 11. Cranium of a cow from sunken floor house 4 (photo Niklas Stierna, Riksantikvarieämbetet).

som en CD-uppsats 2003/2004 vid Arkeologiska 
Forskningslaboratoriet vid Stockholms universi
tet (Bergström 2004). Resultatet från Hämringes 
grophus kunde endast säga att någon hantering 
av matvaror inte varit aktuell i grophuset och att 
det relativt sett homogena materialet i fyllningen 
kunde tyda på att huset nyttjats till ett och sam
ma ändamål under användningstiden. Proverna 
skilj de sig dock något åt mellan den översta ni
vån och bottennivån, vilket skulle kunna bero på 
att det trots allt kan röra sig om separata lager 
(Bergström 2004:28).

Även makrofossilanalys av fyllningen från grop
hus 7 gjordes. Denna visade att det fanns ett flertal 
olika typer av sädeskorn i fyllningen till en flack 
grop, A 19385, placerad i botten på huset. Det kan 
antyda att huset använts för att förvara säd i och

möjligen kan huset ha haft olika funktioner under 
brukningstiden. Detta överensstämmer med den 
tolkning som gjordes utifrån lipidanalysen där 
Bergström kunde se två separata lager.

Den analys som kanske bäst kunde besvara frå
gorna om grophusens funktion var den osteologiska. 
Samtliga ben från grophusen analyserades liksom 
ett urval av det benmaterial som påträffades och 
som kom från identifierade, subjektivt utvalda kon
texter t.ex. slaktplatserna och lertäktsgroparna (fig. 
9). De sistnämnda har tagits med i denna presenta
tion mest för att ge en något mer fullständig bild av 
benmaterialet i området närmast grophusen.

För att kortfattat beskriva resultatet från den os
teologiska analysen kan sägas att benen kom från de 
vanligaste husdjuren. Av det identifierade benmate
rialet var drygt 90 % slaktavfall (fig. 10). Här fanns
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Grophus 4
kontexti D beskrivning djurart kroppsdel ålder/kön

A13133 avfallslager/golvnivå 2 N, F/G, Hä eran, uk - N, uk - F/G, 
dent - Hä

A12329 sekundärfyllning Hu, får, N ök- Hu, uk- får, dent-N liten vuxen hund

A13250 ränna N,S 2 cornu-N, dent-S 1 juv + 1 adult N

A13203 avsatt lager på golvnivå 1 N 1 cornu

A13680 under anläggningslager 
för golv A13680

N, S ök-N, uk-S 2 galtar

A13203 golvlager S tänder ungt svin

Grophus 7

kontexti D beskrivning djurart kroppsdel ålder/kön

A17914 över sista golvnivån Hä, S, F/G tänder unghäst, galt, lamm

A16679 nedgrävn för hus Hä uk

A17914 golvlager Hu tänder

A17914 golvlager N, S, Hä, Hu, F/G, 
ekorre

2 uk -N, 1 uk-S, 1 uk- 
ekorre, tänder (N; Hä, S, 
Hu, F/G)

ngra galtar, 1 spädgris, 
ntfödd hund, unghäst, 3 
ind N; kalv, mellan, stor, 
F/G; bagge?, lamm

A16679 nedgrävn N 2 cornu, cranium (skalp)

A16679 nedgrävn N 2 cornu vuxen

A19661 lager Hä, N 1 uk - Hä, cranium - N

A17914 golvlager Hä 1 uk

Grophus 9
kontexti D beskrivning djurart kroppsdel ålder/kön

A6104 fyllnadslager gås, svin fot, vadben

A19608 golv? gås

A6104 fyllnadslager nöt, F/G, svin cranium, käkar 1 galt, 1 spädgris

A18396 nedgrävn nöt 1 horn kvicke

A6104 fyllnadslager nöt 1 horn kvicke subadult

A6104 fyllnadslager nöt 1 ök

A6104 fyllnadslager nöt, svin, F/G, hund 2 uk, tänder, överarm 1 galt, en liten hund

Figur 12. Tabell över benen från grophusen.

Figure 12. Table of bones from the sunken floor houses.

många djurarter representerade men med en domi
nans för nöt, häst och svin. Det var endast i tre kon
texter som en något högre andel av matrester kunde 
konstateras; i fyllnadsmaterialet i lertäktsgroparna, 
i ett golvlager till ett av husen samt i grophus 4. Här 
utgjorde matavfallet närmare 20 % av det analyse
rade benmaterialet. Möjligen är mängden ben från

hund och häst något stor men förövrigt är fördel
ningen av djurarter normal. Det som däremot sär
skiljde sig var de kroppsdelar som identifierades och 
fördelningen av dessa inom kontexterna.

I samtliga grophus påträffades anmärknings
värt många kraniedelar av nöt och svin men även 
kraniedelar från häst, hund och får/get (fig. 11).
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Hornkvicken påträffades i samtliga hus. Förutom 
dessa delar från djuren identifierades nästan bara 
delar från de yttre extremiteterna.

Slaktplatsens ben uppvisade betydligt fler hugg- 
och styckspår än det övriga materialet. Här fanns 
ben från alla de vanligaste husdjuren och det som 
kännetecknade dessa ben var att de nästan uteslu
tande kom från köttfattiga delar på kropparna så
som de yttre extremiteterna samt kranierna.

Det var just detta särpräglade benmaterial med 
tydliga spår från slaktavfall som föranledde frågor 
kring specialiserat hantverk. Benen som påträffa
des i grophusen med sitt entydiga urval av speci
fika kroppsdelar, i specifika kontexter i framför allt 
grophus 4 och 7 bör dessutom tolkas som husof- 
fer (fig. 12). Detta ger grophusen en särställning 
vilket bör kopplas ihop med husens funktion och 
produktionen på platsen.

Diskussion - Funktion, kon
struktion och specialisering
Att tolka funktionen av byggnader och konstruktio
ner är inte alltid given. I fallet med grophusen på
verkar självklart fyndinnehållet den tolkning man 
gör. Detta är givetvis vanskligt då husen med stor 
sannolikhet har blivit igenfyllda med yngre mate
rial efter det att de slutat användas. Bevaringsför- 
hållanden spelar in liksom grävmetod. Jag har valt 
att tolka de aktuella grophusen inte bara utifrån de 
faktiska fynd man gjorde i dem utan även sätta dem 
i relation till andra lämningar på platsen.

I sin omfattande genomgång av grophus i Uppland 
nämner Bergström att av de grophus som undersökts 
är det endast ett fåtal fynd som med säkerhet kan 
knytas till husens brukningstid och således är det 
ett fåtal hus som man med visshet kan funktionsbe- 
stämma. Generellt kan sägas att grophusen i Ham
ringe stämmer väl överens med den bild som finns 
av grophus i övrigt i Gamla Uppsalaområdet, loka
ler såsom Norra gärdet, Mattsgården och Valsgärde 
både vad gäller form och storlek samt datering (Berg
ström 2004). Däremot saknar Harmringes grophus 
härdar som flertalet av de andra undersökta grop
husen i Uppland har. Det som utmärker sig i Ham
ringes grophus är det omfattande benmaterialet.
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Under förhistorisk tid varierar typen och utseen
det av grophusen. Skillnaderna har förmodligen 
både kronologiska såväl som praktiska förkla
ringar. Även ideologiska skillnader har diskute
rats. Husen kan grovt delas in i tre typer (Ericsson 
2005:313); slaviska grophus, traditionella grophus 
och arbetsgropar. Den slaviska typen är generellt 
större än de övriga med en fyrkantig form, eldstad 
och gavel- eller hörnstolpar. Dessa hus dateras till 
vikingatid/medeltid. Den traditionella typen är 
mindre, mer rundad, saknar ibland eldstad och har 
gavelstoplar och kan dateras till vendel-vikingatid 
medan arbetsgroparna saknar takbärande kon
struktion och ofta innehåller stora mängder sten. 
De grophus som finns i Gamla Uppsalaområdet 
torde alla tillhöra den traditionella typen.

Funktion
På lokaler som konstaterats vara garveriområden, 
då främst i medeltida stadsmiljöer, har det visat sig 
att dessa uppvisar en tydligt högre andel av horn, 
övriga kraniedelar och ben från extremiteternas 
nedre delar jämfört med benmaterial från loka
ler med mer normalt hushållsavfall (Vretemark 
1997:56). En överrepresentation av dessa benslag 
är således typisk för lokaler med läderhantverk 
och garveriverksamhet. Anledningen tycks vara att 
hudarna levererades med vidhängande kraniedelar 
och fotledsben och att dessa ben därför hamnade i 
garveriets avfallshögar istället för på slaktplatsen.

Konstruktion 17 och 18 har tolkats som en 
förmodad slaktplats eller ett område för skinn
hantering. De ben som påträffades här uppvisade 
många huggspår och skrapmärken. Tolkningen av 
överrepresentationen av slaktavfall inom Häm- 
ringelokalen är att man möjligen ser rester efter 
en garveriprocess, där konstruktion 17 och 18 ut
gör själva arbetsytorna till skinnbearbetningens 
olika faser. Benmaterialet i grophusen kan tyda 
på att dessa fungerat som förvaringsutrymmen 
för lagring av hudar innan de garvats.

Specialisering på gårdarna?
På flera håll i Mellansverige/Uppland (t.ex. Pollista 
i Övergrans socken, Sanda i Fresta socken, samt
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Säby och Valsta i Norrsunda socken) har man sett 
en tendens till funktionsindelning på boplatserna 
under 8oo-talets senare del där långhusen har er
satts av mindre, mer funktionsanpassade hus (Sum- 
manen 2000:16). I Hämringe har vi dateringar som 
pekar på att detta har skett några hundra år tidigare. 
Det bör dock nämnas att förhållandevis få vendelti- 
da bosättningar och hus har undersökts i regionen. 
I Hämringe undersöktes inte heller några regelrätta 
bostäder utan de byggnader som framkom tolka
des som ekonomibyggnader. Vi har därför alltför 
vaga bevis för att denna separering av byggnaderna 
verkligen ägt rum tidigare i denna region då vår 
kunskap om huruvida bostäderna verkligen var en- 
funktionshus är för dålig. Däremot förekommer så
dana under vikingatid. Detta behandlas ytterligare 
av Malin Gustafsson (Gustafsson, denna volym). 
Möjligen har bostadshusen varit av långhustyp 
men tydligt är att grophusen funnits ganska utbrett 
i regionen vid denna aktuella tidpunkt.

Att Gamla Uppsala med omnejd varit en be
tydelsefull plats under yngre järnålder går knap
past att betvivla. Platsen har blivit symbolen för 
makten och religionen i Mälardalen (Ljungkvist 
2006:165). Att gå in på denna diskussion låter sig 
inte göras här utan jag väljer att konstatera detta 
och i min tolkning utgå ifrån att området har haft en 
särställning. Under tidig medeltid fanns en kungs
gård i Gamla Uppsala (Rahmqvist lppdiaqqff). 
Denna kan troligen föras tillbaka ända till ven
deltid. Sannolikt har det funnits en föregångare 
under folkvandringstid. I området finns också de 
rika begravningarna vid Valsgärde (Ljungkvist 
20o6:yoff). Det är alltså sannolikt att det funnits 
ett inflytande över bosättningarna i omgivningen, 
t.ex. med underlydande gårdar. Ljungkvist tror att 
det kan ha varit en blandning av patron-klientre- 
lationer, som kretsat kring maktpositioneringar 
för eliten i samhället och en beskattning av land
borna. Det kan ha funnits en medveten idé om vil
ka ekonomiska aktiviteter som skulle bedrivas på 
platser där eliten ägde gårdarna, alternativt hade 
stort inflytande (Ljungkvist 2006:88).

Bergström nämner det faktum att ansamling
en av grophus i just Gamla Uppsalaområdet kan 
tyda på samverkan och hantverk av mer produk- 
tionskaraktär (Bergström 2004:28). Det har dis

kuterats huruvida grophusens förekomst i en så
dan rik miljö kan vara tecken på överproduktion 
styrd av en lokal eller regional maktelit (Norr 
1997; Anund m.fl. 1998:108).

Hur ska man uppfatta området runt denna stor- 
mannagård? Har stormannagårdarna styrt pro
duktionen på underlydande gårdar eller har just 
närheten till stormannagårdarna gett mindre går
dar i omgivningen en möjlighet att få ersättning 
för produkter som en del av ett ekonomiskt utby
te? Oavsett hur produktionen varit reglerad kan vi 
i Hämringe se en specialisering uttryckt i benma
terialet från grophusen och närbelägna kontexter.

Rituella aspekter
Trots att grophus i de flesta fall tolkas som funk
tionella byggnader för olika slags hantverk verkar 
man ha lagt ned möda på dessa byggnader (Berg
ström 2004:28). Spår av ombyggnation förekom
mer ofta i materialen. Ytterligare ett.ex.empel på 
att byggnaderna har haft en speciell betydelse är 
att dessa ofta utgör platsen för olika husoffer.

Offer i samband med byggnadskult är ett välkänt 
fenomen från olika kulturer världen över (Carlie 
2004:103). Handlingen genomförs för att bringa 
lycka och avvärja hot om olycka eller inblandning 
av onda makter. I det svenska, förhistoriska mate
rialet har detta fenomen uppmärksammats på ett 
markant sätt de senaste 20 åren. Traditionen att 
nedlägga djur i byggnader har skett i olika samman
hang och med olika syften (Carlie 2004:104). Av de 
djur som använts i byggnadskulten under järnålder 
är fåret den dominerande arten men även de andra 
husdjuren finns representerade. Från vendeltid och 
framåt ser Carlie en tydlig förändring i fyndkontex
ten, där grophusen ersätter långhuset som den helt 
dominerande fyndmiljön (Carlie 2004:108).

Som tidigare nämnts påträffades ett förhållan
devis stort antal kranie- och käkdelar i samtliga 
grophus. De djurarter som fanns representerade 
var nöt, häst, svin, hund, får/get och även ekorre. 
Det var dessa speciella bendelar och deras place
ring framför allt i hus 4 som föranledde tankar 
kring husoffer. I grophus 4, som var det bäst be
varade huset, påträffades bl. a. två käkben från 
galt under golvnivån, alltså i samband med upp-
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förandet av byggnaden. Flertalet av benen som 
påträffades låg i eller under konstaterade golv
lager. Det är egentligen bara i hus 9 som fynd
sammanhanget är något mer svårtolkat. Här på
träffades de flesta benen i fyllnadslager och kan 
således vara sekundärt deponerade. Det finns 
dock exempel på rituella handlingar i samband 
med övergivandet av hus. En detaljerad bild av 
fyndsammanhang visas i fig. 10.

Avslutning
Hämringelokalen präglas av sina ekonomibygg
nader i utkanten av den förmodade boplatsen. Att 
bedöma hur stor gård Hämringe varit är osäkert 
och det fyndmaterial som framkom vid undersök
ningen visar inte att gården haft någon särställning 
generellt. Däremot är det just benmaterialet som 
får ses som en indikation på en specialisering och 
eventuellt överproduktion av skinn. Även de läm
ningar som var belägna intill grophusen, slaktplat
sen och den konstruktion som får anses vara för
knippad med denna i en produktionskedja, hjälper 
oss att förstå vilken funktion grophusen har haft.

I förhållande till andra undersökta grophus i 
Uppland uppvisar Hämringmaterialet en tydlig 
koppling till skinnhantering vilket de andra hu
sen inte kan sägas göra. Av de 60-tal undersökta 
grophusen i Uppland har en bråkdel tolkats och 
dessa har varit t.ex. keramikverkstad, vävstuga, 
rökeri/ris och förråd (Bergström 2004). Trots 
att benmaterialet tyder på en skinnhantering på 
platsen har även dessa restprodukter använts i ett 
rituellt syfte, som husoffer.

Huruvida just skinnhantering kan ses som ett 
specialiserat hantverk och inte som en näring en
bart för husbehov är naturligtvis svårt att svara på. 
Dock verkar det som den ganska stora mängden 
slaktavfall med sin tydliga dominans av kranie- 
och yttre extremitetsdelar snarare talar för en viss 
överproduktion än ett husbehov. Frågorna huru
vida produktionen varit reglerad eller ej behöver 
belysas ytterligare. Kanske det samlade resultatet 
från övriga undersökningar i området kan ge oss 
bättre svar. Denna artikel belyser endast möjlighe
ten att gå vidare och utifrån några få anläggningar 
visa på en specialisering. ■
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Summary
Sunken floor houses at Hämringe

S
unken floor houses are a common house 
type on many Late Iron Age settlements. 
Throughout the years, suggestions for their 
function have been fairly stereotypical, the most 

prevalent being that they were used for weaving. 
This article presents a new interpretation, and fo
cuses on sunken floor houses from the Late Iron 
Age, mainly in Uppland and specifically in the 
Gamla Uppsala area.

The interpretation of the Hämringe sunken floor 
houses is based chiefly on uncovered bone material 
in the houses and in adjacent contexts. The bone 
material was dominated by slaughter waste and 
the adjacent features were thought to be links in a 
chain of production, possibly the tanning of hides.

Remains of domestic offerings are yet another 
aspect of the special functions attributed to sunk

en floor houses. All buildings contained a number 
of jaw and scull fragments from the most common 
domestic animals, deposited in and below the 
floor layers. These houses can also be seen as so
cial markers, signalling a specialisation of trade or 
function on a particular farm, possibly indicating 
a somewhat increased status.

Whether or not the presumed hide production 
on a site was regulated can not be established, but 
the proximity to the presumed manor at Gamla 
Uppsala at this time is important. During the ear
ly Medieval period there was a royal manor at 
Gamla Uppsala, probably dating back to the Yen- 
del Period. This manor probably had a predecessor 
in the Migration Period. It is therefore probable 
that it.ex.erted influence over settlements in the 
area, perhaps through a system of subjects. ■
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Från långhus till stuga
Medeltida byggnadslämningar vidE4-undersökningarna

Linda Qviström, Upplandsmuseet

V
id E4-undersökningarna hittades mer om
fattande medeltida byggnadslämningar 
vid tre av lokalerna: Sandbro/Näsan, Som- 
maränge skog och Vallby norra. Ytterligare några 

lokaler bjöd på enstaka lämningar med medeltida 
dateringar. Vid Vallby södra daterades en ensam 
stolpbod till vikingatid-tidigmedeltid (Häringe 
Frisberg & Seiler 2006:65) och vid Hämringe 
undersöktes två smedjor, varav åtminstone den 
ena var senmedeltida (Nordström & Evanni i 
tryck). Från den södra boplatsen vid Kättsta fanns 
en byggnad med datering till sen vikingatid-tidig 
medeltid. Boplatsen var i övrigt vikingatida (Gus
tafsson m.fl. 20052:55, 246ff).

Lämningarna vid Vallby norra i Tierps socken 
låg i åkermark i anslutning till en del av den his
toriska bytomten. Dateringarna rörde sig främst 
kring skiftet mellan vikingatid och tidig medel
tid. Bebyggelsen har i mycket fortfarande järnål- 
derskaraktär även om det samtidigt finns drag som 
pekar mot historiskt byggnadsskick. Vid Sommar- 
änge skog i Viksta socken och Sandbro i Björklige 
socken framkom lämningar av vad som tolkats 
som medeltida stormannagård respektive torp. 
Båda enheterna var belägna i skogsmark och an
tas ha kopplingar till godset Sandbro i Björklinge 
socken. Sandbrotorpet daterades till högmedeltid 

och Sommarängegården till hög-senmedeltid. 
Byggnaderna anslöt till den byggnadstradition 
som vi känner igen från senare historisk tid.

Även om det rör sig om ett litet antal undersök
ta byggnader, särskilt i jämförelse med de talrika
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äldrejärnåldershusen, ger jämförelsen en tydlig 
illustration av förändringarna i den medeltida 
byggnadstraditionen. I den ena änden har vi ett 
byggnadsskick med förhistoriska drag, i den andra 
ser vi ett historiskt byggnadssätt med starka band 
långt fram i tiden.

I den här artikeln presenterar jag kortfattat re
sultaten från de av E4-undersökningarna som be
rört medeltida lämningar och försöker sätta dessa 
i relation till övrig undersökt medeltidsbebyggelse 
på Upplands landsbygd. Syftet med detta är dels att 
artikeln ska kunna fungera som en första ingång 
för den som är intresserad av de medeltida bygg- 
nadslämningarna från E4-undersökningarna, dels 
att få ett underlag för att diskutera omvandlingen 
av byggnadsskicket vid övergången mellan förhis
torisk och historisk tid ur ett regionalt perspektiv. 
Jag beskriver översiktligt variationen i materialet 
och diskuterar därefter olika försök som gjorts att 
förstå drivkrafterna bakom förändringarna.

Vikingatida - tidig
medeltida gårdar i Vallby
Undersökningslokalen Vallby norra berörde ett 
område i anslutning till den västra av de två his
toriskt kända bytomterna för Vallby. Samman
lagt har åtta hus daterats till sen vikingatid-tidig 
medeltid (hus 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11 och 14). En 
byggnad har daterats till sen vikingatid (hus 2) 
och en till ir-1200-tal (hus 7). För den sistnämn-
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da och två av de senvikingatida-tidigmedeltida 
byggnaderna (hus i och 3) får dateringarna an
ses som något osäkra eftersom det 14C-daterade 
materialet utgörs av sädeskorn hittade i stolp- 
hålsfyllningarna. Utöver dessa har två mindre 
ekonomibyggnader (hus 12 och 4a) tidsfästs till 
yngre bronsålder-tidig medeltid och en (hus 4b) 
till förromersk järnålder-tidig medeltid. Flera 
samtida gårdar antydde att det rörde sig om by
bebyggelse (Seiler 2005).

De minsta byggnaderna, hus 4a och 12, var kvad
ratiska och 2x2 m stora. Hus 4a var ett s.k. fyr- 
stolpshus och hus 12 ett enskeppigt hus. Det 4,5 m 
långa fyrstolpshuset hus 11 samt de 7,5 respektive 
4 m långa, enskeppiga byggnaderna 4b och 14 var 
alla ca 3,5 m breda. Hus 11 och 14 låg i förlängning
en av varsin längre, treskeppig byggnad (hus 8 och 
6). Hus 7 var en 7,5x5 m stor, treskeppig byggnad 
med klena väggstolpar, en del klassade som störar. 
Alla dessa mindre hus har tolkats som ekonomibyg
gnader (Seiler 2005, måttuppgifterna avrundade).

Hus 8 och 9 var 12x7 m stora och rektangu
lära och har möjligen varit skiftesverkshus. Hus 
8 var treskeppigt medan hus 9 var treskeppigt i 
den ena änden och enskeppigt i den andra. Funk
tionstolkningen är osäker. Hus 8 har tolkats som 
ett möjligt flerfunktionshus, hus 9 kan antingen 
ha varit ett sådant med bostadsdelen i husets tre- 
skeppiga halva, eller en ekonomibyggnad. Hus 6 
var ca 19,5x7,5 m stort, och rektangulärt. Det har 
tolkats som ett flerfunktionshus med bostadsdel 
och antas åtminstone delvis ha varit uppfört i 
skiftesverk. Hus 1, 2 och 3 var sinsemellan lika 
och har antagligen avlöst varandra. Även dessa 
har tolkats som flerfunktionshus med bostadsdel. 
Storleken var ca 17x8 m. Hus 1 och 2 hade kon- 
vexa långsidor och raka gavlar, för hus 3 kunde 
formen inte avgöras. Hus 10 var en stor, enskep- 
pig byggnad med konvexa långsidor och svagt 
konvexa gavlar. Huset mätte 30x13 m och dess 
mittdel tros ha haft hallfunktion, dvs. varit äg
nad åt rituella och representativa ändamål snara
re än att fungera som permanent bostad, medan 
båda ändarna av byggnaden kan ha nyttjats som 
bostäder (Seiler 2005 och där anförd litteratur, 
måttuppgifterna avrundade).

Högmedeltida Sandbrotorpet
Vid undersökningslokalen Sandbro/Näsan på
träffades lämningar efter ett medeltida torp 
som sannolikt legat under Sandbrogodset. Det 
finns en möjlighet att det rör sig om det i skrift
liga källor omnämnda ”Helsingabodha” vars läge 
tidigare inte varit känt (Dutra Leivas & Rahmqvist 
2005:246^. Bostadshuset var drygt 7 m långt och 
4,5 m brett och har definierats som en sidokam
marstuga. Själva stugan var närmast kvadratisk, ca 
4,5x4,5 m stor. I sydvästra hörnet fanns en rökugn, 
möjligen murad i tegel. Murstocken värmde också 
kammaren som saknade egen eldstad. Ingången 
till stugan var troligen belägen på husets norrsida, 
mitt för rökugnen. Rikliga mängder lerklining 
hittades vid undersökningen, bl.a. en del frag
ment med stockavtryck. Det är därför tänkbart att 
stugan åtminstone delvis varit lerklinad. Få eller 
inga syllstenar upptäcktes. Om inte syllstenarna 
flyttats i efterhand har syllarna alltså vilat direkt 
på marken eller på ett fåtal stenar. I anslutning till 
huset påträffades en källargrop samt en samtida 
avfallsgrop. Några ekonomibyggnader kunde där
emot inte spåras. Tre kolprover från olika delar av 
konstruktionen 14C-daterades. Dateringarna rör 
sig främst runt senare delen av 1200-talet (Dutra 
Leivas & Hennius 2005).

Författarna har valt att se huset som knuttimrat 
bl.a. med ledning av att vedartsanalysen visade att 
huset varit av tall, vilket under historisk tid ofta 
kopplats till denna teknik. De hänvisar även till 
att knuttimring tycks ha blivit den dominerande 
tekniken i Uppsala under 1200-talets lopp. De 
stolphål som skulle kunna ha ingått i konstruk
tionen har tolkats som en möjlig uppgång till ett 
loft eller att huset haft en tillbyggnad i skiftesverk 
(Dutra Leivas & Hennius 2005; Dutra Leivas & 
Rahmqvist 2005:237^.

Stormannagården i 
Sommarängeskogen
På en moränhöjd vid lokalen Sommaränge skog 
i Viksta socken fanns lämningarna efter vad som 
antagits vara en medeltida stormannagård, kanske

C
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Figur i. Översiktsplan med alla hus vid Vallby norra markerade. Hus 2 har daterats till vikingatid och hus i] till 
vendeltid, i övrigt går alla dateringar in i tidig medeltid (efter Seiler 2005 fig. 7).
Figure 1. Plan of Vallby norra showing all houses. House 2 has been dated to the Viking Age and house 13 to the Ven
del Period. The other houses have been dated to the Viking Age and Early Medieval period (after Seiler 2005 fig. 7).
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Figur 2. Tolkningsplan över 1200-talsstugan vid Sandbro (efter DutraLeivas érHennius 2005fig. 21).

Figu re 2. Interpretation ofthe house from the ifh century at Sandbro (after Dutra Leivas érHennius 2005 fig. 21).

identisk med den i skriftligt källmaterial omtalade 
gården Giplinge. Spår hittades efter ett bostads
hus och fyra ekonomibyggnader varav en smedja. 
Utöver detta fanns bl.a. en stensatt brunn och 
en tegelugn. Både storleken på bostadshuset och 
fyndmaterialets karaktär pekar på en högrestånds- 
miljö. Bland annat påträffades ett par armborst
pilspetsar, hästutrustning och dräktdetaljer som 
ströningar samt en guldfoliepärla (Neuman 2004; 
Schmidt Wikborg 2006; jmf. Ros, denna volym). 
Utifrån l4C-dateringar och daterbara fynd antas 
gården ha varit i bruk under 1300-talet och för

sta delen av 1400-talet. Det finns även tecken på 
vikingatida-tidigmedeltida aktivitet på platsen, 
men dessa dateringar har inte kunnat knytas till 
någon bebyggelse (Schmidt Wikborg 20o6:8pf).

Den steniga terrängen och de delvis dåligt be
varade lämningarna gör att det inte är helt tyd
ligt hur bostadshusets (hus 1) grundplan sett ut. 
Ett par tolkningsalternativ redovisas i rapporten. 
Enligt det ena har byggnaden varit 14x7 m stor, 
enligt det andra alternativet har bredden istäl
let varit 5 m. I båda fallen har huset beskrivits 
som en parstuga där det ena rummet tolkats som
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helgdagsstuga och det andra som vardagsstuga, 
främst utifrån fosfatkarteringar och föremåls- 
fynd. Mellan dessa fanns en förstuga och enligt 
det ena tolkningsalternativet ytterligare ett litet 
rum. Möjlig-en har byggnaden även haft ett loft. 
Längs delar av väggarna i förstugan och vardags- 
stugan fanns vidare spår efter eventuella mull
bänkar. I vardagsstugan fanns en rökugn som 
troligen varit murad i tegel. Även golvet runt 
ugnen kan ha varit av tegel. Helgdagsstugans 
eldstad har sannolikt enbart fungerat som vär
mekälla. I enlighet med exempel från senare tid 
kan man ha burit kol från rökugnen och placerat 
i helgdagsstugans eldstad. Ingången till bostads
huset fanns mitt på den södra väggen. Väggarna 
urskildes som syllstensrader, men enstaka stolp- 
hål tycks också ha ingått i konstruktionen. Huset 
antas ha varit knuttimrat eller möjligen uppfört 
i en kombination av knuttimring och skiftesverk 
(Schmidt Wikborg 200Ó:i5ff).

Efter hus 2 fanns otydliga syllstensrader som 
möjliggjorde minst två tolkningar. Enligt dessa var 
den timrade byggnaden knappt 4 m lång och an
tingen 4,5 eller närmare 3 m bred. Inget daterbart 
material som säkert kunde knytas till byggnaden 
påträffades. Ett tolkningsforslag som framförs är 
att den tjänat som färdstall vid gästningar och i så 
fall varit samtida med boningshuset. Tolkningen 
bygger på historiska paralleller, gårdens läge intill 
en hålväg samt att en stor mängd hästskosöm, fyra 
sporrar och en del av ett betsel påträffades i och 
runtom huset. Dessutom uppmättes här tämligen 
höga fosfathalter (Schmidt Wikborg 200Ó:2Óf).

Inte heller vid hus 3 fanns något daterbart mate
rial. Syllstenarna visade på att huset varit kvadrat
iskt och mätt drygt 3,5 m. Antagligen har huset 
varit ett förråd. Fyra stenar längs grundens syd
sida antas ha burit upp en trappa varför förrådet 
tolkas som ett en stolpbod, härbre, i två våningar 
(Schmidt Wikborg 20oó:27ff).

Lämningarna efter hus 4 var mycket diffusa. 
Riktningen på den enda syllstensrad som fanns 
bevarad kolliderade med hålvägens sträckning och 
av denna anledning valdes den något mer lång
sökta tolkningen att byggnaden legat langsmed 
vägen. Medeltida föremålsfynd gjordes på plat
sen och förhöjda fosfatvärden kunde konstateras.

Tegelugn

Eldstad

Eldstad/
Terrass \

Hus 4
Hus 2

Hus 3

Hålväg

A/Hus/\y Arkeologiskt objekt 
/ \ / Terrass
/V Hålväg, stig __

0 .0 20m Q Smedja

Figur 3. Gårdslämningarna vid Sommaränge skog. 
Översiktsplan med den plantolkning som gjorts av bo
stadshuset (hus 1) inlagd (efter Schmidt Wikborg 20oó 
fig. 3, 9; jmfi Ros, fig. 3, denna volym).

Figure 3. Remains of the farmstead at Sommaränge 
skog. Plan with the interpretation of the dwelling house 
(house 1) superimposed (after Schmidt Wikborg 2006fig. 
3, 9; compare Ros, this volyme).

Eventuellt har det funnits en eldstad i byggnaden 
vilket föranlett en möjlig tolkning som kok-/stek- 
hus. En annan tolkning är att det rört sig om ett 
fähus (Schmidt Wikborg 20o6:28ff).

Medeltida byggnadsskick i 
ett uppländskt perspektiv
Visserligen är kunskapen om landsbygdsbebyggel- 
sen i Uppland betydligt sämre för medeltidens än 
för järnålderns del, men man kan ändå konstatera 
att de senaste decenniernas arkeologiska under
sökningar väsentligt har bidragit till att fylla ut 
bilden av framför allt den tidigmedeltida lands
bygdens bebyggelse. I nationellt perspektiv tillhör 
Uppland ett av de landskap där flest undersök
ningar som berört medeltida landsbygd ägt rum 
(Ersgård & Hållans 1996).

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3 223



Arkeologiska undersökningar av 
medeltida landsbygdsbebyggelse
Ett tiotal undersökningar av historiskt kända 
bytomter med medeltida bebyggelse har gjorts i 
Uppland. Av de större undersökningarna har de 
allra flesta genomförts i de sydöstra delarna av 
landskapet. Oftast har de undersökta platserna va
rit bebyggda både under järnålder och medeltid, i 
några fall finns kontinuerlig bebyggelse långt fram 
i historisk tid. Den tidiga medeltiden är betydligt 
bättre representerad än den sena i materialet.

På 1970-talet undersöktes Östhamra i Frötuna 
socken. Här framkom bebyggelselämningar med 
dateringar från vikingatid till sent 1800-tal (Ers- 
gård & Hållans 1996:98). Under mitten av 1980- 
talet gjordes exploateringsundersökningar inom 
Gredelby i Knivsta socken. De lämningar som 
framkom här var fragmentariska, men man kunde 
konstatera bebyggelsekontinuitet från Kristi fö
delse och fram till 1800-tal (Andersson m.fl. 1996). 
Under 1980-talet gjordes även undersökningar i 
anslutning till Bålsta bytomt i Yttergrans socken. 
Också här fanns lämningar från äldre järnålder och 
fram i historisk tid inom ett begränsat område. In
till den undersökta ytan låg flera husgrunder syn
liga. I schaktet vid raä 37 konstaterades två frag
mentariska huslämningar. Det ena huset, VI, hade 
troligen varit ca 4-5x11 m stort, enskeppigt och 
med stolpar ingående i väggkonstruktionen. En 
gles syllstensrad och en härdpall framträdde också. 
Trä från en bränd del av konstruktionen daterades 
till 1200-1300-tal. Det andra husets storlek upp
skattades till 4x6 m. Här fanns en syllstensrad och 
huset antogs ha varit timrat. En härd framkom i 
golvnivå. Kol från denna daterades till vikingatid. 
Det är dock något osäkert om härden verkligen 
hör ihop med huset eller tillhör ett äldre skede på 
platsen (Franzén m.fl. 1996:14900. Vid Viby i Sol
lentuna socken undersöktes bl.a. stolphål, grop
hus och flera husgrunder. Dateringarna sträckte 
sig från yngre järnålder till nyare tid (Ersgård & 
Hållans 1996:100). En mindre undersökning har 
också skett inom Odenslunda bytomt i Fresta 
socken. De äldsta bebyggelselämingarna här da
terades till förromersk järnålder. Från vikingatid 
fanns ett stolphus och från äldre medeltid, fram

till 1200-tal, två hus på sylistensgrund. I det bäst 
bevarade av dessa fanns en stor härdpall. Huset var 
8x5 m stort och har utifrån fyndmaterialet tolkats 
som ett bostadshus. Byggnaden var inkilad mellan 
vikingatida brandgravar och belägen ovanpå en 
tidigmedeltida skelettgrav (Olausson 2005).

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet 
ägde fyra större bytomtsundersökningar rum. Pol
lista i Övergrans socken, Sanda i Fresta socken 
samt Valsta och Säby i Norrsunda socken under
söktes. Vid Pollista fanns lämningar från 700-tal 
till 1960-tal. Två vikingatida gårdar med samman
lagt sex enskeppiga, stolpburna hus, ett treskeppigt 
stolphus, ett kombinerat sylistens- och stolphus, 
ett syllstenshus samt tre grophus kunde konstate
ras. Bebyggelsen har daterats till 700-talets mitt 
och fram till 1100, främst på grundval av föremåls- 
fynd. De ”vikingatida” lämningarna är alltså un
gefärligt samtida med de vid Vallby norra. I den 
medeltida (1100-1500-tal) bebyggelsefasen fanns 
två gårdar representerade, den ena delvis i samma 
läge som en av de vikingatida gårdarna. Sam
manlagt hittades lämningar efter fem mindre, en
skeppiga syllstenshus samt ett större treskeppigt 
stolphus. Vid den norra och mest välbevarade går
den grupperade sig tre av syllstenshusen i hästsko- 
form runt en gårdsplan, det treskeppiga huset låg 
något avskilt i förhållande till dessa. Spisfundament 
fanns i ett av husen, ett annat var försett med halv
källare. Syllstenshusen misstänks ha varit uppförda 
i ramverksteknik. Under den vikingatida-tidigme- 
deltida bebyggelsefasen tycks både skiftesverk och 
lerklinat flätverk ha använts parallellt, ibland i 
samma byggnad (Hållans & Svensson 1999).

Bosättningen vid Sanda etablerades under ven
deltid. Från denna tid fanns lämningar efter tre
skeppiga långhus. Under vikingatid uppfördes ett 
par mindre långhus och grophus på platsen. Hus på 
stensyll dök upp för första gången under tidig med
eltid. Sammanlagt undersöktes ett tjugotal medel
tida byggnadskonstruktioner. Någon gång under 
slutet av tidig medeltid upphörde bebyggelsen på 
platsen. Inom en del av området skedde ganska 
snart nyetablering. Till fasen 1200-1550 fördes fyra 
syllstenshus varav ett varit verkstad/klensmedja. 
Två av husen byggdes ihop efter medeltidens slut. 
Någon gång under 1600-talet övergavs bebyggelse
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läget helt. Ett större, treskeppigt stolphus vid San
da utmärkte sig från 900-talet och framåt genom 
placering, storlek och byggnadssätt. Detta fanns 
kvar under tidig medeltid då stolphusbebyggelsen 
i övrigt ersatts av hus på syllstensgrund. Långhuset 
förstärktes till och med under tidig medeltid. En 
låg stenterrass byggdes upp runtom huset, antag
ligen för att markera dess särställning gentemot 
de övriga byggnaderna. Huset har tolkats som en 
hallbyggnad. De ålderdomliga dragen antas ha haft 
en symbolisk funktion, de legitimerade makt och 
kontroll genom att anspela på tidigare generatio
ners byggnadstradition (Åqvist 2006).

Vid Säby och Valsta fanns bebyggelse från rom
ersk järnålder och in i medeltid. Ett medeltida 
gårdsläge, etablerat under 12-1300-tal, vid Säby 
tycks ha stått för de äldsta syllstenshusen här. Vid 
Valsta undersöktes två medeltida gårdslägen. De 
tidigaste dateringarna för den norra gården var 
från 1200-talet. Här fanns fem syllstenshus, alla 
anlagda ovanpå vikingatida gravar. Vid det södra 
gårdsläget fanns ett syllstenshus med halvkällare 
(Andersson & Hållans lppy^Spff).

Vid mitten av 1990-talet undersöktes Kalvshälla 
i Järfälla socken. Enligt de preliminära resultaten 
etablerades bebyggelsen under 900-tal och över
gavs för gott på 1870-talet. De vikingatida läm
ningarna utgjordes av ett stolphålshus och två 
grophus varav det ena spisförsett. Från 1000-1100- 
tal fanns ett hus på syllstensgrund som tycks ha 
haft lerklinade flätverksväggar och en ugn. Huset 
efterträddes under 1200-1300-talet av ett hus med 
samma slags väggkonstruktion, tolkat som någon 
typ av ramverk, och en uppbyggd härdpall. Från 
1300-1400-tal fanns ett bostadshus uppfört i res- 
virke och från 1400-tal en källarstuga med väggar 
i skiftesverk. De yngsta byggnaderna i den medel
tida fasen, från 1400-1500-tal, har tolkats som 
knuttimrade och försedda med torvtak (Anders
son 1998). Under 2006 undersöktes lämningar 
vid Herresta, inte långt från Kalvshälla. Även här 
framkom en byggnad som preliminärt daterats till 
vikingatid. Syllstenshuset var 5x8 m stort och har 
tolkats vara uppfört i fackverkskonstruktion med 
lerputsade plankväggar och vasstak. Några yngre 
byggnadslämningar tycks däremot inte ha fram
kommit (Svensson, www.arkeologikonsult.se).

År 2004 undersöktes Lilla Sylta bytomt i Fresta 
socken. Här hittades husgrunder från senme
deltid till 1800-tal. Fram till omkring 1700 var 
gårdsbebyggelsen fritt grupperad. Tre fragmen
tariskt bevarade syllstensgrunder daterades till 
1400-1500-tal (na-c). Byggnaderna hade, liksom 
vid Valsta och Odenslunda, delvis anlagts direkt 
på järnålder sgravar, möjligen för att markera 
samhörighet med äldre generationer på platsen. 
Två av byggnaderna hade varit försedda med ugn 
(Svensson m.fl. 2005). I skrivande stund sker 
undersökningar vid Mälby i Tillinge socken. Ett 
stolphus och flera syllstensgrunder från nyare tid 
har hittills påträffats. Flera av föremålsfynden 
är tidigmedeltida (Östling & Willim, http://hil- 
debrand.raa.se/uv/projekt/gal/2007/2007_e18_ 
malby/). En av tomterna har varit bebyggd åt
minstone fram till mitten av 1800-talet, i övrigt 
övergavs bytomten i samband med säteribildning 
vid 1600-talets mitt (Gustafsson m.fl. 2005b).

I samband med det tvärvetenskapliga Barknåre- 
projektet gjordes under 1980-talet forskningsun- 
dersökningar vid Lingnåre i Hållnäs socken. Inom 

”boplatsområde C” var ungefär femton syllstens
grunder synliga. Utifrån den mycket begränsade un
dersökning som gjordes tolkades lämningarna som 
två samtida gårdar med stekhus, fähus, uthus (bl.a. 
ett visthus med källare) samt möjligen en gemen
sam smedja. I likhet med Sommarängegården hade 
de haft stensatta brunnar. Vid den brunn som un
dersöktes tycks någon form av överbyggnad ha fun
nits. Uppbyggda härdpallar kunde konstateras, dä
remot inga rökugnar av den typ som undersökts vid 
Sandbro och Sommaränge skog. Förutom keramik
fynd av förhistorisk eller tidigmedeltida karaktär 
(A-gods) kunde de daterbara föremålsfynden tids- 
fästas till 1300-tal. Fyndsammansättningen påmin
ner om den vid Sommaränge skog, även om fynd
mängden av förklarliga skäl var betydligt mindre. 
Bl.a. hittades en armborstpilspets, ett hankfäste/ 
kittelbeslag, två ströningar daterade till 1300-tal 
samt två brakteater från första delen av 1300-talet 
(Broberg 1990:54, 6iff). Senare undersökningar 
pekar på att den typ av enkel brukskeramik som 
tycks ha varit vad som påträffades vid Lingnåre 
har varit i bruk ännu under början av 1200-talet 
(Elfwendahl 1999:39).
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Vid några tillfällen har också medeltida lämningar 
framkommit i samband med undersökningar av 
förhistoriska boplatser. Vid Täby i Vänge socken 
framkom exempelvis lämningar efter tre tidig
medeltida byggnader och lika många från skiftet 
vikingatid-tidig medeltid. Boplatsen var belä
gen i kanten av den historiskt kända bytomten 
(Fagerlund m.fl. 1999).

En brokig skara byggnader
Att variationen inom byggnadsskicket är spe
ciellt stor under den yngre delen av järnåldern och 
den tidiga medeltiden har påpekats i flera sam
manhang. Det finns en rik flora av byggnadstyper, 
tekniker och planlösningar (för Mälardalen har 
detta påpekats av bl.a. Svensson (1999), Göthberg 
(20oo:92ff) och Gustafsson, denna volym).

Uppdelningen av flerfunktionshusen i enfunk- 
tionshus utgör en del av omvandlingen från för
historiskt till historiskt byggnads skick. Några av 
byggnaderna vid Vallby norra har tolkats som 
flerfunktionsbyggnader. I övrigt verkar detta 
vara ovanligt i det tidigmedeltida materialet. Åt
minstone vid Sanda och Pollista tycks uppdel
ningen i enfunktionshus ha varit genomförd vid 
medeltidens början.

Ett problem med funktionsdiskussionen är att 
den ofta stannar vid ett försök att klassificera 
byggnaderna, vilket är svårt nog utifrån arkeo
logiska lämningar. En djupare analys av hur de 
olika utrymmena verkligen användes och hur 
arbete och dagligt liv organiserades på gården 
skulle antagligen ge ett bättre stöd för att kunna 
förstå funktionella skillnader. Från historisk tid 
finns det gott om exempel som visar att en funk- 
tionsbestämning inte ger en rättvisande bild av 
hur gårdens byggnader nyttjats. Vardagssysslor, 
matlagning, sovande, samvaro etc. kan mycket 
väl ha varit uppdelat på flera byggnader och skif
tat över året (se Andersson & Sjömar 2001).

En sammanställning som främst bygger på 
material från Upplands sydöstra delar har visat 
att enskeppiga stolphus var vanligast bland de vi
kingatida byggnaderna även om också treskeppiga 
stolphus, syllstenshus och grophus förekommit. 
Det nordligaste exemplet är hämtat från Hässelby

i Börje socken utanför Uppsala (Hållans & Svens
son i999:3of). E4-undersökningarnas vikinga
tida byggnader var däremot företrädesvis treskep
piga, eller mellanting mellan tre- och enskeppiga 
(Gustafsson, denna volym). De som klassats som 
enskeppiga var främst mindre ekonomibyggnader, 
t.ex. fyrstolpshus. Av de större husen vid den vi
kingatida Kättstaboplatsen var bara det yngsta en- 
skeppigt. Detta har tolkats som ett bostadshus och 
daterats till slutet av vikingatid-början av medel
tid (Gustafsson m.fl. 20053:55, 24<5ff). Vid Vallby 
norra utgjorde det stora enskeppiga stolphuset hus 
10 ett undantag bland de större byggnaderna, trots 
att bebyggelsen här daterades till övergången mel
lan vikingatid och medeltid. Flera av byggnaderna 
tolkades dessutom som flerfunktionshus, något 
som saknas helt vid t.ex. Pollista under samma 
tidsperiod (Hållans & Svensson 1999:29). Två av 
Vallbyhusen har vidare antagits haft konvexa lång
sidor, vilket kan ses som ytterligare ett ålderdom
ligt drag. Eftersom antalet undersökningar som 
berört medeltida material fortfarande är så litet 
är det svårt att dra några slutsatser av jämförelsen. 
Det är möjligt att vi här ser regionala skillnader el
ler att de olika bosättningarna representerar skilda 
sociala miljöer. Dateringarna är också så vida att 
det är tänkbart att det i själva verket finns en kro
nologisk skillnad mellan boplatslämningarna.

Vid Sommaränge skog har samtliga byggnader 
vilat på syllstenar även om spåren efter dessa var 
fragmentariska. Stugan vid Sandbro har antingen 
vilat på syllstenar, som i så fall flyttats i efterhand, 
eller direkt på marken. I båda fallen ingick även 
jordgrävda stolpar i konstruktionen. En kombina
tion av syllstenar och stolpar har även iakttagits 
bl.a. i hus vid Bålsta och Pollista. Byggnaden vid 
Bålsta har daterats till 1200-1300-tal medan Pol- 
listahuset är vikingatida.

Det treskeppiga långhuset vid Sanda har från 
900-talet och framåt tolkats som en hallbyggnad 
och byggnadens ålderdomliga drag som en del i ett 
maktspråk. Det stora hus 10 vid Vallby norra har 
givits en liknande tolkning. I förhållande till Sanda- 
huset är det anmärkningsvärt att denna byggnad va
rit enskeppig och på så vis skiljt sig från den i övrigt 
huvudsakligen treskeppiga bebyggelsen vid Vallby 
norra (Seiler 2005). Det är möjligt att det främst var
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byggnadens yttre, långhusformen, som var det vä
sentliga. En intressant parallell i det sammanhanget 
är att det finns långhusformade stenkistor från tidig 
medeltid. Även dessa anspelar tydligt på den äldre 
byggnadstraditionen (Kyhlberg 1995:180).

Även när det gäller husens väggar har byggnads
tekniken varierat mycket. Många av byggnaderna 
tycks ha haft skiftesverksväggar, andra har varit 
lerklinade och kanske uppförda i någon slags kors- 
virkesteknik. Ett.ex.empel på resvirke finns från 
Kalvshälla. Det finns även byggnader med klena 
väggar som inte varit takbärande, t.ex. i det yngsta 
Vallbyhuset, hus 7. De veka väggstolarna pekar 
närmast åt att huset haft flätverksväggar.

Bostadshusen i Sommaränge och Sandbro har 
båda tolkats som knuttimrade. Stolphål som antas 
ha ingått i konstruktionerna förklaras antingen 
av att byggnaden haft ett loft eller av en tillbygg
nad i skiftesverk (Sandbro) alternativt att en del 
av byggnaden varit uppförd i skiftesverk (Som
maränge). Det är fullt möjligt att tolkningarna av 
husen som i huvudsak knuttimrade stämmer, men 
de är inte helt självklara, något som är värt att 
poängtera eftersom det finns så få undersökningar 
av byggnader från denna tid att tolkningarna lätt 
blir prejudicerande.

Eftersom skiftesverkshus kan vara timrade på 
jordgrävda stolpar tas förekomsten av stolphål av 
arkeologer ofta som belägg för en skiftesverkskon- 
struktion. De äldsta skiftesverkshusen är byggda 
på detta sätt. Skiftesverk kan emellertid precis 
som den knuttimrade konstruktionen vila direkt 
på marken eller på syllstenar. Det här gör det svårt 
att enbart utifrån en syllstensgrund uttala sig om 
vilken konstruktion som använts. Förekomsten av 
lerklining vid Sandbrohuset skulle kunna peka på 
att någon form av lerklinat ramverk ingått i hus
konstruktionen. Det är också möjligt att tänka sig 
att en skiftesverksvägg tätats med lerklining, en 
skiftesverksvägg är otätare än en knuttimrad (Wer
ne 1993:150). Även vid Sommaränge hittades ler
klining, sammanlagt 70 kg tillvaratogs vid under
sökningen. Här var leran magrad med växtmaterial, 
och avtryck av både plana ytor och pinnar syntes. 
Lerkliningen har tolkats komma från ugnskon- 
struktionen eftersom en koncentration påträffades 
i ugnens närhet. Ugnen antas ha varit murad av

tegel (Schmidt Wikborg 2006:17, 46). Lerklining 
påträffades dock även på andra ställen, och koncen
trationen kring ugnen skulle kunna tolkas som att 
lerkliningen närmast denna bevarats i högre grad 
eftersom den blivit upphettad. Kombinationen av 
släta ytor och pinnar skulle med en annan tolkning 
kunna tas som belägg för någon form av korsvir- 
keskonstruktion. En para-llell skulle i så fall finnas 
i den byggnad som undersöktes vid Kalvshälla och 
daterades till 12-1300-tal (Andersson 1998).

Uppgifterna om att skiftesverk främst är kopp
lat till lövvirke är grundade på iakttagelser från 
senare tiders bebyggelse då tekniken främst tycks 
ha varit kopplad till virkesbrist (jmf. Werne 
i993:i49f). För uppländska medeltida förhållan
den tror jag inte att denna jämförelse är tillämpbar. 
Det är högst tveksamt om virkesbrist var skälet till 
att skiftesverk användes i järnålderns byggnader, 
speciellt inte med tanke på att betydligt virkessnå- 
lare flätverksväggar uppträdde parallellt. Furu har 
överlag varit det helt dominerande byggnadsvir- 
ket i Uppland, långt innan knuttimringstekniken 
slog igenom (jmf. Qviström, denna volym). Man 
kan exempelvis konstatera att byggnadsvirket i det 
förmodade skiftesverkshuset hus 8 i Vallby tycks 
ha varit tall (Seiler 2005:71^. På den här punk
ten tycks det finnas en skillnad mellan stad och 
landsbygd. I det tidigmedeltida Uppsala tycks ek 
ha varit ett vanligt byggnadsmaterial. Detta har 
kopplats till skiftesverksbebyggelse (Anund 2001). 
Johan Anund har påpekat att ramverkshus domi
nerade under ett par århundraden längre, fram till 
1200-talets mitt, i Uppsala än i t.ex. Trondheim 
och Sigtuna och att detta knappast enbart kan 
ha varit relaterat till virkestillgång. Därefter blev 
knuttimringstekniken förhärskande och under 
senmedeltiden var så gott som samtliga trähus i 
Uppsala knuttimrade (Anund 200i:044ff, 649). I 
Stockholm, där de äldsta byggnaderna som påträf
fats daterats till andra hälften av 1200-talet, do
minerade knuttimringen från början. Skiftesverk 
förekom under stadens äldsta fas, däremot inte 
efter 1300-tal. Under 1400- och 1500-talet bör
jade istället korsvirkeshus att uppföras (Söderlund 
2002:i3f).

Det minimala antalet undersökta byggnader 
från den uppländska landsbygden ger knappast
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ett tillräckligt underlag för att avgöra vilken bygg
nadsteknik som dominerade under tidig medel
tid, däremot kan man konstatera att flera olika 
tekniker använts parallellt. Skiftesverk, lerklinat 
ramverk, flätverk, knuttimring samt i ett fall res- 
virke är de tekniker som finns representerade i 
det begränsade materialet. Knuttimring har inte 
föreslagits för några av de tidigmedeltida byggna
derna, däremot finns det hög- och senmedeltida 
exempel.

Bostadshusen i Sandbro och Sommaränge skog 
har båda haft rökugnar som antas ha varit murade 
av tegel. I Sommarängehuset fanns dessutom en 
enklare eldstad som antas ha haft uppvärmnings- 
funktion. Möjligen har man inte eldat på plats 
utan utnyttjat glöd från rökugnen för att värma 
upp rummet. Ugnar finns också belagda från 
Kalvshälla, i övrigt tycks härdpallar vara det van
liga i de medeltida byggnaderna.

Det är anmärkningsvärt att tegel använts i 
ugnarna vid Sandbro och Sommaränge skog. I 
bostadshuset vid Sommaränge har det dessutom 
troligen funnits ett tegelgolv i anslutning till ug
nen. Förekomsten av tegel har tolkats som ett 
utslag av kopplingarna till en högreståndsmiljö, 
men pekar också på att man bör diskutera möj
ligheten att lokaltillverkat tegel varit mer vanligt 
förekommande i medeltida, profana samman
hang på landsbygden än vad som tidigare iaktta
gits (Dutra Leivas & Hennius 2005:56; Schmidt 
Wikborg 2006:39). Något som talar för detta är 
även förekomsten av tegelugnar som använts för 
lokalt bruk under medeltid. Både vid Sommar
änge skog och Kättsta påträffades sådana. Vid 
Hämringe framkom en tegelugn som antas ha 
brukats under 1500-1700-tal (Gustafsson m.fl. 
20052:166; Wikborg Schmidt 20o6:38f; Nord
ström & Evanni i tryck). Vid undersökningarna 
i anslutning till Bålsta bytomt undersöktes hela 
sjutton tegelugnar. Ugnarna var olika stora och 
åtminstone de mindre av dem tycktes ha varit av
sedda för lokalt bruk. Två av ugnarna daterades 
till i3oo-tal-i40o-talets början respektive 1400- 
tal-1600-talets början (Franzén m.fl. 1996:113^.

Varför ändra ett 
vinnande koncept?
Även om det förhistoriska byggnadsskicket i sig 
knappast var statiskt kan förändringarna i skiftet 
mellan förhistorisk och historisk tid antagligen 
sägas vara de största sedan långhuset blev kärnan 
i gårdens bebyggelse. Den visuella delen av om
vandlingen handlar mycket om byggnadstekniska 
förändringar och om rumsliga omstruktureringar 
både på hus- och gårdsnivå och även på ett mer 
övergripande plan. Vid Vallby norra ser vi början 
av förändringsprocessen, vid Sandbro och Som
maränge är den redan genomförd. Vid andra un
dersökningar, som vid Sanda, har man kunnat 
fånga in själva förändringsskedet.

Omvandlingen var en del av en process som på
gick i hela mellersta och norra Europa mellan 600- 
och 1100-tal (jmf. Donat 1980) och har knappast 
varit ett isolerat inslag i det dåtida samhället. Pe
rioden utmärker sig genom genomgripande för
ändringar på många plan.

De som har diskuterat drivkrafterna bakom för
ändringarna i byggnadsskicket har något olika in
fallsvinklar. I framför allt äldre forskning anges de 
tekniska förändringarna i sig som förklaring. Sigurd 
Erixons antagande att månghussystemet hängde 
ihop med införandet av knuttimringstekniken fick 
länge stå oemotsagt i Sverige (Erixon 1947:726). I 
ljuset av senare tiders arkeologiska undersökningar 
är det kanske mer relevant att se knuttimringen 
och de övriga tekniska förändringarna som en del 
i forandringsprocessen men knappast som en för
klaring. De nya teknikerna var inte oförenliga med 
långhustraditionen. Det är fullt möjligt att tänka 
sig ett knuttimrat långhus eller ett långhus med 
murad ugn. Att byggnadstekniken är en underord
nad faktor i sammanhanget har bl.a. diskuterats av 
flera norska författare (Christophersen 200i:53ff 
och där anförd litteratur).

Arkeologen Bjørn Myhre hör till dem som ser 
processen ur ett funktionellt perspektiv och beto
nar att det finns en stark kontinuitet mellan järn
ålderns funktionsindelade långhus och den histo
riska gårdsbebyggelsen. Att långhuset delades upp 
i mindre enheter ser han inte som någon genom
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gripande förändring. Mindre enfunktionshus har 
dessutom funnits vid sidan långhusen även under 
förhistorisk tid (Myhre 1982). Faktum kvarstår 
dock att bebyggelsen genomgick en synbar om
vandling. Om Myhres analys stämmer innebär 
den däremot att vi kanske inte i första hand ska 
söka funktionella förklaringar till förändringarna.

Förändringarna har även setts ur sociala och eko
nomiska synvinklar. Jan-Erik Augustsson utesluter 
visserligen inte att knuttimringstekniken spelat en 
roll i sammanhanget och uttrycker tvekan till so
ciala förändringars inverkan på arkitekturen, men 
sätter samtidigt, liksom exempelvis Roar Hauglid, 
dessa i samband med upplösandet av ättesamhäl- 
let. Det var förändrade sociala behov som gjorde 
att man frångick långhustraditionen (Hauglid 
1980:130^ Augustsson I99<5:i2f). Ur ett besläktat 
men mer ekonomiskt/materialistiskt perspektiv 
har förändringarna satts i samband med framväx
ten av feodala produktionsförhållanden (jmf. Do
nat 1980:152). I linje med detta kan man för svensk 
och uppländsk del sätta förändringarna i samband 
med en ändrad godsstruktur där storgårdar som 
delvis drevs av trälar ersattes med huvudgårdar 
och underlydande landbogårdar. Landboväsendet, 
som tycks ha varit fullt utvecklat på 1200-talet i 
Sverige, innebar alltså att större gods splittrades 
upp på mindre brukningsenheter (Rahmqvist 
1996; Lindkvist 2003). Sandbrotorpet har tolkats 
ur ett sådant perspektiv (Dutra Leivas & Rahm
qvist 2005; Dutra Leivas & Hennius 2005). Janken 
Myrdal och Clas Toliin ser den tidiga medeltiden, 
fram till början av 1300-talet, som en övergångs
tid i godssystemets omvandling. Under denna tid 
levde många av de äldre, träldrivna storgårdarnas 
former kvar, bl.a. i godsägarens direkta kontroll av 
den underlydande arbetskraften. Författarna me
nar också att mellanformen var mer variationsrik 
än det föregående och efterkommande systemen, 
för att den var utsatt för ett tryck till förändring 
(Myrdal & Toliin 2003:162).

Under senare år är det flera forskare som har 
lyft fram bebyggelsen ur ett hushållsperspek- 
tiv (se Flygare 1999:92^ Ulväng 2004; Schmidt 
Sabo 2005). Göran Ulväng har studerat föränd
ringar i den uppländska bebyggelsen under tiden 
1700-1900. Han ser förändringarna i ljuset av den

agrara revolutionen och pekar på att ett finns ett 
intimt samband och ömsesidig påverkan mellan 
produktionen, hushållet och byggnadernas ut
veckling. Bebyggelsens utformning påverkades av 
hushållens storlek, sammansättning och organisa
tion. Man kan se hur identitet, grupptillhörighet 
samt ekonomisk och social ställning markerades 
i byggnaderna, menar Ulväng. Arkitekturen speg
lar hur skillnaden mellan familj och anställda och 
besuttna och obesuttna accentuerades under pe
rioden. Förändringarna i arbetsorganisationen 
innebar bl.a. att anställda som bott under samma 
tak som husbonden blev statare med egna hushåll. 
Detta skapade nya behov både i mangårdarnas 
utformning och användning och av separata ar
betarbostäder (Ulväng 2004:49^ 22yff). Här kan 
man se en tydlig parallell till tolkningarna av den 
medeltida godsstrukturens förändringar från ett 
storhushåll med trälar till fri arbetskraft och ut
flyttade landbor (se ovan). Ulväng pekar också på 
hur man ser en strävan att skilja det rena från det 
smutsiga (Ulväng 2004:228, 238). Strävan mot att 
skilja rent och smutsigt, privat och offentligt har 
diskuterats även för andra forandringsperioder 
och kan också appliceras på förändringarna i den 
tidiga medeltidens byggnadskultur.

Arkeologen Peter Carelli har i 1100-talets dans
ka arkitektur sett hur man förtydligat gränsen 
mellan privat och offentligt. Hans er dessutom be
byggelseförändringarna i sig som belägg för mins
kade hushållgrupper. Förändringarna hänger ihop 
med en övergripande mental omsvängning, i sin 
tur orsakad av en snabbt ökad ekonomisering av 
samhällslivet. Carelli har beskrivit utvecklingen 
under 1100-talet i Danmark i termer av indivi
dualisering, privatisering och kommersialisering 
(Carelli 2001:59b, 36yff). Den danske historikern 
Bjørn Poulsen har i samma anda utifrån danska, 
medeltida förhållanden menat att det var föränd
ringen av hushållsstrukturen från större grupper 
till mindre, främst bestående av kärnfamiljer, som 
skapade en idémässig förändring i samhället där 
man i högre grad betonade det privata och indi
viduella (Poulsen 2003). Samtidigt skulle man 
kunna se utvecklingen som att man accentuerade 
skillnaden mellan människor med olika social- och 
kanske genustillhörighet. Alla sov/bodde sanno-
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likt inte på samma ställe i gården, och det var kan
ske inte allas sovande/boende som kom att skiljas 
från djurens. Torun Zachrisson har varit inne på 
denna linje (Zachrisson 20oy.ęyfi).

Slutord
Som flera författare har påpekat är uppsplittring
en av långhuset i mindre enfunktionshus inte en 
nödvändig del av den tekniska omvandlingen. Dä
remot utgör de tekniska förändringarna i sig en 
viktig del av omdaningen från förhistoriskt till 
historiskt byggnadsskick. Visuellt och i fråga om 
rumslig struktur, både på byggnads- gårds- och 
bynivå, är skillnaderna stora. Kombinationen av 
nya tekniker och material, en småskaligare bebyg
gelse och förändringar i rumslig struktur måste ha 
inneburit en drastisk förändring både i det dagliga 
livet och i den samtida landskapsbilden. Föränd
ringarna innebar också större flexibilitet i bebyg
gelsen. De timrade byggnaderna var flyttbara på 
ett annat sätt än byggnaderna med jordgrävda 
stolpar.

Omvandlingen i byggnadsskicket speglar antag
ligen förändringar i den sociala strukturen både 
på hushållsnivå och på ett mer övergripande plan. 
Troligen hänger den också samman med såväl idé
mässiga förändringar som förändringar i jord
bruksproduktionen. ■
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Summary
From longhouse to cottage - medieval building 
remains found during the E4-investigations

I
n conjunction with the E4-investigations, 
substantial remains of medieval buildings 
were uncovered on three sites. The aim of this 
article is to use these investigations as a starting 

point for a discussion on the transition from pre
historic to historical building tradition.

The first site, Vallby Norra in Tierp parish, 
contained a farmstead settlement comprised of at 
least nine buildings dating from the Late Viking 
Age to the Early Middle Ages. Most were three- 
aisled with buried posts. Several houses were pre
sumed to be multi-functional. A few have prob
ably had wattle walls, while others were timber 
framing with horizontal planks. A large single
aisle building is believed to have functioned as a 
hall, i.e. a building for rituals and for entertaining. 
At the second site, Sandbro in Björklinge parish, 
there were remains of a crofter’s cottage dating 
to the latter part of the 13th century. The croft is 
presumed to have belonged to the Sandbro man
or. The house has been categorised as a one-room 
house. It is believed to have been a dovetailed 
log construction, possibly in combination with a 
timber frame. The building has either rested on 
the ground or on sill stones later removed. In the 
cottage was an oven for smoke-curing, probably 
made of brickwork. The third site, Sommaränge 
skog in Viksta parish, contained the remains of 
a farmstead, probably in use during the 13th and 
early 14th centuries. Judging from the size of the 
dwelling-house and the find material, the farm
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stead has been interpreted as a manor. The dwell
ing has been described as a two-room house. In 
one room was an brick oven for smoke-curing. 
There were also three outhouses, interpreted as a 
possible stable, a härbre (a log cabin raised from 
the ground) and a byre or cooking house. In ad
dition there was a smithy. The buildings rested on 
sill stones and were thought to have been dove
tailed log constructions, in the case of the dwell
ing possibly in combination with a timber frame.

The buildings at Vallby norra have distinct pre
historic features, while the buildings at the other 
two sites are linked to historical building tradi
tions. Other investigations in Uppland confirm 
this picture. However, the settlement at Vallby 
norra seems somewhat antiquated in comparison. 
Visual manifestations of the changes were, among 
others, new building techniques, to a certain ex
tent building materials and the splitting up of mul
tifunctional houses into several single function 
houses. Earlier on, the technical changes them
selves, in particular the dovetailed log technique, 
were thought to have caused the change in the 
building traditions. Today the transition is increas
ingly discussed in social or socio-economic terms. 
Changed needs in connection with the break-up of 
social structures during the transition from prehis
toric to historical times may have been one of the 
driving forces. In particular the transition from 
vast manors with thrall labour to peasants with 
their own household has been discussed. ■
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Skogen, veden och virket
Virkesval i byggnader från järnålder och medeltid

Linda Qviström, Upplandsmuseet

T
idigare arkeologiska undersökningar i 
Uppland har pekat på att furu var det vik
tigaste byggnadsmaterialet i långhus un
der järnåldern (se t.ex. Danielsson 2002, 2007). 

Furu var och är ett utmärkt byggnadsmaterial, 
men det är ändå ingen självklarhet att det just är 
tallar som fälls inför ett husbygge. Det finns andra 
träslag som också lämpar sig för detta ändamål. 
Tillgång till lämpliga tallar är en förutsättning, 
men virkesvalet styrs inte i alla lägen enbart av 
de lokala eller ens regionala resurserna. Det kan 
exempelvis finnas kulturella eller ideologiska skäl 
till att välja ett bestämt byggnadsmaterial.

Målet med den här artikeln är att samman
ställa vedartsanalyserna från de byggnader da
terade till järnålder och medeltid som framkom 
vid E4-undersökningarna. En sådan genomgång 
är tänkt dels att komplettera de tidigare sam
manställningarna, dels som ett underlag för att 
diskutera virkesval. I denna diskussion vägs även 
resultaten in av övriga vedartsanalyser samt av 
de vegetationshistoriska studier som gjorts i 
samband med E4-undersökningarna.

Kronologiskt hamnar tyngdpunkten på järnål
dern eftersom enbart enstaka exempel på vedarts- 
analyserat, medeltida material förekommer.

Vedartsanalyser vid 
E4-undersökningarna
Med undantag av Stångby har vedartsanalyser 
gjorts på material från alla undersökningar med 
byggnadslämningar från järnålder och medeltid. 
Analyserna, som har gjorts både på förkolnad 
och oförkolnad ved, har till största delen utförts 
av Erik Danielsson, VEDLAB, och Ulf Strucke, 
UV Mitt. Ett mindre antal analyser har gjorts av 
Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro Dating. 
Eftersom vedartsanalyserna är utförda av olika 
personer varierar innehållet något, framför allt 
i fråga om vilka uppgifter som finns med, men 
även i fråga om benämningar. Detta har gjort 
att jag inte kunnat använda t.ex. uppgifterna om 
träets egenålder.

Urval och urvalsproblem
Huvudsyftet med vedartsanalyserna har oftast 
varit att hitta material lämpligt för 14C-datering. 
Detta har både påverkat vilka prover som skickats 
in och hur resultatet redovisats. Med härdar som 
exempel har analysen i regel riktats mot att hitta 
en vedartsbestämd kolbit med låg egenålder sna
rare än att spegla vilka träslag som använts som 
bränsle i härden. Vid några av undersökningarna
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har dock även funnits ett uttalat syfte att fånga 
vedsammansättningen i härdarna.

För stolphålens del kanske man kan tycka att syf
tet att få reda på byggnadens virke och att få fram 
material för att datera själva byggnaden borde kunna 
sammanfalla, men så är det inte alltid. Diskussionen 
om vad det egentligen är man väljer att datera redo
visas förvånansvärt sällan i de arkeologiska rappor
terna. Det är i många fall svårt att avgöra om träkol 
påträffat i ett stolphål kommer från konstruktionen 
eller från någon annan kontext. Förutsatt att enbart 
ett tidsskikt finns representerat vid undersökningen 
är detta inget större problem i dateringssamman- 
hang, då kan kol från t.ex. näraliggande härdar ge 
en minst lika bra datering av byggnaden som kon
struktionsvirket, i vissa fall bättre p.g.a. lägre egen
ålder. Sådana förhållanden är dock ovanliga, de 
flesta lokaler inrymmer mer än ett tidsskikt.

Använder man vedartsanalyserna för att disku
tera byggnadsmaterial är det naturligtvis nödvän
digt att det analyserade materialet kommer från 
själva konstruktionen. Vilka möjligheter finns det 
då att avgöra detta? I en del fall är det enkelt, där 
det finns tydliga rester efter stolpen bevarade. An
tingen kan stolpen ha förkolnat på plats eller så 
har obrända stolprester bevarats. Det sistnämnda 
förekommer inte helt sällan i den täta uppländska 
leran. I de flesta fall finns dock vare sig brända eller 
obrända stolprester bevarade. Prover från sådana 
stolphål kan innehålla kol från stolpen förutsatt att 
huset har brunnit, något som ofta inte kan avgöras 
vid undersökningen av en hårt överplöjd boplats. 
Har huset brunnit utan att det för den skull finns 
tydliga spår efter en eldhärjad stolpe kan man uti
från vedartsanalysen resonera om sannolikheten att 
kolet kommer från byggnadskonstruktionen. Kan 
man avgöra att kolet kommer från en stam av till
räckliga dimensioner är detta en indikation. Finns 
det inget som tyder på att huset har brunnit är det 
osannolikt att kolet kommer från konstruktionen.

Från Bredåkersgrävningen finns exempel som 
tydligt illustrerar problemet med att okritiskt an
vända kolprover insamlade från stolphålsfyllning- 
ar till att vedartsbestämma byggnadsvirket. Här 
har i flertal fall vedartsprover analyserats både 
från själva stolpen eller stolpfärgningen och från 
stolphålsfyllningen. Vedarten var tall i alla prover

från stolpen/stolpfärgningen medan proven som 
var hämtade från stolphålsfyllningen i flera fall 
innehöll andra träslag (Frölund & Schütz 2007). 
Hade bara ett prov per stolphål analyserats, i vär
sta fall från stolphålsfyllningen, hade resultatet 
blivit svårare att utvärdera.

Bara en del av de vedartsanalyserade proverna 
från huskonstruktioner kan alltså betraktas som 
säkra att använda om man ska diskutera virkes
val i byggnader. Totalt har över 300 prover från 
stolphål med järnålders- och medeltidsdateringar 
vedartsanalyserats från E4-undersökningarna. Av 
dessa har jag sorterat ut 136 som bör kunna sä
gas företräda själva byggnadsmaterialet och som 
är daterade. De flesta av proverna utgörs av beva
rade stolprester, i några fall rör det sig om brunna 
stolprester eller andra konstruktionselement.

Att urvalet i så hög grad består av obrända stol
prester innebär att det kan finnas risk för cirkel
resonemang. De träslag som bäst står emot röta 
och som man därför kan utgå från att man i första 
hand valt är främst tall men även ek. Just eftersom 
dessa har en större chans att bevaras är det tänk
bart att de är överrepresenterade.

Mindre byggnader tenderar att bli underrepresen- 
terade, framför allt för att de mer sällan innehåller 
bevarade stolprester men också för att man i urvals
processen prioriterar att datera större byggnader.

Byggnadsvirket
Av de från början drygt 300 insamlade provresul
taten har alltså 136 fått ingå i den sammanställ
ning som redovisas i tabellform (fig. 8). Det stora 
flertalet prov, 118 st., kom från obrända trärester. 
Resterande 18 prov utgjordes av förkolnade stolpar 
eller i enstaka fall andra konstruktionsdelar. Av de 
förkolnade proven kom 14 från tall, 3 från ek och 
1 från gran. Bland de obrända stolpresterna fanns 
bara tall (110 st.) och ek (8 st.) representerade.

I nästan samtliga fall kommer proverna från 
jordgrävda stolphål, men vid det medeltida torpet 
Näsan vid Sandbro, Björklinge socken, fanns rester 
efter syllstockar bevarade (Dutra Leivas & Hen- 
nius 2005). Vid det andra medeltida torpet, Som- 
maränge skog i Björklinge socken, fanns en bränd, 
inrasad del av en byggnadskonstruktion. Ved-
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Figur i. Vedan redovisat per hus enligt samman
ställningen i fig. 8. Furu dominerar totalt, men även 
ek förekommer som byggnadsvirke. En konstruktion av 
gran finns representerad. En romersk järnåldersbyggnad 
vid Kättsta var till hälften uppförd i tall, till hälften i ek.
Figure i. Type of wood showed by house according to 
the compilation in fig. 8. Pine dominates, but oak was also 
used as building timber. One house was represented by 
spruce. A building from the Roman Iron Age at Kättsta 
was to one half built in pine and the other halfin oak.

H Högmedeltid
■ Vikingatid- tidig medeltid
■ Folkvandringstid-vendeltid
■ Romersk järnålder-folkvandringstid
■ Romersk järnålder
□ Förromersk-romersk järnålder
■ Förromersk järnålder
□ Järnålder
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Figur 2. Proverna i urvalet (fig. 8) var inte jämnt fördelade mellan lokalerna. Detta berodde både pä varierande beva- 
ringsförhållanden och skilda provtagningsstrategier. Diagrammet visar antal prov per lokal och hur proverna daterats.

Figure 2. The samples in the selection (fig. 8) was not evenly distributed between the sites. This depended on vary
ingpreservaton conditions and different strategies for sample selection. The diagram shows the nutnber ofsamples per 
site and their datings.

arten var här gran (Wikborg-Schmidt 2006:29).
Att dominansen av kol från tall är så stor även 

bland de brända stolpresterna (granprovet kom
mer alltså inte från någon stolpe) ger en fingervis
ning om att det inte bara är tallens rötbeständig- 
het som gör att vi ser den i stolphålen.

Varje post upptas av en kontext, i regel ett stolp-

hål. Från flertalet byggnader har bara prov från 
ett stolphål analyserats, men i några fall finns en 
stor del av stolphålen från ett och samma hus med. 
Proverna representerar minst 51 huskonstruktio
ner. Några av stolphålen från undersökningen i 
Kättsta 2002, 21 st, har inte kunnat knytas till nå
gon huskonstruktion.
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Fördelningen är ojämn mellan undersökningslo- 
kalerna (fig. 2), dels beroende på var det funnits 
bevarat trä, dels på hur många vedartsanalyser 
som gjorts. De undersökningar som framför allt 
utmärker sig är de i Kättsta, Danmarksby, Bred
åker och Vallby norra, fyra av de stora boplats
undersökningarna i åkermark. Anmärkningsvärt 
är att samtliga ekprover i urvalet kommer från 
undersökningarna i Kättsta. Det enda granprovet 
kom, som redan nämnts, från lokalen Sommar- 
änge skog. Dateringsmässigt finns en klar tyngd
punkt på romersk järnålder, men tack vare under
sökningarna i Kättsta och Vallby norra är även 
vikingatida och tidigmedeltida undersökningar 
välrepresenterade (fig. 3). Kättsta sticker alltså 
ut både i fråga om dateringar och träslag. Dessa 
avvikelser sammanfaller dock inte. Samtliga fem 
hus där ek påträffats i stolparna har daterats till 
romersk järnålder. Från Kättsta-undersökningen 
finns vidare ett.ex.empel på ett hus som delvis

■ Tall
■ Gran 

Ek

Figur 3. Andelen ekstolpar var i materialet något van
ligare i ekonomibyggnaderna. Redovisningen baserar sig 
på urvalet i fig. 8 och är gjord per byggnad.

Figure 3. The percentage of oak posts was somewhat 
more common in the outhouses. The account is based on 
the selection in fig. 8 and is shown per building.

varit byggt av tall, delvis av ek. Möjligen har fu
rudelen funnits först varefter en tillbyggnad i ek 
uppförts (Gustafsson m.fl. 20053:120).

Jämför man fördelningen mellan de byggnader 
som tolkats som ekonomibyggnader med dem 
som tolkats som bostads- eller flerfunktionshus 
skiljer sig vedartsfördelningen en aning. Andelen 
ek är något högre i ekonomibyggnaderna (fig. 4).

Vedart i härdar och övriga stolphål
För att kunna jämföra det brända vedinnehållet 
mellan härdarna och stolphålen har 269 vedartsana- 
lyserade prov från E4-undersökningarna samman
ställts. Knappt 100 av dessa kommer från härdar 
vilka alla 14C-daterats till järnålder. Ingen hänsyn 
har tagits till hur många fragment som påträffats av 
varje vedart, bara förekomsten har listats.

I ungefär tre fjärdedelar av de vedartsanalysera- 
de härdarna fanns enbart ett träslag representerat, 
i en femtedel fanns två träslag. Tre träslag fanns i 
några enstaka fall och fem i en enda härd. I stolp
hålen var bilden likartad, men för en något högre 
andel av stolphålen, 77%, redovisades ett enda 
träslag. Ett problem med sammanställningen är 
att hela vedartsanalysen inte finns presenterad i 
alla rapporter och att proven valts ut snarare med 
tanke på att hitta en kolbit att datera än att spegla 
vilka vedarter som finns representerade. Poten
tiellt är alltså vedmaterialet mer varierat än vad 
som framkommer av denna sammanställning.

De vedarter som dominerar i det brända, ana
lyserade materialet är i turordning tall, ek, björk 
och gran. Sammantaget utgör dessa träslag un
gefär 80% av förekomsten i proverna. Samman
sättningen skiljer sig något över tid (fig. 4) och 
jämfört mellan de olika lokalerna (fig. 2). Dessa 
skillnader är delvis relaterade eftersom undersök
ningarna representerar olika tidsperioder. För den 
äldre järnåldern, som är bäst representerad i mate
rialet, har jag därför gjort en jämförelse som både 
omfattar undersökningslokal och kronologiska 
skillnader (fig. 5 och 6).

Perioden vendel-vikingatid avviker drastiskt från 
de övriga. Detta har snarast att göra med att få pro
ver 14C-daterats till denna period vilket gör att un
derlaget blir sämre än för de övriga tidsperioderna.
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■ Asp/salix sp
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Figur ą. De olika träslagens fördelning över tid. Förkolnat material i härdar och stolphål.

Figure 4. The distribution of types of wood shown overtime. Charcoal in hearths and postholes.
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Figur 5. Vedartsbestämd kol, antal prov per lokal och vedart. Förromersk järnålder.
Figure 5. Determined type ofwood from charcoal, number of samples per site and type ofwood. Preroman Iron Age.
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Salix/Salix sp 
Asp/Salix sp 
AI
Gran
Tall
Björk
Idegran
Hassel
Asp
Ek
Und
Ask

Figur 6. Vedartsbestämd kol, antal prov per lokal och vedart. Romersk järnålder.

Figure 6. Determined type ofwood from charcoal, number of samples per site and type of wood. Roman Iron Age.

■ Idegran 
a En
■ AI
■ Övr löv 
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■ Salix/salix sp
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□ Lönn
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■ Björk
■ Barrträd
■ Gran
■ Tall

brända konstruktionsdelar

Figur 7. Fördelning av vedarter i härdar och stolphål.

Figure 7. Distribution of type of wood from charcoal in hearths and postholes.
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I den fortsatta beskrivningen undantas det material 
som motsvarar stapeln vendel-vikingatid i fig. 4.

Tallen omfattar cirka 20 % av vedartsföre- 
komsterna vid ingången till förromersk järnål
der. Därefter stiger andelen till runt 40% fram 
till folkvandringstid. Från denna tidsperiod syns 
en tendens till att tallen minskar, kanske till för
mån för granen. Granen förekommer under hela 
det berörda tidsutsnittet men ökar markant under 
romersk järnålder-folkvandringstid, från ungefär 
10% till runt 25%. Totalt utgör barrträden unge
fär en tredjedel vid övergången yngre bronsålder
äldre järnålder för att sedan stiga till hälften av det 
totala antalet förekomster. Med början i romersk 
järnålder-folkvandringstid tycks det därefter bli 
mer barrträd i anläggningarna, runt 60%. Björk
ens andel ligger runt 10-20%. Av ädellövträden 
är det hela tiden eken som dominerar, de övriga 
ädellövträden tycks inte ha spelat någon större 
roll som bränsle. Vid ingången till äldre järnål
der är det eken som dominerar totalt sett bland 
träslagen. Därefter minskar eken och ligger på en 
relativt jämn nivå för att från folkvandringstid- 
vendeltid minska ytterligare något.

Om man jämför sammanställningarna av vedar- 
tsbestämd kol från härdar och stolphål är det tyd
ligt att ungefär samma träslag finns representerade, 
men att spridningen är jämnare i materialet från 
härdarna och att mängden tall skiljer sig. I stolp- 
hålen var nästan 45% av kolfragmenten av tall och 
barrträdens andel var totalt närmare 60%. Andelen 
tall i härdarna var drygt 30% och barrträdens to
tala andel närmare 45%. De träslag som dominerar 
efter tall är ek, björk och gran. Andelen gran och 
ek är ungefär densamma i både härdar och stolphål. 
Björken är något vanligare i härdarna. Vedmateri
alet i härdarna är överlag något mer diversifierat. 
En större andel, ungefär jA av veden, kommer från 
träslag som bara representeras av någon eller några 
förekomster. Lövskogsträden ask, lind, lönn och 
asp utgör tillsammans med eken drygt 30% av ved
materialet i härdarna mot drygt 20% i stolphålen.

Skillnaderna i sammansättningen av förkolnad 
ved i härdarna och stolphålen pekar på att bygg
nadsmaterialet är överrepresenterat i stolphålen. 
Här finns det dock risk för ett cirkelresonemang. 
Eftersom vedartsanalyserna i första hand har gjorts
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med tanke på 14C-dateringar har man i flera rappor
ter inte redovisat hela vedartsanalysen utan enbart 
den kolbit som valts ut för datering. De flesta har 
valt ut bitar som förmodas komma från själva kon
struktionen, och då har man i första hand tagit tall. 
Frånsett detta är både vedartssammansättningen 
och antalet representerade träslag per anläggning 
relativt samstämmigt mellan härdar och stolphål. 
Detta styrker antagandet att kolet i stolphålen i 
hög grad kommer från omgivande härdar.

Regionala vegetations- 
historiska undersökningar
I samband med de arkeologiska undersökningar
na längs E4 gjordes tre regionala paleoekologiska 
undersökningar av Elisabeth Almgren vid insti
tutionen för Geovetenskap/Paleobiologi vid Upp
sala universitet. Undersökningarna spreds i nord- 
sydlig riktning så att så stora delar som möjligt av 
den undersöka sträckan skulle kunna belysas ve- 
getationshistoriskt. Från söder räknat var under- 
sökningslokalerna sjön Sjödyn i Gamla Uppsala 
socken, Långsjön i Björklinge socken samt sjön 
Strömaren i Tierps socken (Almgren 2005a). I det 
följande görs en kort resumé av resultatet från järn
ålder och historisk tid ur skogshistorisk synvinkel.

Generellt kan man utifrån de regionala analy
serna säga att skogsvegetationen har varit relativt 
stabil under de senaste 4000 åren även om den in
bördes relationen mellan trädslagen skiftat. I andra 
delar av landet har jordbrukets expansion haft 
större påverkan på skogen, men landhöjningen i 
Uppland har successivt frigjort ny odlings- och be
tesmark som ofta inte beskogades innan den togs i 
bruk (Almgren 2004, 2005a, 2005b).

Sjödyn
I den pollenzon (SD-4) som representerar för
romersk järnålder tycks betesmark och odling ha 
expanderat på ädellövskogens bekostnad. Att både 
lind och alm minskar kan ses som indikationer på 
hamling eftersom dessa arter sedan återhämtar sig 
snabbt. Både björken och den nyinvandrade gra
nen gynnas av röjningarna i lövskogen (Almgren
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2005b). Zonerna efter denna har inte närmare 
kunnat dateras. I den följande zonen (SD-5) syns 
tecken på minskat betestryck med igenväxning 
som följd. Björken och granen ökar medan ädel
lövskogen minskar. I den yngsta zonen (SD-6) 
syns åter en ökning av de kulturgynnade växterna 
på lövskogens bekostnad samt en snabb expansion 
av gran (Almgren 2005b).

Långsjön
När undersökningen från Långsjön avrapportera
des hade inte någon av pollenzonerna ,4C-daterats 
(Almgren 2004). De dateringar som gjorts i efter
hand har här försiktigtvis förts in i resultatet. En 
vidarebearbetning av resultaten från Långsjön kom
mer att publiceras i en artikel i ”Arkeologi E4 Upp
land - studier, volym 4” (Almgren m.fl. i tryck).

Den första zonen (L-i) berör tiden runt Kristi 
födelse och visar på ett landskap med väl etable
rad ek- och hasselskog samt, på magrare marker, 
björk och tall. Lokalt förekom gran och det fanns 
stora öppna områden men inga tydliga jordbruks- 
indikationer. I den andra zonen (L-2) minskar 
alen. Tallen utgör fortfarande ca 40% och björken 
ca 25-30%. Lövskogsarterna ligger på en relativt 
konstant nivå, men lönn och asp har tillkommit. 
Inom denna zon finns även odlingsindikationer. 
Odlings- och betesindikationerna ökar i nästa 
zon, L-3, som ungefärligt kan sägas beröra den 
yngre delen av järnåldern. Granen minskar något 
och björkens värden fluktuerar, i övrigt tycks inga 
stora förändringar ha skett i trädfloran. Zon L-4 
speglar ett fortsatt öppet landskap med intensivare 
bete men avbräck i odlingen. Björk, hassel och ek 
minskar, möjligen till följd av att betesarealerna 
utökats. I zon L-5, som berör medeltid, tar åker
bruket åter fart och betesarealerna ökar ytterligare. 
I takt med detta fortsätter eken att minska (Alm
gren 2004; Almgren muntl.).

Strömaren
Den zon i pollendiagrammet som daterats till ca 
3699 BP - ca 2700 BP (S-2) avspeglar ett stabilt 
bestånd av ädellövskog i regionen, men även stora 
områden med tallskog med björkinslag. Granen

ökade snabbt och i sankområdena fanns det gott 
om alsnår. Tallen ökade under perioden och nåd
de upp till ca 40% i nästa zon (S-3) som daterats 
till ca 2700 BP - ca 900 BP och med andra ord 
innefattar hela järnåldern. Inom denna period 
ökade inte bara tallen utan barrskogen generellt 
på lövskogens bekostnad. Granens andel var runt 
20% i pollendiagrammen. Björken nådde upp till 
ungefär 35%. Alsnåren minskade markant, från ca. 
20% till ca. 10%. En annan förändring i landskaps
bilden var att de öppna områdena ökade, bl.a. be
tesmarker med en (Almgren 2005a).

Lokala vegetations- 
historiska undersökningar
Utöver de regionala vegetationshistoriska un
dersökningarna har även lokala undersökningar 
gjorts. Dessa har Sven Karlsson vid institutionen 
för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms 
universitet, genomfört. Målsättningen var att pro
verna skulle tas så nära någon av de arkeologiska 
undersökningsplatserna att den lokala vegetatio
nen kunde speglas. Vid den sydligaste lokalen, som 
skulle förläggas i närheten av Danmarks by, visade 
detta sig dock inte görligt. Den närmast lämpliga 
provtagningslokalen var Hällenmossen, ca 6 km 
öster om Danmarksby. Resultaten speglar troligen 
inte närmiljön runt boplatsen utan ger sannolikt 
en bild av landskapet några kilometer därifrån 
(Karlsson, muntlig uppgift). Undersökningsloka- 
len Lilla Hjortronmyren är utvald för att kunna 
spegla närmiljön runt Kyrsta.

Hällenmossen
För äldre järnålderns del (ca 900 f.Kr.-Ö50 e.Kr.) 
dominerades vegetationen av tall och björk. En 
tydlig ökning av granpollen syns under perioden 
medan alm och lind nästan försvinner helt. Vidare 
fanns pollen från hassel, ek, en och rönn i provet. 
Under nästa tidszon, ca. 650-1275 e. Kr., var tall 
och björk fortfarande de dominerande träslagen. 
Granen ökade medan hassel och lind försvann 
nästan helt och al och ek minskade något. Pollen
sammansättningen kan snarast beskrivas komma
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från ”gräs och örtrik tallskog”med inslag av löv
träd, buskar och gran (Karlsson 2005).

Lilla Hjortronmyren
Den zon som omfattar både järnålder och histo
risk tid (HJ-4) inleddes med en markant ökning 
av granskogen. Perioden präglades av ett utglesat 
skogslandskap där tall och gran dominerade. De 
mer näringskrävande lövträden, hassel, alm, lind 
och ask, har fått stå tillbaka till förmån för ökad 
uppodling. Eken behåller däremot länge samma 
värden (Karlsson 2006).

Virkesval under senare tid
Sett i ett historiskt perspektiv är det knappast för
vånande att furu dominerat så totalt som bygg- 
nadsvirke. Det är snarast förekomsten av ek som 
byggnadsmaterial i Uppland som skiljer vid en 
jämförelse med senare historisk tid.

I två byggnadsläror från mitten av 1800-talet 
angavs att furu användes till allt husbygge och att 
detta träslag även gick att använda till byggnads
delar som var utsatta för fukt. Även gran uppgavs 
som användbart till allt slags husbygge även om 
detta träslag är betydligt rötkänsligare än furu. 
Vidare anges ek stå emot röta mycket bra och var 
bra till vertikala och horisontella stöd (Var virket 
bättre förr 1985:59).

På 1930-talet skickade Nordiska museet ut en 
frågelista (nr 10) med rubriken ”Virke och virkes
behandling”. Frågelistsvaren var tänkta att spegla 
gångna tider och frågeställningarna var ofta gan
ska ledande. I det här fallet löd första frågan: ”Vil
ken virkessort begagnades vid husbyggen/timring 
eller annat byggnadssätt/? Tall? Gran? Brukades 
granvirke endast till vissa slags byggnader? Fö- 
rekommo hus byggda, av ”torrfuru”? Hava även 
andra trädslag kommit till användning vid hus
bygge? I så fall vilka och på vilket sätt? Har ek 
använts t.ex. till syllar och stolpar i skiftesverk? 
Björk? Asp?” (Var virket bättre förr? 1985:7)

Totalt fick Nordiska museet in 239 svar. Av dessa 
kom 16 från Uppland. Av de tillfrågade svarade 114 
att furu användes uteslutande eller i första hand. Av 
dessa svar kom 11 från Uppland. I 68 svar, varav

8 från Uppland, angavs att gran användes i andra 
hand. I 55 svar varav 2 från Uppland angavs att furu 
och gran användes omväxlande. Endast 5 svarare, 
från södra Sverige, angav att ek användes för hus
byggnad i allmänhet. Till stolpar och syllar tycktes 
dock ek ha använts i större utsträckning, 58 svar an
gav detta. Det nordligaste av dessa svar kom dock 
från Närke (Var virket bättre förr lpSs^ff.).

Skogen, veden och virket
Att jämföra resultaten från vedartsanalyserna med 
pollendiagrammen visade sig svårare än jag hade 
föreställt mig. Eftersom pollenanalyserna redo
visas i procentform var det lockande att jämföra 
dessa procentsatser med vedarternas fördelning 
rakt av, något som inte är görligt eftersom pollen
frekvensen inte bara påverkas av trädarternas fö
rekomst (Almgren, muntlig uppgift). Jämförelsen 
får därför göras på ett mer övergripande plan.

En generell trend både i de lokala och regiona
la pollenanalyserna är att andelen barrskog ökar 
på lövskogens bekostnad under järnålderns lopp. 
Detta stämmer väl överens med resultaten från 
de vedartsanalyserade kolfragmenten. Både tallen 
och granen ökar dock i pollenkurvorna medan det 
från romersk järnålder-folkvandringstid mest är 
granen som står för ökningen i de vedartsanaly
serade kolproverna. Möjligen har det varit så att 
tallen i så hög grad använts som virke att använd
ningen som ved minskat. Det är också tänkbart 
att tallveden i allt högre grad separerades för spe
cialändamål som tjärframställning. Eken minskar 
stadigt men relativt långsamt under järnåldern i 
pollendiagrammen, något som även anas i ved- 
artsproverna. Björkens värden fluktuerar under 
järnåldern, vilket även detta stämmer överens med 
trenden bland de vedartsanalyserade proven.

Av de trädpollen som identifierats vid de vegeta
tionshis toriska undersökningarna är det bara bok 
och avenbok som inte finns representerade i det 
brända vedmaterialet. Rönn/oxel som det finns ett 
belägg för från undersökningen i Bredåker finns 
inte representerat i några av pollendiagrammen. 
Idegran har enbart påträffats som pollen i Lång
sjön och i vedartsanalyserna från en härd vid Vax- 
myra samt i ett stolphål i Lövstaholm.
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Överensstämmelsen mellan den brända veden i 
härdar och stolphål och trädbeståndet så som det 
avspeglas i pollendiagrammen gör att man kan 
anta att det brända boplatsmaterialet speglar träd
beståndet i närmiljön väl. I viss mån är dock bygg- 
nadsvirket överrepresenterat i stolphålen.

Samma överensstämmelse finns däremot inte 
vid en jämförelse mellan byggnadsvirket och pol
lenanalyserna. Tallskog har funnits men knappast 
dominerat vegetationen i motsvarande grad som 
furu dominerat som byggnadsvirke. Valet av tall 
som byggnadsmaterial tycks alltså ha varit klart 
överordnat de lokala virkesresursernas samman
sättning. Tall växer ofta på tunna, magra jordar. 
Almgren gör, för Långsjöområdets del, tolkningen 
att tallar främst funnits längs åsryggarna (Almgren 
m.fl. i tryck). För att tallen skall ämna sig bäst som 
byggnadsvirke krävs, åtminstone till husets takbä
rande konstruktion, att den är rakväxt vilket den 
blir i en tallskog men inte som friväxande träd.

Då ett 40x8 m stort långhus från romersk järnål
der rekonstruerades i Gene gick det åt drygt 1000 
m3 virke. I huvudsak användes tall. Lars Kardell 
har räknat med att omkring 5000 träd skulle be
höva avverkas inför bygget (Kardell 2003:48; Ed
blom 2004). När ett betydligt mindre hus, 5x15 m, 
rekonstruerades vid danska Lejre gick det åt 20 rak
växta och runt 45 år gamla ekar. Här användes mer 
virkesbesparande teknik (Draiby 1991:118 ffi). Kar
dell har uppskattat en genomsnittlig förbrukning 
på 500 skogskubikmeter per hus (Kardell 2003:48), 
alltså lite mindre än hälften av vad som gick åt vid 
Geneexperimentet. En sådan virkesåtgång bör för 
lerslättsboplatsernas del ha inneburit att lämpligt 
byggnadstimmer knappast funnits i tillräcklig ut
sträckning runt husknuten och för många boplat
ser inte heller inom det egna territoriet. Detta har 
rimligen gällt även för andra tidigt fulletablerade 
slättbygder. Det är tänkbart att gårdarna haft rätt 
att hämta byggnadsvirke i skogar längre bort eller 
att virke varit en regional handelsvara.

En liknande sammanställning av vedartsanaly- 
ser har gjorts efter de omfattande undersökning
arna i samband med Öresundsförbindelsen i Skå
ne. Författarna har här valt att göra en djupstudie 
av ett mindre antal undersökningslokaler. En av 
de nio byggnader som ingick i studien har date

rats till yngre järnålder, en byggnad var mesolitisk 
och de övriga neolitiska eller från äldre bronsålder. 
Vedartsanalyser har gjorts på en stor del av stolp
hålen i varje byggnad och utifrån vedens egenålder 
och ett resonemang kring olika träslags lämplighet 
som byggnadstimmer (det sistnämnda leder till ett 
visst cirkelresonemang) har författarna försökt dra 
slutsatser om bl.a. byggnadsvirket. Här konstate
ras att eken är det vanligaste virket och att detta 
träd även dominerar i pollenkurvorna (Eliasson & 
Kishonti aooyiiöaff.).

Jämför man resultatet av den skånska under
sökningen med denna sammanställning kan man 
alltså notera att lövträd, främst ek, tycks ha haft 
större betydelse som byggnadsmaterial i Skåne än 
i Uppland. Jämfört med den samtida vegetationen 
är detta knappast förvånande. Lövträden domine
rar helt i det skånska materialet. Tallskogen tycks 
ha försvunnit efter 300 f.Kr. (Eliasson & Kishonti 
2007:iÓ2ff.). Byggnadernas grundkonstruktion 
tycks trots detta ha varit likartad i Skåne och Upp
land. Även exempelvis de öländska och gotländska 
äldre järnålder shusen med kallmurade ytterväggar 
uppvisar samma inre typ av konstruktion. Grund
konstruktionen byggdes alltså likartat men bygg
nadsmaterialet skiftade.

Avslutningsvis en kommentar av helt annat slag. 
För att kunna utnyttja vedartsanalysernas potenti
al mer effektivt behöver vi arkeologer bli bättre på 
att redovisa våra tolkningar av varifrån kolet kom
mer och på att vidga frågeställningarna i anknyt
ning till vedartsanalyserna. Detta behöver ske i alla 
led, från provtagningstillfälle till analysskede. ■
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Lokal Kontext Vedart Prov 14C-år BP Datering Huskon
struktion

Längd
(m)

Funktions
tolkning

Björkgården Stolphål, hus 17 Tall ved 2100145 Förrom jå Treskeppigt 22 Flerfunktionshus

Björkgården Stolphål, hus 21 Tall ved 1775145 Rom jå Treskeppigt 10 Ekonomibyggnad?

Björkgården Stolphål, hus 29 Tall ved 1835140 Rom jå Treskeppigt 12 Ekonomibyggnad?
Björkgården Stolphål, hus 1 8 Tall ved 1715145 Rom jå Treskeppigt 12 Ekonomibyggnad?

Björkgården Stolphål, hus 20 Tall ved 1730145 Rom jå Treskeppigt 12 Ekonomibyggnad?

Björkgården Stolphål, hus 26 Tall ved 1675145 Rom jå-fvt Fyrstolpshus 6 Ekonomibyggnad

Bredåker Stolpe, hus 20 Tall ved 2295135 Förrom jå Två- och 
treskeppigt

19 Flerfunktionshus/
bostadshus

Bredåker Stolpe, hus 23 Tall ved 2070135 Förrom jå Treskeppigt 23,5 Flerfunktionshus
Bredåker Stolpe, hus 29 Tall ved 2055135 Förrom jå Treskeppigt 18 Flerfunktionshus

Bredåker Stolpe, hus 29 Tall ved 2055135 Förrom jå Treskeppigt 18 Flerfunktionshus

Bredåker Stolpe, hus 17 Tall ved 2030130 Förrom-rom jå Treskeppigt 20 Flerfunktionshus/
bostadshus

Bredåker Stolpe, hus 17 Tall ved 2030130 Förrom-rom jå Treskeppigt 20 Flerfunktionshus/
bostadshus

Bredåker Stolpe, hus 1 2 Tall ved 1880135 Rom jå Treskeppigt 33 Flerfunktionshus

Bredåker Stolpe, hus 1 2 Tall ved 1880135 Rom jå Treskeppigt 33 Flerfunktionshus

Bredåker Stolpe, hus 12 Tall ved 1880135 Rom jå Treskeppigt 33 Flerfunktionshus
Bredåker Stolpe, hus 26 Tall ved 1955130 Rom jå Enskeppigt 7 Ekonomibyggnad

Bredåker Stolpe, hus 10 Tall ved 1790130 Rom jå Treskeppigt 23,5 Flerfunktionshus/
bostadshus

Bredåker Stolpe, hus 14 Tall ved 1780135 Rom jå Treskeppigt 12,5 Ekonomibyggnad
Bredåker Stolphål, hus 37 Tall ved 1720130 Rom jå Treskeppigt 17 Ekonomibyggnad

Bredåker Stolpe, hus 2 Tall ved 1590130 Fvt Enskeppigt 6,5 Ekonomibyggnad
Bredåker Stolphål, hus 30 Tall ved 1580130 Fvt Treskeppigt 9 Ekonomibyggnad

Brillinge Stolphål, hus 1 Tall ved 1695140,
1750135

Rom jå Treskeppigt 43 Flerfunktionshus

Brillinge Stolphål, hus 1 Tall ved 1695140,
1750135

Rom jå Treskeppigt 43 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 3 Tall ved 1660165,
1720175

Rom jå-fvt Treskeppigt 26 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 3 Tall ved 1660165,
1720175

Rom jå-fvt Treskeppigt 26 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 3 Tall ved 1660165,
1720175

Rom jå-fvt Treskeppigt 26 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 3 Tall ved 1660165,
1720175

Rom jå-fvt Treskeppigt 26 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 3 Tall ved 1660165,
1720175

Rom jå-fvt Treskeppigt 26 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 3 Tall ved 1660165,
1720175

Rom jå-fvt Treskeppigt 26 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 3 Tall ved 1660165,
1720175

Rom jå-fvt Treskeppigt 26 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 3 Tall ved 1660165,
1720175

Rom jå-fvt Treskeppigt 26 Flerfunktionshus
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Lokal Kontext Vedart Prov 14C-år BP Datering Huskon
struktion

Längd
(m)

Funktions
tolkning

Danmarksby Stolphål, hus 3 Tall ved 1660165,
1720175

Rom jå-fvt Treskeppigt 26 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 3 Tall ved 1660165,
1720175

Rom jå-fvt Treskeppigt 26 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 4 Tall ved 1665160 Rom jå-fvt Treskeppigt 15 X

Danmarksby Stolphål, hus 4 Tall ved 1665160 Rom jå-fvt Treskeppigt 15 X

Dan marksby Stolphål, hus 4 Tall ved 1665160 Rom jå-fvt Treskeppigt 15 X

Danmarksby Stolphål, hus 4 Tall ved 1665160 Rom jå-fvt Treskeppigt 15 X

Dan marksby Stolphål, hus 4 Tall ved 1665160 Rom jå-fvt Treskeppigt 15 X

Danmarksby Stolphål, hus 5 Tall ved 1630175 Rom jå-fvt Treskeppigt 15 Ekonomibyggnad?

Danmarksby Stolphål, hus 5 Tall ved 1630175 Rom jå-fvt Treskeppigt 15 Ekonomibyggnad?

Danmarksby Stolphål, hus 5 Tall ved 1630175 Rom jå-fvt Treskeppigt 15 Ekonomibyggnad?

Danmarksby Stolphål, hus 5 Tall ved 1630175 Rom jå-fvt Treskeppigt 15 Ekonomibyggnad?

Danmarksby Stolphål, hus 5 Tall ved 1630175 Rom jå-fvt Treskeppigt 15 Ekonomibyggnad?

Danmarksby Stolphål, hus 5 Tall ved 1630175 Rom jå-fvt Treskeppigt 15 Ekonomibyggnad?

Danmarksby Stolphål, hus 6 Tall kol 1650170 Rom jå-fvt Treskeppigt 25 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 6 Tall ved 1650170 Rom jå-fvt Treskeppigt 25 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 6 Tall ved 1650170 Rom jå-fvt Treskeppigt 25 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 6 Tall ved 1650170 Rom jå-fvt Treskeppigt 25 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 6 Tall ved 1650170 Rom jå-fvt Treskeppigt 25 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 6 Tall ved 1650170 Rom jå-fvt Treskeppigt 25 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 6 Tall ved 1650170 Rom jå-fvt Treskeppigt 25 Flerfunktionshus

Danmarksby Stolphål, hus 6 Tall ved 1650170 Rom jå-fvt Treskeppigt 25 Flerfunktionshus

Danmarksby, 
Mörka backen

Stolphål, hus 1 Tall ved 1905165 Rom jå Treskeppigt 14 Ekonomibyggnad?

Danmarksby, 
Mörka backen

Stolphål, hus 9 Tall ved 1570165 Fvt Treskeppigt 13 Flerfunktionshus?

Fullerö Stolphål, hus 1 Tall ved 2335145 Förrom jå Treskeppigt 33 Flerfunktionshus

Fullerö Stolphål, hus 1 Tall ved 2335145 Förrom jå Treskeppigt 33 Flerfunktionshus

Fullerö Stolphål, hus 1 Tall ved 2335145 Förrom jå Treskeppigt 33 Flerfunktionshus

Katista 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X
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Lokal Kontext Vedart Prov 14C-år BP Datering Huskon
struktion

Längd
(m)

Funktions
tolkning

Katista 2002 Stolphål Tall ved X Jå X X X

Katista 2002 Stolphål Tall ved 1405±40 Fvt-vendel X X X

Katista 2002 Stolphål Tall ved 1135±40 Vik tid X X X

Katista 2002 Stolphål Tall ved 1105±40 Vik tid X X X

Katista 2002 Stolphål Tall ved 1075+40 Vik tid X X X

Katista 2002 Stolphål Tall ved 1100+40 Vik tid X X X

Katista 2002 Stolphål Tall ved 1130+40 Vik tid X X X

Katista 2002 Stolphål, hus 1 2 Tall ved 1195+45 Vik tid Treskeppigt 18
minst

Flerfunktionshus

Katista 2002 Stolphål, hus 3 Tall ved 11 20+40, 
1145+50,
1130+45, 
1110+40

Vik tid Enskeppigt 16 X

Katista 2002 Stolphål, hus 3 Tall ved 11 20+40, 
1145+50, 
1130+45,
1110+40

Vik tid Enskeppigt 16 X

Katista 2002 Stolphål, hus 3 Tall ved 11 20+40, 
1145+50, 
1130+45,
1110+40

Vik tid Enskeppigt 16 X

Katista 2002 Stolphål, hus 3 Tall ved 11 20+40, 
1145+50, 
1130+45, 
1110+40

Vik tid Enskeppigt 16 X

Katista 2002 Stolphål, hus 3 Tall ved 1120+40,
1145+50,
1130+45,
1110+40

Vik tid Enskeppigt 16 X

Katista 2002 Stolphål, hus 3 Tall ved 1120+40,
1145+50,
1130+45,
1110+40

Vik tid Enskeppigt 16 X

Katista 2002 Stolphål, hus 3 Tall ved 11 20+40, 
1145+50, 
1130+45,
1110+40

Vik tid Enskeppigt 16 X

Katista 2002 Stolphål, hus 3 Tall ved 11 20+40, 
1145+50, 
1130+45,
1110+40

Vik tid Enskeppigt 16 X

Katista 2002 Stolphål, hus 3 Tall ved 1120+40,
1145+50,
1130+45,
1110+40

Vik tid Enskeppigt 16 X

Kättsta 2002 Stolphål, hus 3

____________

Tall ved 1120+40,
1145+50,
1130+45,
1110+40

Vik tid Enskeppigt 16 X
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Lokal Kontext Vedart Prov 14C-år BP Datering Huskon
struktion

Längd
(m)

Funktions-
tolkning

Katista 2002 Stolphål, hus 3 Tall ved 11 20±40,
1145±50, 
1130+45, 
1110140

Vik tid Enskeppigt 16 X

Kättsta 2002 Stolphål, hus 3 Tall ved 11 20±40, 
1145150,
1130±45,
1110±40

Vik tid Enskeppigt 16 X

Kättsta 2002 Stolphål Tall ved 980±45 Vik tid-mt X X X

Kättsta 2003 Stolphål i V, hus 
20

Ek kol 1845±30 Rom jå Treskeppigt 18 Flerfunktionshus

Kättsta 2003 Stolphål i Ö, 
hus 20

Tall kol 1880+30 Rom jå Treskeppigt 18 Flerfunktionshus

Kättsta 2003 Stolphål, hus 26 Ek ved 1815±30 Rom jå Treskeppigt 14 Flerfunktionshus

Kättsta 2003 Stolphål, hus 31 Ek ved 1835±30 Rom jå Treskeppigt 4 minst Ekonomibyggnad

Kättsta 2003 Stolphål, hus 22 Tall ved 1780130 Rom jå Treskeppigt 12 Flerfunktionshus

Kättsta 2003 Stolphål, hus 23 Tall kol 1695130 Rom jå Treskeppigt 14 Flerfunktionshus

Kättsta 2003 Stolphål, hus 27 Ek ved 1780130 Rom jå Treskeppigt 3 minst Ekonomibyggnad

Kättsta 2003 Stolphål, hus 28 Ek ved 1770+35 Rom jå Treskeppigt 3 minst Ekonomibyggnad

Kättsta 2003 Stolphål, hus 20 Tall ved

Kättsta 2003 Stolphål, hus 20 Tall ved

Kättsta 2003 Stolphål, hus
20, vägglinje

Ek ved

Kättsta 2003 Stolphål, hus 22 Tall ved

Kättsta 2003 Stolphål, hus 26 Ek ved

Kättsta 2003 Stolphål, hus 28 Ek ved

Kättsta 2003 Stolphål, hus 29 Ek ved Rom jå? Enskeppigt

Kättsta 2003 Stolphål, hus 20 Tall kol?

Kättsta 2003 Stolphål, hus 20 Tall kol?

Kättsta 2003 Stolphål, hus
20, takbärande

Ek kol

Kättsta 2003 Stolphål, hus
20, takbärande

Ek kol

Näsan,
Sandbro

Hörnstolpe Tall kol 675130 Mt Enskeppigt 7 Bostadshus/
Torpstuga

Näsan,
Sandbro

Stock yttervägg Tall kol 675130 Mt Enskeppigt 7 Bostadshus/
Torpstuga

Näsan,
Sandbro

Syllstock Tall kol 675130 Mt Enskeppigt 7 Bostadshus/
Torpstuga

Näsan,
Sandbro

Syllstock Tall kol 675130 Mt Enskeppigt 7 Bostadshus/
Torpstuga

Näsan,
Sandbro

Syllstock Tall kol 675130 Mt Enskeppigt 7 Bostadshus/
Torpstuga

Sommaränge
skog

Bränd träkon
struktion, hus 4?

Gran kol 800135 Mt Enskeppigt 5 Ekonomibyggnad

Tibble Stolpe, bränd, 
hus 3

Tall kol 2155150 Förrom jå Treskeppigt 19 Bostadshus?
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Lokal Kontext Vedart Prov 14C-år BP Datering Huskon
struktion

Längd
(m)

Funktions
tolkning

Tibble Stolpe, bränd, 
hus 3

Tall kol 2155±50 Förrom jå Treskeppigt 19 Bostadshus?

Trekanten Stolphål, hus 11 Tall ved 1830±45 Rom jå Treskeppigt 14 Flerfunktionshus

Trekanten Stolphål, hus 13 Tall ved 1755+45 Rom jå Treskeppigt 25 Flerfunktionshus

Trekanten Stolphål, hus 15 Tall ved 1785+45 Rom jå Treskeppigt 15,5 Ekonomibyggnad?

Trekanten Stolphål, hus 4 Tall ved 1815±45 Rom jå Treskeppigt 17 X

Trekanten Stolphål, hus 5 Tall ved 1755±45 Rom jå Treskeppigt 23 Flerfunktionshus

Trekanten Stolphål, hus 6 Tall ved 1760±45 Rom jå Treskeppigt 44 Flerfunktionshus

Trekanten Stolphål, hus 7 Tall ved 1740±45 Rom jå Treskeppigt 25 Flerfunktionshus

Trekanten Stolphål, hus 1 2 Tall ved 1335±45 Vendel Treskeppigt 14 Ekonomibyggnad

Vallby norra Stolpfärgning, 
hus 10

Tall ved 1035+80,
1210+40

Vik tid-tid mt Enskeppigt 30 Flerfunktionshus

Vallby norra Stolpfärgning, 
hus 10

Tall ved 1035+80,
1210+40

Vik tid-tid mt Enskeppigt 30 Flerfunktionshus

Vallby norra Stolpfärgning, 
hus 6

Tall ved 965+40 Vik tid-tid mt Treskeppigt 16 X

Vallby norra Stolpfärgning, 
hus 8

Tall ved 985±40,
1005+30

Vik tid-tid mt Treskeppigt 12 X

Vallby norra Stolpfärgning, 
hus 8

Tall ved 985+40,
1005+30

Vik tid-tid mt Treskeppigt 12 X

Vallby norra Stolpfärgning, 
hus 9

Tall ved 825+45 Vik tid-tid mt En- och 
treskeppigt

12 X

Ytterbacken Stolphål, hus 3 Tall kol 1775+45 Rom jå Treskeppigt 21 X

Ytterbacken Stolphål, hus 3 Tall kol 1775+45 Rom jå Treskeppigt 21 X

Ytterbacken Stolphål, hus 3 Tall ved 1775+45 Rom jå Treskeppigt 21 X

Ytterbacken Stolphål, hus 3 Tall ved 1775+45 Rom jå Treskeppigt 21 X

Figur 8. Vedartsanalyser från E 4 -undersökningarna, prov som någorlunda säkert ansetts representera byggnads- 
virket. Sammanställningen är gjord utifrån uppgifter från Göthberg, Qviström m.fl. 2002, Fagerlund 20 oy, Berggren 
érHennius 2004, Ölund tb’Hennius 2004, Dutra Leivas &Hennius 2005, Eklund 2005, Eriksson & Östling 2005, 
Frölund 2005a, Gustafsson m.fl. 2005a, Seiler 2005, Björck & Appelgren 2006, Fagerlund&Scheutz 200 6, Häringe 
Frisberg & Seiler 200 6, Onsten-Molander & Wikborg 2006a, Onsten-Molander éf Wikborg 2006b, Schmidt Wik- 
borg 2006, Åberg & Svensson 2006, Frölund & Schütz 2007, Häringe Frisberg m,fl. i tryck, Nordström &Evanni i 
tryck samt Gustafsson, muntl.

Figure 8. Analysis of type ofwood from the E4 excavations, samples which are assumed to represent the building 
material of houses with relatively strong probability. The compilation is based on information in Göthberg, Qviström 
et al 2002, Fagerlund 2003, Berggren éfHennius 2004, Olund éfHennius 2004, Dutra Leivas éfHennius 2005, 
Eklund 2005, Eriksson & Östling 2005, Frölund 2005a, Gustafsson et al 2005a, Seiler 2005, Björck & Appelgren 
2006, Fagerlund & Scheutz 2006, Häringe Frisberg & Seiler 2006, Onsten-Molander & Wikborg 2006a, Onsten- 
Molander & Wikborg 2006b, Schmidt Wikborg 2006, Åberg & Svensson 2006, Frölund & Schütz 2007, Häringe 
Frisberg et al in press, Nordstrom &Evanni in press and Gustafsson, personal communication.
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Summary
Forrest, firewood and timber - The choice of timbers 
in buildings from the Iron Age and the Middle Ages

I
n conjunction with the E4-investigations, a 
large number of microscopic wood analyses 
were performed. This article uses these anal
yses to discuss choices of timber and use of re

sources. The wood anatomy of the samples from 
posts and other construction elements dating 
from the Iron Age and the Middle Ages are com
pared to carbonised wood from contemporary 
hearths. The results are in turn compared with 
the studies of vegetation history that have been 
conducted during the E4-investigations.

The burnt material from the hearths was varied, 
presumably representing the vegetation close by. 
Among the fragments of coal retrieved from the 
posthole fills that could not definitely be said to 
come from the constructions, there was a larger 
allocation of pine than in the hearths. In general,

however, the composition of wood anatomy was 
similar. Both burnt material from surrounding 
hearths and burnt building timber are probably 
represented in the posthole fills.

Among the samples that with acceptable plausi
bility could be linked to the constructions, pine, as 
expected, dominated. There was also some oak 
and occasionally spruce. Comparison with the 
studies of vegetation history shows that is unlikely 
that the choice of material represented the local 
environment around the settlements. The settle
ments on the plain can hardly have had sufficient 
building material within their own territories. 
There is a possibility of regional trade. Another al
ternative is that they might have had the right to 
use forest areas further away. ■
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II. Särskilda
studier





Dolda spår av forntida
VERKSAMHET
Geokemiska analyser i samband medFA-undersökningarna 
sträckan Uppsala -Mehedeby

Björn Hjulström & Sven Isaksson, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

L
ika självklara som viktiga och ständigt åter
kommande frågeställningar i samband med 
de flesta arkeologiska undersökningar är: 
Vilken typ av verksamhet har bedrivits här och av 

vilken anledning? Ofta framkommer tillräckligt 
med information för att kunna klargöra vilken 
verksamhet som bedrivits på platsen, möjligen kan 
också frågan varför besvaras. Vid andra tillfällen 
kan det vara svårt att föreställa sig vad en anlägg
ning eller ett område har använts till. I bästa fall 
kan en hypotes formuleras angående den ursprung
liga verksamheten. I den här artikeln presenteras 
resultat från geokemiska analyser som har utförts i 
syfte att besvara de ovan nämnda frågeställningar
na när det man ser med blotta ögat inte är tillräck
ligt. De resultat som presenteras kommer dels från 
en boplats i Kyrsta, Ärentuna socken, där vi försökt 
spåra aktivitetsytor på boplatsen, dels från slutna 
kontexter där vi studerat vad olika anläggningar 
har använts till. Analysmetoderna som använts är 
elementanalys, lipidanalys och fosfatanalys.

Geokemiska analyser 
av boplatslager
Den arkitekturteoretiska diskursen har länge 
poängterat betydelsen av förhållandet mellan 
byggnader och människor (e.g. Farmer & Louw 
1993). Man har framhållit att konstruktionen i 
sig själv utrycker en relation mellan människan 
och landskapet (Rapoport 1969) och att en plats

måste tolkas i relation till sin omgivning och får 
sin mening genom hur dessa interagerar (Wag
ner i960). Under 1980-talet fick dessa tankar allt 
större utrymme även inom arkeologisk forskning 
(e.g. Shanks & Tilley 1987). Främst betonar man 
att förhållandet mellan människan och byggnad
er och andra konstruktioner är dialektiskt. Med 
andra ord konstruerar människan först ett hus eller 
monument utifrån rådande föreställningar, för att 
sedan själv påverkas av dessa konstruktioner osv. 
(Samson 1990; Lockock 1994; Parker Pearson & 
Richards 1994). Med ett sådant synsätt präglades 
alltså inte gårdens och husens rumsliga organisa
tion enbart av praktiska förutsättningar utan även 
i hög grad av ideologiska föreställningar. Denna 
aspekt på järnålderns boplatser förblir tyvärr ofta 
omöjlig att studera särskilt ingående eftersom 
lämningarna inte är tillräckligt välbevarade.

Flera av undersökningarna inom E4-projektet be
rörde boplatser från äldre järnålder. Dessa boplat
ser är oftast belägna i lermark där kulturlagren har 
utplånats av många års markberedning i samband 
med jordbruk. I och med att kulturlagren inte finns 
kvar består boplatslämningarna främst av negativa 
avtryck i form av mörkfärgningar efter stolphål och 
andra anläggningar och den uppdelning som kan 
göras är främst i ”innanför” respektive ”utanför”. 
Syftet med att analysera kulturlager är att utvinna 
information om de anläggningstomma ytorna och 
de ytor som utifrån det arkeologiska materialet va
rit avgränsade på något sätt, t.ex. rum i hus, gårds
tun och hägnade ytor.
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Boplatsen i Kyr s ta
Vid SAU:s (Societas Archaeologica Upsaliensis) 
undersökning av boplatsen RAÄ 327 i Kyrsta, 
Ärentuna socken, Uppland 2002, påträffades ett 
kulturpåverkat lager mellan ploglagret och den 
glaciala leran. Fynd i lagret utgjordes främst av 
bränd lera och brända ben. Boplatsen har datering
ar från neolitikum fram till vikingatid/tidigmedel- 
tid (Onsten-Molander & Wikborg 2006b). Husen 
i området med bevarade kulturlager dateras främst 
till förromersk järnålder - yngre romersk järnålder. 
För att besvara frågeställningar kring aktiviteter på 
boplatsen togs jordprover för elementanalys, lipi- 
danalys och fosfatanalys i det kulturpåverkade lag
ret. Kornstorleken och den nutida växtligheten var 
densamma i hela lagret, som aldrig varit utsatt för 
direkt påverkan utan istället påverkats dels genom 
fysiskt packade och nedtrycka föremål, dels genom 
sippring och läkning i samband med spill och regn. 
Påverkan av mänsklig aktivitet har pågått under en 
lång tidsperiod vilket gör det omöjligt att koppla 
lagret till ett visst tidsskede. De ovannämnda ana
lysmetoderna har kombinerats för att komplettera 
resultaten från den arkeologiska undersökningen 
av boplatsen i Kyrsta. Syftet var att identifiera oli
ka aktiviteter och aktivitetsområden.

I de arkeologiska lämningarna i provtagnings- 
området utkristalliserades tre delområden. Dessa 
är utmärkta på kartan i fig. 1. I delområde 1 finns 
flera härdar och anläggningar med skärvsten och 
hårt sintrad lera. I delområde 1 var frågeställning
en om det förekom spår av metallhantverk eller om 
härdarna kunde kopplas till andra aktiviteter. Del
område2 är medtaget som ett referensområde. Jäm
fört med övriga ytan är de arkeologiska lämning
arna få och området bör därmed avspegla lagrets 
sammansättning med liten mänsklig påverkan. I 
delområde 3 finns en konstruktion som tolkats som 
en palissad och en hägnad i anslutning till några 
hus. Palissaden bestod av stolpar i dubbla rader i 
halvcirkelform. Delområde 3 valdes utifrån fråge
ställningar om djurhållning på platsen. Valet av 
analysmetod grundas på metodens förutsättningar 
att besvara frågeställningarna. Element- och fos
fatanalys utfördes i alla områden för att ge svar på 
frågor om metallhantverk förekommit. Lipidana-

lys gjordes endast i delområde 3. En viktig fråga för 
vidare tolkning är om palissaden har omgärdat en 
tom yta eller om den är samtida med huset?

Elementanalys
Skillnader i markens mineralsammansättning 
orsakas av att materialet brutits loss från olika 
bergarter med olika mineraler. Det innebär att 
den geokemiska sammansättningen, det vill säga 
innehållet av olika grundämnen i jorden, varierar 
beroende på vilka bergarter som finns i området. 
Markens elementsammansättning är alltså främst 
beroende av platsens naturliga karaktär. I antro- 
pogena lager (antropogen: påverkad, skapad eller 
orsakad av människan) kan vissa element anrikas 
till följd av mänsklig påverkan vilket förändrar 
elementhalten i marken. Anrikningarna är inte 
bara beroende av vad som avsatts utan påver
kas även bland annat av markens pH, markens 
beskaffenhet (kornstorlek m.m.) och växtlighet. 
Vid flera geokemiska arbeten inom arkeologin 
har man koncenterat sig på att undersöka vilka 
element som ackumuleras vid mänsklig aktivitet 
(t.ex. Cook & Heizer 1965; Konrad m.fl. 1983; 
Davies m.fl. 1988; Bintliff m.fl. 2990; Linderholm 
& Lundberg 1994; Entwistle 2000). Beroende på 
vilka element som undersökts, platsens naturliga 
mineralogiska sammansättning och vilka aktivi
teter som förekommit på platsen har de olika un
dersökningarna till viss del kommit fram till olika 
element. De ämnen som oftast lyfts fram som 
förhöjda på grund av mänsklig påverkan är kal
cium, koppar, kalium, mangan, bly och zink. För 
att komma ett steg längre har elementanalyser 
även använts för att studera vilka aktiviteter som 
kan ha orsakat förändringar i elementhalten (t.ex. 
Middleton & Price 2996; Isaksson m.fl. 2000; Par
nell m.fl. 2002). Förekomsten av ett visst ämne är 
dock aldrig ett bevis för en specifik aktivitet och 
det kan inte nog poängteras att alla element som 
används i den här studien förekommer naturligt i 
den jord som analyserats och att det är inbördes 
avvikelser som är intressanta att söka.

Att spåra den naturliga eller opåverkade kemis
ka sammansättningen i jorden är avgörande för 
att bestämma var och i vilken utsträckning som
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Delområde 1

Delområde

0

□ Kulturlager

I I Gropar, stolphål m.m.
I Brunn 

■ Härd

□ Hus

Figur i. Karta över den del av boplatsen vid Kyrsta som hade störst sammanhängande kulturpåverkat lager. 
Lagret samt de ytor där flest prover togs är markerade.
Figure i. Map ofthe part ofthe settlement at Kyrsta which had the largest continuous culturally affected layer. 
The layer and the areas where most samples were taken are marked.

jorden påverkats av mänsklig aktivitet. Flur man 
bäst bestämmer detta diskuteras inte bara inom 
arkeologisk forskning med geokemisk inriktning 
men även inom flera angränsande ämnen. Inom 
arkeologin har detta problem bemötts på olika 
sätt: från att beräkna ett medeltal för de lägsta 
värdena (Parnell m.fl. 2002; Wells m.fl. 2002; 
Terry m.fl. 2004) till att analysera referensjordar 
(Middleton & Price 1996; Entwistle 2000; Midd
leton 2004) samt statistiska beräkningar utifrån 
ett flertal prover där element med normalfördel
ning (enl. Shapiro Wiik W-test) anses spegla na
turliga variationer (Cook m.fl. 2006). Den bästa 
möjligheten att beräkna bakgrundsvärdet för ett 
golvlager är när lagret består av påförd jord och 
man vet varifrån den jorden kommer. Detta låter 
sig dock sällan göras. Det är därför av större in
tresse att bestämma hur man ska behandla prover 
tagna i en och samma antropogena horisont.

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3

När man förbereder proverna torkas, mortias och 
sållas de. Sållet släpper igenom kornstorlek min
dre än 2 mm. Det innebär att både finsand, silt 
och ler släpps igenom. Har man jordar med olika 
kornstorlek får man alltså betydande skillnader i 
bindningsyta beroende på kornstorlek även om 
man väger upp samma vikt. När man samlar in 
proverna är det därför viktigt att proverna är tagna 
från samma lager. Har man i en del av huset haft ett 
annat underlag eller om en del av boplatsen ligger 
på en annan typ av mark ser man ofta skillnader i 
elementhalten just där. Dessa skillnader kan då inte 
användas för direkt jämförelse med varandra efter
som de beror på naturliga förhållanden. Därför är 
det främst relativa skillnader inom ett så homogent 
lager som möjligt som kan bidra till förståelse.

De element som valdes ut till analys var bly (Pb), 
järn (Fe), kalcium (Ca), koppar (Cu), magnesium 
(Mg), mangan (Mn) och zink (Zn). Eftersom en

253



av huvudfrågeställningarna gällde härdområdet 
och dess eventuella koppling till metallhantverk 
koncentrerades studien främst till element som 
anrikas vid metallhantering. Järn är ett självklart 
element i den här studien och används för att spåra 
järnhantverk. Koppar har valts för att spåra hant
verk med kopparlegeringar. Även förhöjda bly och 
zinkhalter kan uppstå vid metallhantverk.

Resultat från elementanalysen 
Elementanalysen visade att skillnaderna i ele
menthalterna var alltför stora, sett till kulturla
grets övriga homogenitet, för att förklaras som 
naturliga. De flesta förhöjningar som kunde iakt
tas är alltså en följd av mänsklig aktivitet.

Vid tolkningen av resultatet studeras elementen 
var för sig för att kartlägga spridningen för var
je element. I rapporten från undersökningarna i 
Kyrsta (Onsten-Molander & Wikborg 2006b) 
presenteras elementhalterna med spridningskar- 
tor för varje element (Hjulström 2006). Här finns 
inte utrymme för det och i flg. 2 visas istället en 
spridningskarta över ett av elementen (koppar). 
För att analysresultatet med sju parametrar per 
prov ska bli mer överskådligt behandlas resultaten 
statistiskt för att urskilja vad som särskiljer och 
förenar de olika proven. Först utförs en hierarkisk 
klusteranalys för att göra en separering av pro
verna. Vid en hierarkisk klusteranalys grupperar 
sig proverna efter hur lika de är, baserat på de sju

Figur 2. Fördelningen av koppar visat med cirklar. Ju större cirkel desto högre värde. Värdena varierar mellan 2 2 
och 69 ppm (parts per million).

Figure 2. Distribution ofcopper shown with circles. The largest circles have the highest test values. Values fluctuate 
between 22 and 69 ppm (partsper million).
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elementen som variabler. Resultatet presenteras i 
ett träddiagram i fig. 3. Ju större olikheter mellan 
proven desto högre upp i träddiagrammet är de 
separerade. Man kan se fyra tydliga grupper (A, B, 
C och D), varav två kan delas in i undergrupper 
(Ci och C2, respektive Di och D2).

I hg. 4 ser man att grupp C dominerar i refe
rensområdet (delområde 2) där alla 12 prov tillhör 
grupp C. Grupp C har alltså en sammansättning 
som är lagrets dominerande vid så lite mänsklig 
påverkan som möjligt. Totalt hamnade 28 av analy
sens 41 prover i grupp C. Även i delområde 3 domi
nerar grupp C med 9 av 11 prov. Delområde 1 skiljer 
sig markant från övriga områden där endast 6 av 16 
prover hamnar i grupp C. Övriga prov i delområde 
1 är alla prov från grupp A, 6 av 8 prover från grupp 
Di och det enda provet i grupp D2. I hg. 12 visas 
medelvärdet för de olika elementen i varje grupp 
och därmed vad som särskiljer grupperna från var
andra. Provet som hamnade ensamt i grupp B är ett 
referensprov som togs ca 5 cm ned i den glaciala 
leran. Eftersom provet är taget i ett annat lager än 
övriga prov används det inte som jämförelsemate
rial utan är snarare ett kontrollprov.

Den grupp som särskiljer sig allra mest är grupp 
A. Eftersom grupp C dominerar i referensområdet 
och grupp A och D är signihkanta för härdområ
det är det intressant att se vad det är som särskiljer 
grupp C från grupp A och grupp D. Som visas i hg.

12 så är alla metallhantverksindikerande element 
(Cu, Fe, Pb och Zn) klart högre i grupp A. Inom 
grupp C har undergruppen Cl generellt något hö
gre värden än C2 för de element som indikerar me
tallhantverk, utom för Pb där C 2 har något högre 
värden. Grupp D uppvisar högre värden för Cu, Fe 
och Zn jämfört med grupp C2 medan skillnaderna 
för de metallhantverksindikerande elementen är 
små mellan grupp Ci och grupp Di. Grupp A och 
grupp D har även något högre halt av kalcium än 
grupp C. Det som främst särskiljer det ensamma 
provet i grupp D2 från övriga prover i grupp Di är 
det höga Pb-värdet. Provet i grupp B skiljer sig så 
pass mycket att det måste förbli en egen grupp.

Fosfatanalys
På de prover som analyserades på elementinnehåll 
gjordes även en fosfatanalys. Extraktionen gjordes 
med 2%-ig citronsyra. Nästan alla prover innehöll 
mellan 90-130 P° (fosfatgrader). De prover som 
särskiljde sig var två referensprover från den gla
ciala leran med 51 respektive 59 P° och ett prov 
taget i anslutning till anläggning 11964 som hade 
ett relativt högt värde på 218 P°. Eftersom pro
verna har likvärdiga halter och dessutom inte visar 
någon koncentration till något särskilt område går 
det inte att utläsa något om tidigare aktiviteter ut
ifrån fosfatanalysen (Hjulström 2006).

Figur 3. Träddiagram över de 
41 proverna. I träddiagrammet 
syns fyra huvudgrupper varav två 
kan delas upp i undergrupper. Tre 
prover grupperar sig i grupp A, ett 
prov i grupp B (referensprov från den 
glaciala leran), 15 prover i grupp Ci, 
13 prover i grupp C2, 8 prover i grupp 
Di samt ett prov i grupp D2.

Figure 3. Tree-diagram of the 41 
samples. In the diagram four main 
groups can he discerned, of which two 
can be sub-divided. Three samples 
comprise group A, one sample group 
B (reference sample from the glacial 
clay), 15 samples group Ci, 13 samples 
group C 2,8 samples group Di and 
one sample group D2.
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Figur 4. Karta över hur de statistiskt framställda grupperna fördelar sig över området. Grupp A är utmärkt med 
pentagoner. Grupp B är markerad med en fyrkant. Grupp C representeras av trianglar, ljusa trianglar är Cl och 
mörka trianglar är C2. Grupp D är markerad med cirklar, ljusa cirklar ärDi och den mörka cirkeln är det enda 
provet i grupp D2.
Figure 4. Map ofthe division ofthe statistically calculated groups over the area. Group A are represented by penta
gon, Group B is represented by a square. Group C are represented by triangles (light triangles for Ci and dark triangles 
for C2). Group D are represented by circles (light circles for Di and a dark circle for the only sample in group Di).

Slutsatser från elementanalysen

I delområde 1 är det tydligt att flera av de me- 
tallhantverksindikerande ämnena är förhöjda 
jämfört med de andra delområdena. Det inne
bär att man med största sannolikhet ägnat sig åt 
någon typ av metallbearbetning på platsen. De 
ämnen som har anrikats tyder på att man har be
arbetat både järn och legeringar, troligtvis olika 
kopparlegeringar då både koppar och zink visar 
förhöjda värden. Även bly har generellt något 
högre värden. Två prover från grupp Dr hamnar 
i delområde 3. Utifrån endast två prover i en sta

tistiskt skapad grupp, som dessutom har många 
likheter med grupp Ci, kan man inte dra alltför 
långtgående slutsatser ifrån, men eftersom pro
verna ligger rumsligt nära varandra kan ändå en 
tendens noteras. Men vad innebär den tenden
sen? Grupp Dr har tidigare nämnts som särskiljd 
från grupp C men utan att vara en given indi
kator för metallhantverk. I området där grupp 
Dr-proverna i delområde 3 finns syns spår av ett 
treskeppigt hus och en lågteknisk ugn som lig
ger innanför palissadens tänkta förlängning. Att 
proverna skiljer sig har med största sannolikhet 
med dessa anläggningar att göra.
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Lipidanalys
Lipider utgör tillsammans med proteiner och kolhy
drater en nödvändig beståndsdel i allt levande ma
terial i växter såväl som i djur. Lipider är vanligtvis 
definierade som organiska molekyler olösliga i vat
ten men extraherbara i lösningsmedel. Lipider va
rierar strukturellt från derivat av komplexa organis
ka beståndsdelar (t.ex. fosfolipider, sphingolipider 
och lipop ro teiner) till enklare funktionella klasser 
såsom till exempel fettsyror, aldehyder, ketoner och 
alkanoler vilka kan kombineras och bilda andra för
eningar såsom t.ex. vaxestrar, steryl estrar, terpenyl 
estrar och mono-, di- och triacylglyceroler (Dinel 
m.fl. 1990). Generellt utgör lipiderna 4-8% av jor
dens organiska material men kvantiteter på upp till 
42% har observerats (Preston m.fl. 1987). Även om 
lipider utgör en liten komponent i jord har de ett 
stort diagnostiskt värde eftersom de motstår dia- 
genesen (diagenes: kemiska, fysiska och biologiska 
förändringar som äger rum i ett sediment efter dess 
avsättning) bättre än andra organiska föreningar.

I en jord utan mänsklig påverkan kommer mer
parten av det organiska materialet från nedbrutna 
växter. Andra bidragande faktorer är mikroorganis
mer, svampar, insekter och djur. Dessa föreningar är 
inte bara rester av tidigare liv utan spelar en aktiv roll 
för diagenesen i jordar och sediment. Nedbrytning
en av organiskt material frigör bland annat energi 
och näringsämnen i marken. De specifika organiska 
föreningarna som finns i marken kan vara oföränd
rade, delvis nedbrutna eller föreningar som bildats 
under diagenesen (Morrisson 1969:569). Mänskliga 
aktiviteter kan dock påverka och förändra jordens 
sammansättning av organiskt material. Detta sker 
genom till exempel matlagning, avfallshantering, 
gödsling och andra aktiviteter där det förekommit 
spill av organiskt material. Mänskliga aktiviteter 
kan även synas indirekt eftersom vegetationen kan 
påverkas och därmed även tillförseln av organiskt 
material till jorden. Innan resultatet kan tolkas är 
det dock viktigt att analysera nedbrytningsförlop- 
pet och markens naturliga sammansättning så ut
förligt som möjligt (t.ex. Isaksson 1998; Isaksson 
m.fl. 2004). Lipiderna i jorden extraherades med 
kloroform/metanol (v/v 2:1). Proverna analyserades 
med gaskromatografi/masspektrometeri (GC/MS).

Resultat från lipidanalysen

Lipidanalys gjordes på prover från delområde 3. I 
området fanns flera intressanta konstruktioner så
som hägnader, hus, en palissad och en lågteknisk 
ugn. Förhoppningen var att lipidanalysen skulle 
bidra till förståelsen av dessas funktion. En hypo
tes angående hägnaderna och eventuellt även palis- 
saden var att de var kopplade till djurhållning. För 
att testa hypotesen analyserades prover tagna i det 
antropogena lagret innanför och utanför hägnaden 
respektive innanför och utanför palissaden samt re
ferensprover från den underliggande glacialleran.

Ett sätt att spåra djurhållning är att leta efter 
djurspillning. Valet av biomarkör baseras på tidi
gare forskning för att identifiera spår av exkrement 
och gödsling (Bethell m.fl. 1994; Evershed m.fl. 
1997). Det har visats att specifika nedbrytnings- 
produkter bildas av de tre sterolerna, kolesterol, 
kampsterol och stigmasterol när dessa passerar 
genom ett tarmsystem. Dessa föreningar är sß- 
kolestanol (koprostanol), 5ß-stigmastanol och 5ß- 
kampestanol. Koprostanol har identifierats som 
den rikligast förekommande 5ß-stanolen i exkre
ment hos allätande däggdjur (Eneroth m.fl. 1964). 
Den vanligaste stanolen i avföring av växtätande 
däggdjur är 5ß-stigmastanol som är en produkt av 
växternas huvudsakliga sterol sitosterol och har an
vänts som biomarkör för gödsling (Evershed m.fl.
1997) . Experiment har visat att denna biomarkör 
för gödsling kan bevaras i över 120 år (Bull m.fl.
1998) . Eftersom den kraftigaste nedbrytningen av 
ett organiskt material sker direkt när det hamnar i 
marken antog vi att det fanns en chans att biomar
kören kan ha bevarats ännu längre. I proverna från 
Kyrsta söktes 5ß-kolestanol (koprostanol), sß-stig- 
mastanol och 5ß-kampestanol men inga spår av 
biomarkörerna kunde detekteras i proverna. Om 
det beror på att man inte hållit djur i området eller 
endast i fiten omfattning, att föreningarna brutits 
ned eller att eventuella markörer inte trängt ned 
till det analyserade lagret är osäkert. Oavsett orsak 
kan frånvaron av en biomarkör inte användas i be
visföringen kring platsens nyttjande.

En annan parameter som kan studeras utifrån 
lipidanalysen är kolkedjelängderna för fettsyror, 
alkaner och alkanoler. Distributionen av dessa
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räknas ut i olika index som ger en övergripande 
uppfattning om vad provet innehåller. De para
metrar som räknades ut var medelvärdet på pro
vets kolkedjelängd (ACL), om kolkedjorna spän
ner över ett brett intervall eller är koncentrerade 
till ett fåtal kolkedjor (GDI) samt nedbrytnings- 
graden (CPI) som närmar sig ett ju mer nedbru
tet provet är. Eftersom sammansättningen av de 
långa kolkedjorna speglar växtmaterialet på plat
sen studerades även dessa för sig.

För att se vilka prover som liknar varandra ut
fördes en hierarkisk klusteranalys på samma sätt 
som vid elementanalysen men med indexen ACL, 
GDI och CPI för fettsyror, n-alkaner och alkano- 
ler som variabler. I hg. 13 visas de grupper som 
bildades vid den hierarkiska klusteranalysen. Ju 
mer lika grupperna är desto fler undergrupper. 
T.ex. är proverna i grupp Aia mer lika proverna i

grupp Aib än proverna i grupp A2. Indexvärdena 
för främst alkanoler men även för n-alkaner var 
väldigt likartad i de flesta proverna och visar en 
homogen sammansättning. De största skillnader
na i indexvärden finns i fettsyrorna. Den rumsliga 
spridningen för de olika grupperna visas i fig. 5.

Som man kunde förmoda så särskiljer sig jämfö
relseproverna tagna i den glaciala leran från övriga 
prover. Med alla variabler medräknade hamnar de 
i en egen grupp, grupp Bza i fig. 13 (proverna är 
tagna utanför det område som visas i fig. 5). Orsa
ken till att referensproverna har ett lågt ACL beror 
troligen på att mikroorganismer brutit ned mate
rialet samt att proverna är mindre påverkade av 
växtlighet och därmed har procentuellt färre långa 
kolkedjor från växtvaxer. Det som särskiljer grupp 
A med undergrupper från övriga grupper är att de 
har längre kolkedjor (högre ACL för fettsyror). A-

Figur 5 .Karta över gruppernas utbred
ning utifrån alla variabler för lipiderna 
(ACL, CDI & CPI för fettsyror, alkaner 
och alkanoler). Grupperna är skapade 
utifrån en hierarkisk klusteranalys. Tre 
av de fyra proven för grupp B grupperar 
sig nära varandra precis väster om gaveln 
av det ena treskeppiga huset. Referenspro
ven från den glaciala leran hamnade i 
grupp B 2a och är inte med i figuren.

Figure 5. Map of the distribution of 
the groups from all variables for the lipids 
(ACL, CDI & CPI for alkanoic acids, 
alkanes and alkanoles). The groups are 
created from a hierarchical cluster analy
sis. Three of the four samples for group B 
are placed close to each other just west of 
the gable of one of the three-aisled houses. 
The reference samples from the glacial clay 
ended up in group Bia and are not shown 
in the figure.

o Ala
o Alb

a B2b
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gruppen utgör totalt 12 prover varav 6 ligger inn
anför palissaden, 2 i hägnaden och 3 mellan palis- 
saden och hägnaden. Det tolfte provet ligger öster 
om palissaden. De tre proverna mellan palissaden 
och hägnaden ligger i ett område där hägnaden kan 
ha fortsatt även om inga spår påträffades vid under
sökningen. Tre av de fyra proven från grupp B och 
B 2b ligger väl samlade väster om ett av de treskep- 
piga husen. Proven utmärks av att de har lågt ACL. 
Det är tyvärr inte möjligt att avgöra varför deras 
sammansättning ser ut som den gör. Att de är så 
sammanhållna tyder på att det inte är ett resultat 
av naturliga variationer och det är sannolikt att av
vikelserna beror på verksamhet runt husen.

Genom att studera enbart den långkedjiga frak
tionen för fettsyror, alkaner och alkanoler kan 
växtligheten på platsen studeras. Fettsyror i jorden 
kan härröra direkt från vegetationen (Amblés m.fl. 
1994). Alternativt har de bildats vid oxidering 
av ett flertal andra föreningar, såsom n-alkaner 
och alkanoler (Moucawi m.fl. 1981; Amblés m.fl. 
1994)). I fig. 6 visas fördelningen av de långkedjiga 
fettsyrorna i proverna från Kyrsta. C20 och C,, är 
dominerande i de flesta prover och C2g dominerar 
oftast över Cł($. I två prover är istället C24 högst

(prov 115932 och 115962) samt näst högst i två 
andra prover (115965 och 115959). I gräsväxter är 
Cz6 och C2g de dominerande långkedjiga fettsyror
na (Walton 1990). Vi har tidigare analyserat pro
ver tagna från olika vegetationsmiljöer i Tyresta 
nationalpark där markanvändningen är väldoku
menterad under historisk tid och där det sannolikt 
inte funnits någon bebyggelse under tidigare pe
rioder. Proverna är tagna i A- respektive B-hori- 
sonten i en tallskog, på två olika djup i en lövskog 
samt i ett träsk med blandad vegetation. I tallsko
gen dominerade C22 med C24 som den näst van
ligaste kolkedjan. Undervegetationen i lövskogen 
bestod främst av gräsväxter. De prover som togs 
direkt under torven i lövskog och som påverkats 
av den ytliga växtligheten hade en liknande sam
mansättning som fettsyrorna från Kyrsta med ett 
Cmax på C28 följt av C26.1 de prover som togs i 
en horisont längre ned i lövskogen dominerade is
tället C24 följt av C26 eller C28 vilket återspeglar 
växtligheten med mindre påverkan från underve
getationen. Sammansättningen av de långkedjiga 
fettsyrorna från Kyrsta där majoriteten av proven 
domineras av C28 följt av C 26 tyder på att plat
sen varit bevuxen med gräsväxter.

% 35

Långkedjiga fettsyror

Figur 6. Fördelning över de vanligaste långkedjiga fettsyrorna i de olika proven.

FIGURE 6. Distribution of the most common long-chained alkanoic acids in the samples.
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Långkedjiga alkoholer
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Figur 7. Fördelningen av långkedjiga alkanoler uppvisar homologa serier med en jämn över udda fördelning. C 26 
dominerar i alla prover. De enda prover som avviker något är referensproverna från denglaciala leran, prov 126141 
och prov 126144, som har en jämnare fördelning mellan C26 och C 28. För att diagrammet ska vara överskådligt är 
inte alla prover medtagna. Övriga prover liknar dock majoriteten av prover med undantag av referensproverna.

Figure 7. The distribution oflong-chained alkanolesshow homologous series with a even over odd distribution. C26 
dominate in all samples. The only samples that differ somewhat are the reference samples from the glacial clay, samples 
12Ó141 and sample 126144, which have a more even distribution between C26 and C28. To make the diagram more 
lucid all samples have not been included. The excluded samples are similar to the majority of the samples, with the
exception of the reference samples.

Bland alkanolerna dominerar kolkedjan C26 i alla 
prover. I fig. 7 visas ett urval av proverna och dess 
relativa fördelning av den långkedjiga fraktionen 
hos alkanolerna. Den kraftiga dominansen av kol
kedjor med ett jämnt antal kol över kolkedjor med 
ett udda antal kol är karakteristiskt för vaxer i kärl
växter (Walton 1990). Den dominerande kolked
jan (C26) är rikligt förekommande i många gräs
arter (Tulloch 1976). Förutom referensproverna 
uppvisar den långkedjiga fraktionen av alkanoler 
en liknande komposition i alla prover.

I fig. 8 visas sammansättningen för långkedjiga 
alkaner. Kolkedjan C är dominerande följd av C . 
Även n-alkanerna visar ett mönster som är karak
teristiskt för kärlväxter. För n-alkaner innebär det

en dominans av ojämna långa kolkedjor (Walton 
1990). Det enda provet som skiljer sig är referens
provet 126344 som har en högre andel Ci?, C2(j och 
C27 jämfört med övriga prover.

De långkedjiga n-alkanerna ger samma resultat 
som de långkedjiga alkanolerna. Det vill säga, ett 
homogent ursprungsmaterial som kommer från 
kärlväxter. Sammantaget talar den långkedjiga 
fraktionen av fettsyror, alkanoler och n-alkaner 
för att växtligheten på platsen under en lång pe
riod varit olika arter av gräsväxter.

Slutsatser från lipidanalysen
I lipidanalysen avspeglas inga tydliga skillnader som 
skulle kunna förklaras av olika växtlighet innanför
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Långkedjiga n-alkoholer
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Figur 8. Fördelningen av långkedjiga n-alkaner. Precis som den totala sammansättningen för n-alkaner uppvisar 
den långkedjiga en homogen sammansättning, det enda prover som skiljer sig är referensprovet. För att diagrammet 
ska vara överskådligt är inte alla prover medtagna. Övriga prover liknar dock majoriteten av prover med undantag 
av referensproverna.

Figur e 8. The distribution of long-chained n-alkanes. Just as the total composition for the n-alkanes the long- 
chained shows a homogenous composition. The only sample that deviates is the reference sample. All samples are not 
included in order to make the diagram more clear. The excluded samples are similar to the majority of the samples, 
with the exception of the reference samples.

respektive utanför hägnaden och palissaden. Istäl
let uppvisar alkanolerna och n-alkanerna ett område 
med en homogen växtlighet. Den växtlighet som 
avspeglas är kärlväxter, främst gräsväxter och det är 
alltså spår av ett öppet landskap vi ser i lipidanalysen. 
De skillnader som finns är främst hos fettsyrorna där 
den långkedjiga fraktionen är annorlunda för fyra 
prover. Dessa fyra prover är dock de som kommit 
längst i nedbrytningsstadiet. De uppvisar inte hel
ler några rumsliga likheter. Det är troligare att det 
beror på mikroorganismer eller annan nedbrytning 
än att det är ett resultat av växtligheten. Tre prover 
som ligger nära varandra i sydväst har ett klart lägre 
ACL. Vad det beror på är oklart men kan troligen 
kopplas samman till aktiviteter runt husen.

Jordanalysen från krukan

Analyser av keramik ligger utom ramen för den här 
artikeln som behandlar jordanalyser. Ett intres
sant resultat från en lipidanalys av ett keramikkärl 
där även fyllningen analyserades är dock värt att 
nämna. Keramikkärlet och anläggningen är date
rade till tidig bronsålder. Kärlet och dess fyndom
ständigheter redovisas utförligt i undersöknings
rapporten (Onsten-Molander & Wikborg 2006b). 
Krukan påträffades stående omgiven av knytnävs- 
stora stenar i en brunn/djup grop. Lipidanalysen 
av keramiken visade att den innehållit mejeripro
dukter från idisslande djur som 'kryddats' med nå
gon sorts vegetabilie och att denna anrättning inte
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har upphettats (Hjulström 2005). Samma resultat 
kunde man även tydligt se i den jord som fanns i 
botten av krukan. Fördelningen av triacylglyceroler 
(40-52) och kortkedjiga fettsyror visade tydligt att 
de lipiderna kom från mejeriprodukter. Detta är 
första gången enligt vår kännedom som mejeripro
dukter identifierats i jord. Det måste dock tilläggas 
att jorden i botten skiljde sig från övriga fyllningen 
och består av nedbrutna rester från de mejeripro
dukter som fanns i krukan när den deponerades. 
Fyndomständigheterna har tolkats som antingen 
någon form av matberedning som glömts bort el
ler som ett matoffer (Hjulström 2005).

Analys av slutna kontexter

Tjärframställning
En annan applikation för lipidanalys är analyser av 
slutna kontexter för att bestämma en anläggnings 
funktion. En tidigare okänd anläggningskategori 
påträffades på flera av järnåldersboplatserna redan 
under E4-undersökningarnas första år. Liknande 
anläggningar har förvisso undersökts tidigare men 
eftersom det är så få som framkommit har de inte 
uppmärksammats närmare. När nu flera likartade 
anläggningar undersöktes på flera olika platser 
stod det klart att det rörde sig om en egen anlägg
ningskategori. Frågan var bara vad de hade använts 
till? Anläggningarna var trattformade upptill och 
hade en cylindrisk form därunder. Storleken skif
tade men generellt hade de en diameter på o,5-1,3 
meter vid ytan och en diameter på cirka 0,4 meter 
vid cylindern. Djupet på anläggningarna var cirka 
0,5 meter. Följande år påträffades flera anlägg
ningar med liknande form som var betydligt större 
och belägna i helt andra miljöer. De små anlägg
ningarna påträffades i nära anslutning till järn- 
åldersboplatser medan de större påträffades ute i 
skogsmarken långt ifrån närmaste bebyggelse oav
sett tidsperiod. Strax efter att de små trattformade 
anläggningarna uppmärksammats så formulerades 
en hypotes om att anläggningarna kanske använts 
vid tjärframställning. De små trattformade anlägg
ningarna påminner om anläggningar som använts 
för framställning av björktjära i Centraleuropa i

de Västslaviska områdena (Bialekovå 1997; Zakos- 
cielna & Gurba 1997). Denna teknik byggde dock 
på att man hade två keramikkärl placerade ovanpå 
varandra i anläggningen. Det översta, där tjärve- 
den var placerad hade perforerad botten och tjäran 
rann ner i det undre uppsamlingskärlet. Liknande 
kärl där man har identifierat spår av tjära har på
träffats i de gallo-romerska områdena i Frankrike 
(Connan m.fl. 2002). Om anläggningarna från E4- 
undersökningarna använts på samma sätt som de 
västslaviska och gallo-romerska borde mer keramik 
ha påträffats som kan kopplas samman med tjär- 
framställningen. I Tröndelag i Norge finns också 
anläggningar med liknande form som använts vid 
tjärframställning (Farbregd 1977). De anläggning
arna är placerade i sankmarker och tjäran rinner 
ner i en vattenfylld grop under den trattformade 
överdelen. Kärlen från Frankrike är daterade till år
hundradena efter år o, de västslaviska anläggning
arna dateras till 600-talet och framåt medan de 
norska framförallt dateras till 1600- och 1700-talet. 
I en artikel i den regionala volymen av E4-under- 
sökningarna gör Andreas Hennius en kulturhisto
risk beskrivning av tjärframställningsanläggning- 
arna (Hennius i tryck). Här nöjer vi oss med två 
figurer över anläggningarnas sektioner (fig. 9,10).

Analyser av tjärprodukter var en av de första 
lyckade applikationerna av organiska analyser 
av arkeologiskt material (Lange 1983; Evershed 
1985). Sedan dess har flera studier för att identi
fiera tjärprodukter av både Pinaceae och Betulaceae 
(t.ex. björk) utförts (t.ex. Beck m.fl. 1989; Reu
nanen m.fl. 1989; Charters m.fl. 1993; Connan 
& Nissenbaum 2003; Dudd & Evershed 1999). 
Skillnaden mellan dessa studier och våra analyser 
är att man tidigare analyserat material som iden
tifierats eller antagits vara någon sorts harts, tjära 
eller beck medan vi har analyserat jord från an
läggningar som använts eller kan ha använts vid 
tjärframställning. Kådor i träd av släktet pinaceae 
(tallväxter) består till största delen av två typer av 
diterpenoider, pimaraner och abietaner, vanligen 
i form av syror (s.k. hartssyror). Av dessa är abie- 
tanerna vanligast (Mills & White i994:99ff). Ef
tersom tjära framställs genom destruktiv torrde- 
stillation av kådrikt trä sökte vi en biomarkör för 
denna händelse. När trä brinner utan syretillförsel
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kommer en del av hartssyrorna att reagera med 
metanol (metanolen bildas vid pryolys av trä, jfr 
träsprit) och bilda metylestrar. Närvaron av mety- 
lestrar är därför en stark indikation på att trä har 
torrdestilerats. Bland abietanerna har det länge 
varit känt att abietinsyra och dehydroabietinsyra 
är huvudkomponenter i kådor från barrträd (Tho
mas 1969). Vid torrdestilation omvandlas dehy
droabietinsyra till metyldehydroabietinat (se fig. 
11). Detta gör att tjära från släktet Pinaceae inne
håller mycket metyldehydroabietinat och är en 
biomarkör för att träet har torrdestillerats (Mills 
& White 1994:64-65,100).

Figur 9. Sektionsritning av en liten tjärtratt.

Figure 9. Section drawing of a small funnel shaped 
tar-pit.

Figur 10. Sektionsritning av en stor tjärtratt.
Figure 10. Section drawing of a large funnel shaped tar-pit.
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Abietinsyra Dehydroabietinsyra Metyldehydroabietinat

Figur 11. Abietinsyra är en huvudkomponent i kådorfrån träd av släktet pinaceae (t.ex. tall och gran). Genom 
isonieriseringen kan den omvandlas till dehydroabietinsyra. När ved torrdestilleras reagerar dehydroabietinsyran med 
metanol och bildar metyldehydroabietinat. Metyldehydroabietinat är en huvudkotnponent i tjära från tall och gran.

Figure i i .Abietic acid is a main component in resins from trees from the Pinaceae family (e.g. pine and spruce). 
Abietic acid can convert into dehydroabietic acid through isomeration. The dehydroabietic acid reacts with metanole 
during distillation and form methyl dehydroabietate, which is a main component in tar from pine and spruce.

Resultat från analysen av de 
trattformade anläggningarna
För att testa tjärframställningshypotesen analy
serades åtta jordprover från de små trattformade 
anläggningarna och året därpå fem prover från 
de stora trattformade anläggningarna. Dessutom 
analyserades flera jämförelseprover. Dessa togs 
i anläggningar och kulturlager som inte kunnat 
kopplas samman med tjärframställning. Vi tog 
även referensprover från anläggningar som vi vet 
använts vid tjärframställning eller där vi kunde 
förmoda att det skett en torrdestillation. Referens
proverna togs i en tjärdal och från tre kolbottnar 
efter milor. Eftersom vi förväntade oss att det trä 
som låg i botten av milan delvis har torrdestille- 
rats och det även skulle kunna finnas kvar spår av 
detta använde vi alltså även proverna från kolmi- 
lorna som referensprover, trots att de inte använts 
för att framställa tjära. Förutom dessa jordanalyser 
analyserades även tallbarr och ren talltjära.

De ämnen som valdes för den här studien var: re
ten, abietin syra, dehydroabietin syra och metyl de- 
hydroabietinat. Biomarkören metyl dehydroabieti- 
nat kunde identifieras i alla fyra jämförelseproverna 
från tjärdalen och kolmilorna (se fig. 14). Metylde
hydroabietinat kunde även identifieras i sex av åtta

prover från de mindre trattformade anläggningarna 
och i fyra av fem prover från de stora anläggningar
na. Sammansättningen av de utvalda föreningarna 
är likartad hos de större trattformade anläggning
arna och referensanläggningarna. Detta och när
varon av biomarkören metyldehydroabietinat i de 
mer nedbrutna proven från de mindre trattformade 
anläggningarna är klara bevis för att tall har torrde- 
stillerats på plats. För en mer utförlig beskrivning av 
analysen och proverna se Hjulström m.fl. (2006).

Tj ärtratt - en ny anläggningskategori
Redan innan de stora tj ärtrattarna undersökts 
visade analyserna av de små trattformade anlägg
ningarna att de med största sannolikhet kunde 
kopplas till tjärframställning (Hjulström & Isaks
son 2003). Tolkningen styrktes sedan i och med 
analyserna av de stora trattformade anläggning
arna och referensmaterialet som uppvisade likar
tade lipidsammansättningar. Utifrån analysen kan 
vi dra flera slutsatser. Både de stora och de små 
trattformade anläggningarna har använts till att 
framställa talltjära. De äldre mindre tj ärtrattarna 
är spår av den äldsta dokumenterade tjärfram- 
ställningstekniken i Europa. Det är dock inte den 
äldsta tjärframställningen eftersom vi vet att tjära 
producerats tidigare i Medelhavsområdet.
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Ca Cu Fe Mg Mn Pb Zn

A 1553±314 67±2,7 75164±20593 8791479 13641204 41,3314,5 345124,3

B 10838±0 22±0 19012±0 585610 54910 2910 17610

C1 10081140 37,1 ±5,3 51460Ż14392 36481683 623,31104 28,2717,88 251,9116,9

C2 1171±196 29,5±4,9 33764110846 39391571 567,51128,1 32,2314,8 248,1119,1

D1 1229±590 39,9+1,9 47046+13734 24151678 794,6133,8 27,2517,72 274,1111,8

D2 1252±0 43+00 4772510 371810 71710 7910 25610

Figur 12. Medelvärde och standardavvikelse för respektive grupp och element angett i ppm.

Figure 12. Mean value and standard deviation for the respective groups and elements, shown in ppm.
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B1 17,99 ±0,56 1,71 ±0,17 3,84 ±0,13 26,70 ±0,62 3,32 ±0,25 2,26 ±0,45 25,73 ±0,51 2,46 ±0,12 3

B2a 17,98 ±0,74 2,24 ±0,35 3,7 ±0,24 26,95 ±0,26 3,24 ±0,17 2,63 ±1,33 25,39 ±0,28 2,85 ±0,07 2

B2b 18,93 ±0,0 3,3 ±0,0 4,08 ±0,0 28,09 ±0,0 3,14 ±0,0 2,62 ±0,0 24,8 ±0,0 2,51 ±0,0 1

A1a 22,05 ±1,45 3,45 ±0,57 2,84 ±0,2 27,58 ±0,75 2,97 ±0,18 3,37 ±0,45 26,34 ±0,24 2,35 ±1,66 5

A1b 20,11 ±0,84 2,31 ±0,22 3,05 ±0,46 28,49 ±0,16 2,53 ±0,15 4,13 ±1,53 26,8 ±0,03 2,33 ±0,08 3

A2 24,16 ±1,23 3,67 ±0,2 2,65 ±0,08 28,89 ±0,27 2,52 ±0,07 5,26 ±0,7 26,94 ±0,08 2,29 ±0,04 4

C 15,87 ±0,0 1,99 ±0,0 1,87 ±0,0 27,68 ±0,0 3,32 ±0,0 2,68 ±0,0 26,00 ±0,00 2,0 ±0,0 1

Figur 13. Grupperingar med ACL, CDI och CPI för både fettsyror, n-alkaneroch alkanoler. 

Figure 13. Groups with A CL, CDI and CPI for both alkanoic acids, n-alkanes and alkanoles.

Man kan se att det sker en förändring i förhållan
det till tjära och tjärframställning under järnål
dern. Under romersk järnålder sker tjärframställ- 
ningen vid boplatsen och kvantiteten som 
framställs motsvarar husbehovet vid en gård. Var
för förlägger man tjärframställningen vid boplat
sen under äldre järnålder? Rent ekonomiskt borde 
det vara bättre att framställa tjäran där råvaran 
finns och sedan transportera produkten. Undviker 
man skogsmarken av anledningar som vi inte kän
ner till. En oro som kan vara grundad antingen i 
föreställningar om att man inte får uppehålla sig i 
skogen, eller kanske av mer reell natur som att 
man inte känner sig säker. Eller kanske var det 
inte alls så att man undvek något utan att man 
snarare söker sig till något. I det här fallet till bo
platsen. Även detta skulle man kunna förstå uti
från ekonomiska termer. Om man inte hade en
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specialiserad uppdelning av sysslor utan snarare 
hade flera uppgifter vore det opraktiskt att vara 
långt bort från vardagssysslorna. Därtill är det 
inga stora mängder trä som används och som där
med måste transporteras till de små tjärtrattarna. 
Att man sökte sig till boplatsen kan även förstås i 
termer som att man ville att en transformering av 
det vilda agros (tallen) till det domesticerade do- 
mus (tjäran) skulle ske just vid hemmet (t.ex. Hod- 
der 1990). Vi kommer troligen aldrig att få veta 
varför man valde att framställa tjära på boplatsen. 
Förmodligen fanns det flera anledningar. Under 
vendeltid sker en övergång till alltmer storskalig 
framställning och under vikingatid framställs tjä
ran i utmarken långt från närmsta bebyggelse. Va
let av plats är förmodligen grundat på att man 
ville vara nära råvaran för att få så korta avstånd 
som möjligt och sedan transportera den färdiga
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Kolmila 2,476 pg/g / 5,6% - 4,69 pg/g / 10,6% 1,369 pg/g/3,15% 42,151 19,33
Stor trattformad 
anläggning 1

32,76 pg/g / 15,1% 0,462 pg/g / 
0,2%

7,928 pg/g / 3,7% 8,256 pg/g / 3,8% 215,378 22,72

Stor trattformad 
anläggning 1

6,769 pg/g/5,1% 1,148 pg/g / 
0,87%

22,426 pg/g /
16,9%

4,102 pg/g / 2,59% 130,701 25,96

Kolmila 7,472 pg/g / 5,8% 0,974 pg/g / 0,8% 1,33 pg/g /1% 3,345 pg/g / 2,6% 127,335 10,15
Stor trattformad 
anläggning 2

1,987 pg/g / 1,16% 2,61 2 pg/g /
1,52%

3,825 pg/g / 2,23% 0,983 pg/g / 0,57% 169,853 5,47

Referensprov 0,071 / pg/g 
/0,12%

- - 0,1 pg/g / 0,16% 59,542 28

Tjärdal 0,879 pg/g / 1,1% - 1,957 pg/g / 2,5% 1,306 pg/g / 1,7% 76,302 5,29
Kolmila 64,694 pg/g / 5,5% - 3,106 pg/g / 0,3% 37,285 pg/g / 3,2% 1182,096 8,87
Stor trattformad 
anläggning 3

197,28 pg/g / 5,2% 113,565 pg/g/ 
2,99%

87,371 pg/g / 2,3% 3791,725 10,49

Stor trattformad 
anläggning 1

0,573 pg/g / 3,8% - - 0,504 pg/g / 3,4% 12,932 7,22

Stor trattformad 
anläggning 1

0,168 pg/g / 0,2% * - 0,13 pg/g/0,1% 100,494 0,29

Stor trattformad 
anläggning 2

0,325 pg/g/0,1% - - 7,41 pg/g / 3,2% 232,115 3,31

Stor trattformad 
anläggning 2

0,396 pg/g / 0,3% - - 0,461 pg/g 0,4% 118,267 0,71

Liten trattformad 
anläggning 3

- - - 0,191 pg/g / 0,1% 274,069 0,07

Jordprov - - 0,05% - 0,05
Jordprov - - 0,07% - 0,07
Jordprov - 0,05% - 0,05
Tallkåda 0,09% 6,83% 7,61% 0,33% 14,86
Tallbarr - 1,16% 6,10% - 7,26
Tallbark - 7,49% 17,47% - 24,96
Talltjära 5,98% 8,22% 31,85% 9,86% 55,91

Figur 14.1 tabellen visas endast de prover där någon av de fyra utvalda föreningarna kunde detekteras. 

Figure 14. The table shows only the samples where one ofthe four chosen compounds could be detected.

produkten, detta val kan man dock ha förklarat på 
olika sätt. Tj ärframställning i de stora tjärtrattarna 
krävde specialistkunskaper och framförallt krävde 
det att man kunde vara vid framställningsplatsen 
under långa perioder. För att ägna sig åt sådan 
framställning måste man alltså få sin försörjning 
från annat håll under den tid man befinner sig vid 
tj ärtratten. Detta förhållande kan ses i flera delar
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av det vikingatida samhället som blir alltmer spe
cialiserat. Ett stort användningsområde för tjäran 
är med största sannolikhet sjöfarten. Vi vet att 
tjära utgjorde en väsentlig del av Sveriges export 
under senmedeltid och 1600- 1700-tal och det är 
möjligt att de stora mängderna tjära som har fram
ställts under vikingatid inte bara användes till den 
egna sjöfarten utan även var en handelsprodukt. ■
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Summary
Hidden traces of prehistoric activities - Geochemical analysis in 
connection with the E4 excavations Uppsala -Mehedeby

T
he geochemical analyses carried out in 
conjunction with the E4-excavations have 
for the most part been successful; success
ful in the sense that they have contributed new 

knowledge and answered queries that could not 
have been resolved using any other method. In 
some cases, where the results have not contrib
uted to the archaeological interpretation, we have 
an indication of which materials are to be avoided 
in the future. During the analyses of the culturally 
affected layers under the topsoil at Kyrsta, it was 
mainly the element analysis which contributed to 
the interpretation of Area i as a site for metal craft. 
The lipid analysis of the same layer did not prove 
as successful. This is probably due to the fact that 
lipids are not as mobile, making it all the more im
portant to extract samples directly from the depos
ited or affected layers. The lipid analysis showed 
that the vegetation had consisted of grass plants,
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but no traces of activities could be observed.
The results from the funnel shaped features shows 
that lipid analysis can prove what otherwise “mute” 
features have been used for. Lipid samples taken 
from these features resulted in the identification 
of a new category of ancient remains. Later analy
ses supported the interpretation of the large fun
nel shaped features had been used for tar extrac
tion. The identification of the small funnel shaped 
tar-pits has provided us with another clue about 
everyday life and chores on an Iron Age farm in 
the early years AD. Later analyses of the large fun
nel shaped tar-pits indicate not only a change of 
technology, but also a change of attitude, and also 
new uses for tar. Provided that hypotheses are 
clearly defined and samples carefully extracted, li
pid analyses have every possibility of being in
creasingly utilised in the future. ■
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VÄXTMATERI AL
LÄMNING ARN A
från Lövstaholm

Håkan Ranheden, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt

I
nom den omfattande järnåldersboplatsen vid 
Lövstaholm, endast en km öster om Gamla 
Uppsala kyrka, och som undersöktes 2003 
(Häringe Frisberg m.fl. i tryck), fanns ett stort 

antal anläggningar. Dessa utgjordes framförallt 
av en stor mängd stolphål. I mängden av dessa 
stolphål kunde resterna av ett flertal hus urskiljas. 
Sammanlagt kunde på så sätt nitton hus identifie
ras. Två av de identifierade husen var något yngre 
än de övriga, hus 1 och 13, och dessa har antagits 
relatera till den yngre delen av romersk järnålder. 
Även ett äldre hus har uttolkats bland anläggning
arna och antas vara från äldsta järnålder/yngsta 
bronsålder. De övriga, dvs. de flesta husen var från 
tiden runt Kristi födelse eller från tidig romersk 
järnålder. Husen var generellt placerade så att de 
formade tre sammanhållna gårdar vilka i sin tur 
bildade en liten by. Centralt inom denna tänkta 
bybildning fanns ett antal brunnar belägna vilka 
antas ha haft gemensam funktion för gårdarna.

Makrofossilanalyserna
Av de befintliga boplatsresterna har anläggningar 
från tio identifierade hus blivit analyserade med 
avseende på växtmaterial, nämligen de hus som 
benämnts 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 13. Växt- 
materialanalyserna har gjorts av Anneli Ekblom 
vid Uppsala universitet (Ekblom i tryck). Det är 
framförallt material ur stolphål som har analyse
rats men även några härdlämningar samt en ugn 
har omfattats av analyserna. Därutöver har prover

från några brunnar analyserats både med avseende 
på innehåll av växtmaterial och insektsdelar.

Utfallet av analyserna har varierat starkt och 
innehållet av växtlämningar har generellt varit 
mycket sparsamt i just huslämningarna. Fem av 
husen (hus 1, 8, 9, 10 och 13) innehöll mer eller 
mindre strödda rester av bränt växtmaterial vilket 
i första hand utgjordes av brända sädesslagsfrön.

Bland boplatslämningarna från Lövstaholm kun
de man även urskilja resterna av ett ovanligt stort 
hus vilket har benämnts hus 6. Huset tycks ha varit 
av treskeppig typ och måste ha varit över 50 m långt 
och hade en orientering i nordost-sydvästlig rikt
ning. Resterna eller spåren av huset innefattade en 
stor mängd stolphål liksom några härdar samt delar 
av ett kulturlager. Dateringar av träkol från två av 
stolphålen visade att det stora huset bör vara från 
tiden runt Kristi födelse eller från den förra delen av 
romersk järnålder (Häringe Frisberg m.fl., i tryck).

Flera prover från materialresterna ur framfö
rallt stolphålen i huset analyserades i sökandet 
efter växtmaterial och där framkom också ansen
liga mängder av i första hand säd inom framförallt 
husets sydvästra del. Det var också bland dessa 
stolphål som Lövstaholms mest innehållsrika prov 
kunde tas och där det påträffades ovanligt många 
sädesslagsfrön. Stolphålet har kallats A12575 och i 
detta noterades bl.a. närmare 300 frön av säd samt 
ett par agnar av emmervete. En väsentlig del av 
fynden gick dock inte att artbestämma. Bland säd 
som emellertid gick att artbestämma var de allra 
flesta av veten, främst vanligt vete men även av
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s.k. kubbvete vilket är en närstående art till vårt 
vanliga vete och som odlats ganska frekvent under 
järnålder i Mellansverige.

I diagrammet nedan (fig. i) har fynden från de 
analyserade huslämningarna summerats och illus
treras genom olika segment inom den översta sta
peln. Den översta stapeln representerar därmed de 
sammanlagda fynden av olika säd från de hus som 
härrör från Kristi födelse och tidig romersk järn
ålder, dvs. de flesta av husen. Den nedre stapeln 
i diagrammet illustrerar de rikliga fynden från 
A12575, dvs. från stolphålet inom hus 6.

Som man kan se i figuren nedan så är det fyn
den i just detta stolphål från hus 6 som har format 
bilden av sädesslagens fördelning i proverna från 
Lövstaholm om man undantar fynden av korn. 
Fyndbilderna nedan aktualiserar några intressanta 
frågor som knyter an till hur man ska se på enstaka 
fynd och deras sammansättning. Man kan också se 
att så gott som samtliga veten påträffats i stolphå
let och fynden i detta präglas verkligen av just olika

veten. Trots att korn tycks ha varit i stort sett från
varande i denna anläggning så märks ändå en va
riation i sädesslagshanteringen, en variation som 
liknar den över boplatsen i stort med undantag av 
att korn alltså saknas. Variationen tycks därmed i 
första hand ha berört olika veten. Så har t.ex. näs
tan samtliga kubbveten noterats i detta stolphål.

Det anmärkningsvärda är alltså att fyndet 
i A12575 har fångat upp diversiteten i gårdens 
sädesslagshantering liksom att relationen mel
lan de olika sädesslagen (exklusive korn) också 
stämmer med den övergripande bilden av denna. 
Om fyllningen är en ackumulation från en läng
re tids verksamhet så skulle det kanske förklara 
variationen av säd men ändå lämna frågan om 
kornets frånvaro obesvarad. Om man istället an
tar att fyndet i första hand korrelerar mot något 
avskilt moment, tidsmässigt eller platsbundet, så 
skulle det lösa problemet med de saknade korn- 
fröerna medan frågan om det varierande vetema
terialet skulle kvarstå.

Lövstaholm tidig romersk järnålder

ospec. säd
skalkorn
vanl. vete
kubbvete
emmer/spelt
havre

Figur 1. Diagram som visar fynden av säd i samtliga anläggningar från de hus som antas härröra från tiden kring 
Kristi födelse och tidig romersk järnålder (översta stapeln) samt de rikliga fynden från anläggning i2yyy (nedre stapeln).

Figure 1. Diagram showing grains in features in houses presumingly dated to the Late Pre-roman Iron Age and 
Early Roman Iron Age (uppermost column) and the finds from archaeological feature 12575 (lower column).
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Ett problem är också hur man ur taxonomisk syn
vinkel skall betrakta de olika veteslagen, dvs. hur 
pass separerade i odling var de egentligen. Speciellt 
borde en sådan tanke kunna vara giltig för vanligt 
vete och kubbvete. Dessa är genetiskt sett mycket 
närstående och det har dessutom funnits olika in
termediära former av dem och det kan med rätta 
diskuteras i vilken grad de har hållits separerade i 
odling. Man kan fråga sig om det är en tillfällig
het att olika veten noterats i detta stolphål medan 
spåren av kornhantering är frånvarande samti
digt som variationen över platsen i stort anger en 
spridningsmässig dominans för just korn. I denna 
anläggning påvisas alltså en variation i valet av 
säd men denna variation inkluderade inte den i 
övrigt mest frekventa fyndtypen. En del av svaret 
kan finnas gömt bland de ospecificerade sädesslag
fynden vilka möjligen innefattar korn och vilket 
skulle kunna ge en artspridning som mer liknar 
den över platsen i stort.

Fyllningen i det tidigare stolphålet tycks forma 
en egen liten kontext med ett spektrum av sädes- 
slagsfynd som självt överträffar resten av platsens 
analysresultat. Den relativt höga frekvensen av ve
ten ger naturligtvis anledning att tolka denna del 
av huset som på något sätt relaterat till hantering 
av säd. Det ligger nära till hands att anta att det 
analyserade provet är resultatet av en längre tids 
ackumulation av bl.a. säd men denna hypotes går 
inte att slå fast med mindre än att flera av kor
nen 14C-dateras. Det är naturligtvis också svårt att 
se den taxonomiska fördelningen av odlade grö
dor inom ett visst intervall i tiden och det är inte 
omöjligt att provet i själva verket inte alls relaterar 
till någon längre tids ackumulation. Kanske od
lade man betydligt mer varierat än vad vi antagit 
eller kanske var det så att man hanterade flera sor
ters säd för sina hushållssyften utan att man för 
den skull odlade alla sorterna själva.

Beroende på om man inkluderar eller exklude- 
rar fynden från A12575 till den allmänna fynd
sammansättningen så framträder i alla händelser 
två mycket olika bilder av sädesslagshanteringen 
i Lövstaholm. Inkluderas fynden ifråga så anger 
resultaten att vete dominerade starkt (varför det 
också skulle ligga nära till hands att anta att en be
tydande del av de ospecificerade sädesslagsfröerna

också är av vete). Om de emellertid exkluderas to
nas bilden av vetets dominans ner väsentligt och 
ett annat kanske viktigare förhållande blottläggs, 
nämligen att fynden av korn dominerar lika starkt 
då det gäller spridningen av den säd som kunnat 
artbestämmas från Lövstaholm. Det är alltså just 
korn som har den mest utbredda förekomsten över 
platsen och man borde därmed också kunna anta 
att hanteringen av korn sannolikt förekom under 
en längre tid än för andra sädesslag.

Ett liknande förhållande blev synligt inom en 
annan undersökning som nyligen publicerats, 
nämligen Sanda (Åqvist 2006) som var en boplats 
belägen strax öster om Upplands Väsby centrum 
norr om Stockholm. Boplatsen vid Sanda under
söktes 1990-91 och den omfattade lämningar från 
i första hand yngre järnålder. I proverna därifrån 
fanns numeriskt sett en klar dominans för vetefrön. 
Majoriteten av dessa var emellertid koncentrerade 
till tre anläggningar från ett vendeltida hus. Kon
centrationen av vetefröerna till just ett av husen är 
intressant och borde kunna antyda husets möjliga 
specialitet vad gäller dess funktion, i synnerhet 
som platsen i övrigt mest präglats av kornfynd då 
det gäller säd. Det var i övrigt alltså korn som gav 
den starkaste signalen bland Sandas anläggningar 
och som förmodligen också svarade mot den mer 
ihållande hanteringen av säd på platsen.

Pollendiagrammen
För att se huruvida det finns några mer regionala 
indikationer som kan kasta ljus över hanteringen 
av vete och korn så bör man se på vad pollendia
grammen säger om detta. Närmast bland de un
dersökta platserna finns Gamla Uppsala endast 
en dryg km väster om Lövstaholm. Här bedrev 
man vid Uppsala universitet landskapsstudier på 
1990-talet med hjälp av framförallt pollenanaly
ser på två borrkärnor från Myrby träsk och S. Tu- 
nåsen (bl.a. Eriksson 1999). Myrby träsk ligger 
ett par hundra meter väster om de välkända hö
garna och S. Tunåsen några hundra meter söder 
om dem. De antropogena signalerna från de båda 
diagrammen har liknat varandra men har fram
kommit tydligare i diagrammet från Myrby träsk. 
Kronologin har varit mycket problematisk, troli-
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gen till följd av sekundär erosion av omgivande 
mark som fört gammalt material till lagerföljden 
(Eriksson 1999:33). Myrby träsk har förmodligen 
varit periodvis översvämmad och pollen av vat
tenväxter finns noterade här och var i lagerföljden 
men dock utan kontinuitet (Eriksson 1999:33). 
Lagerföljden är starkt minerogen och ren gyttja 
finns endast inom en tunnare sekvens inom dess 
mitt vilket antyder att det främst var under det 
skedet som de erosiva krafterna var något så när 
tillbakahållna. 14Cdateringar av makrofossil, pol
lenkoncentrat och bulkprover har gett olika re
sultat där dateringarna av makrofossil angett de 
yngsta och sannolikt mest riktiga åldrarna.

I diagrammet från Myrby träsk finns mycket 
klara odlingstecken från sannolikt äldre järnålder 
och vilket möjligen inleds vid tiden runt skiftet 
mellan förromersk och romersk järnålder. 1 dia
grammets mitt märks en tydlig kulmen bland des
sa signaler och avtar efter detta till betydligt sva
gare spår men återkommer i diagrammets översta 
del. Sannolikt måste man räkna med att närvaron 
respektive icke närvaron av en öppen vattenyta 
varit väsentlig för i vilken grad pollen från plat
sens aktiviteter kunnat inlagras i sedimentet.

Den vidare tolkningen av pollendiagrammet 
från Myrby träsk får här inskränka sig till att kon
statera att kornpollenkurvan är starkare utveck
lad än den för vete längs hela lagerföljden och det 
är intressant att de båda kurvorna följer varandra 
på ett ganska intimt sätt men att kornpollenkur
van alltså hela tiden är starkare utvecklad. I trak
terna runt G:a Uppsala tycks alltså hanteringen 
av korn ha varit viktigare under hela järnåldern 
samt under de eventuella senare tider som möjli
gen finns återspeglade i diagrammet.

Då det gäller de pollenanalyser som utförts inom 
E4-projektet så bör man i första hand nämna pol
lendiagrammet från den lilla sjön Sjödyn som är 
belägen endast några km mot nordost från Lövsta- 
holm. Analyserna av borrkärnan från Sjödyn har 
gjorts av Elisabeth Almgren vid Uppsala universitet 
(Almgren ms). Sjön är belägen ca 7 km nordost om 
Uppsala och ligger på ca 38 meters höjd över ha
vet. Pollendiagrammet från sjön visar vegetations- 
utvecklingen under en stor del av vår förhistoria 
innefattande även den större delen av neolitikum.

Den övre delen av sjösedimentet har varit något 
problematiskt vad beträffar kronologin eftersom 
14C-dateringarna från sjöns sediment har an
gett olika åldrar och varför följande diskussion 
om dess signaler från den romerska järnåldern 
får göras med viss reservation. Om man emel
lertid antar att den romerska järnåldern finns 
representerad vid den nivå i diagrammet där en 
14C-datering gett i830±3oBP och vilket i övrigt 
verkar rimligt så finns flera intressanta signaler 
här. Av främsta intresse är förstås (efter ovan
stående diskussion) pollenkurvorna av säd. Pol
lendiagrammet från Sjödyn visar nämligen tyd
ligt att det var vete som odlades inom regionen 
och det finns anmärkningsvärt nog inga spår av 
kornhantering i diagrammet.

Tydliga tecken av just kornhantering finns 
emellertid i ett annat pollendiagram vilket utförts 
inom projektet av Sven Karlsson vid Stockholms 
universitet (Karlsson 2002). Detta diagram är 
uppfört på analysresultaten av en borrkärna ge
nom torv i Lilla Hjortronmyren ca 10 km norr 
om Uppsala. Även denna lagerföljd har en något 
problematisk kronologi inom den övre delen vil
ket dock orsakats av variationer i torvens ned- 
brytningsgrad varför tidsgradienten också skiftar. 
Detta pollendiagram anger alltså en ganska klar 
dominans för korn då det gäller odlingsverksam- 
heter i området. Även pollen av vete har noterats 
inom vissa nivåer men dessa är klart underord
nade kornets pollen och det är först fram mot 
modern tid som hanteringen av vete varit fram
trädande enligt detta diagram.

Detta kan tyckas motsägelsefullt vilket det förstås 
också är men det handlar sannolikt om lokala va
riationer och det kan vara svårt att bedöma graden 
av regionalitet för signalerna i ett pollendiagram. 
Båda de nämnda pollendiagrammen anger å sina 
sidor dessutom att vete respektive kornodlingar 
haft de främsta kontinuiteterna även om diagram
met från Lilla Hjortronmyren även visar spåren av 
mer temporära veteodlingar medan diagrammet 
från Sjödyn alltså inte visat några spår alls av korn
hantering. Möjligen skulle därmed pollendiagram
met från Lilla Hjortronmyren kunna tas till stöd 
för teorin att korn hanterades mer kontinuerligt 
medan vete hanterades mer temporärt.
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Art/släkte antal fynd i antal an
läggningar

Mållor (svinmålla) 16 10
Måror (småsnärjmåra) 14 10
Våtarv 3 1
Slidknäväxter 1 1
Olika gräs 4 4

Halvgräs (starr) 11 5

Tistel 1 1

Figur 2. Fynd av frön eller frukter av örter från 
Lövstaholm.

Figure 2. Seeds or fruits of herbs from Lövstaholm.

För att återgå till Lövstaholm och resultaten av 
makrofossilanalyserna så kan det nämnas att det 
också fanns en del frön eller frukter från några ör
ter i dessa prover. De fördelar sig så som visas i 
tabellen ovan (fig. 2).

Frö/fruktfynd från åkermarksogräs/ruderat- 
växter är de ovan den markerade linjen i tabellen 
och de från ängs/gräs- eller betesmarkväxterna de 
under. Vissa av de noterade arterna/släktena kan 
ingå i båda grupperna, exempelvis tistlar vilka för
stås är beteståliga men som även kan förekomma 
på diverse ruderatmark. Flera åkermarksogräs el
ler ruderatmarksväxter är också vanliga i betade 
marker som ofta är mer eller mindre hårt tram
pade på vissa ställen och där markens ytlager inte 
sällan är störda. Flertalet av de frukter av halvgräs 
(troligen av starr) som har noterats, fanns i prover 
från den mittre och nord-östra delen av hus 6 och 
samma gäller de sammanlagt fyra gräsfröer vilka 
även dessa påträffades där.

Man måste också utgå ifrån att de påträffade 
brända resterna av örter endast är sporadiska spår 
av den förmodligen ganska yppiga ört- och rude- 
ratmarksflora som måste ha funnits på platsen. De 
har endast noterats i enstaka fall och anledningen 
till att de inte påträffas i högre grad än så är att de 
inte kunnat bevaras vilket också är det normala i 
förhistoriska terrestra miljöer.

Om vi återigen betraktar pollendiagrammet från 
Sjödyn för att försöka avgöra hur spåren av örtve
getationen avspeglat sig i detta så får vi ha den 
ovan nämnda reservationen angående kronologin

i åtankte men vid samma nivåer finns det ganska 
tydliga signaler om en utvecklad örtflora i området. 
Det är framförallt ängs- och betesmarksaspekten 
som är tydlig bland signalerna i pollendiagrammet 
även om spår av ruderatvegetation också framgår 
klart. Samma gäller signalerna i pollendiagrammet 
från Lilla Hjortronmyren där de störda markytor
nas flora syns väl företrädd men där även ängens/ 
gräsmarkens eller den ljusa skogens örtflora fått en 
stark och mångfasetterad representation.

Det är intressant att fundera över denna skill
nad mellan pollendiagrammen och makrofossilre- 
sultaten. Man borde kunna utgå ifrån att de plat
ser som var starkt påverkade av människan eller 
hennes kreatur ändå var i arealmässig minoritet 
i förhållande till annan mer extensivt utnyttjad 
mark. Även om signalerna kan vara väl så starka i 
lokala materialfällor så blir de underordnade i mer 
regionala sådana. Att de lokala spåren av den ut
vecklade örtfloran dock är svagt utvecklad i mak- 
rofossilresultaten beror främst på rent bevarings- 
mässiga faktorer. Man borde alltså våga slå fast att 
floran i ett regionalt perspektiv över området var 
väl sammansatt och att denna överlag svarar mot 
ett skiftande agrart bruk av markerna.

Brunnarna
Det har också funnits flera brunnar i Lövstaholm 
och inte mindre än sju av dessa har blivit ana
lyserade med avseende på växtmakrofossil samt 
insekter. Insektsanalyserna har gjorts av Magnus 
Hellqvist (Hellqvist i tryck). Två av dessa brun
nar har varit intressanta, nämligen de som kallats 
A7866 och A11Ó32. Båda är från den tidigaste ro
merska järnåldern eller möjligen något före detta. 
Brunnen A7866 var 2,52 meter djup, trattformig 
och fylld med ett flertal urskiljbara lager varav de 
två djupaste analyserades. Det undre lagret be
stod av blågrå lera med inblandning av växtdelar 
medan det övre formades av en mer grågul lera. 
Den andra brunnen (A11632) var troligen resul
tatet av två nedgrävningar varav den djupaste 
nådde 2,32 meter under markytan. Man antar 
att denna djupare del grävts sekundärt för att just 
fördjupa brunnen men den äldre delen av brun
nen kan också ha utvidgats och fördjupats för att
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Lövstaholm tidig romersk järnålder

Fynd i brunnar

Brända fynd

■ Åkerogräs
■ Ängs/gräsv 
□ Allm.kulturv 
D Säd

0 200 400 600 800

Figur 3. Den övre stapeln visar fynden av obrända frön och frukter från bottenlagret av två brunnar. Fynden 
har delats in i olika ekologiska kategorier. Den undre stapeln visar fynden av brända frön och frukter från de ter- 
restra anläggningarna.

Figure 3. The uppermost column shows the finds of unburned seeds and fruits from the layers at the bottom of two 
wells. The finds have been divided after ecological categories. The lower column shows burned seeds and fruits from the 
terrestrial archaeological features.

få ett vattenhål för kreaturen. Det togs ett prov 
i botten av denna djupare del där lagret bestod 
av gråbrun lera med talrika sotfläckar. Det togs 
också ett prov i ett överlagrande material vilket 
var lerigt och som också utgjorde den domine
rande delen av brunnens fyllning.

Växtmaterialet i några av brunnarna har varit 
tämligen rikligt och de arter eller släkten som re
gistrerats listas inte här men för att illustrera den 
lokala floran på platsen visas diagrammet ovan 
(fig. 3). I den övre stapeln i diagrammet har fyn
den av frön/frukter ur bottenlagren från de båda 
brunnarna summerats till tre grupper vilka skulle 
kunna avspegla lite av den miljö som fanns runt 
boplatsen vid Lövstaholm. Fynden ifråga relaterar 
sannolikt dels till den spontana växtligheten runt 
brunnen, dels till en del av det växtmaterial som 
möjligen hanterats på platsen. Man kan relatera 
detta obrända växtmaterial mot fynden av brända 
lämningar från de terrestra anläggningarna. Fyn

den från de senare illustreras av den nedre stapeln 
i diagrammet och denna inkluderar samtliga brän
da sädesslagsfrön från Lövstaholm (men inte de 
talrika sädesslagsfynden i A12575) liksom samt
liga noterade frön/frukter från örter.

I den fullständiga listan över det obrända växt
materialet i brunnarna kan man ana en liknande 
ekologisk signal som ges av de betydligt mer spar
samma fynden av brända frön/frukter från de ter
restra anläggningarna, dock med den skillnaden 
att signalen från brunnarna naturligtvis är mycket 
starkare liksom mer indikationsrik. Bland åker- 
ogräsen/ruderatväxterna dominerar svinmållan 
starkt och bland ängsmarksväxterna framträder 
gräsen och halvgräsen. Talrika frukter av brän
nässla i brunnens skyddade miljö illustrerar hur 
brännässlan sannolikt var väl representerad i den 
lokala floran och där dess frukter haft goda möj
ligheter att bevaras som obrända i brunnsmiljön 
men där de i övrigt inte märks bland de brända
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lämningarna. Miljön runt brunnarna var närings
rik och mer eller mindre fuktig liksom sannolikt 
välutnyttjad av kreatur vars spillning också påver
kat markens näringsinnehåll.

Här finns även spår av växter från lite torrare mark 
som inte kan ha legat allt för långt ifrån brunnen, 
möjligen en bit upp mot sydväst där marken ligger 
lite högre. Här kan en väsentlig del av ruderatfloran 
ha haft sina växtplatser och vilkas frön eller frukter 
möjligheten spolats ner till och i brunnarna.

Här finns det anledning att återigen titta på 
pollendiagrammen för att se om det finns någon 
samstämmighet mellan signalerna i dessa och 
fynden från brunnarna. Det man då kan notera 
är att den taxonomiska samstämmigheten mellan 
brunnslämningarna och förekomsten av pollen 
från olika örter är betydligt bättre än i den mellan 
brunnslämningarna och det terrestra makrofos- 
silmaterialet. Detta kan tyckas självklart eftersom 
diversiteten av arter i de flesta fall blir låg i det 
brända materialet. Det tycks emellertid vara så att 
den örtflora som ändå fanns relaterad till boplat
serna, illustrerad genom brunnslämningarna, till 
ganska väsentlig del sammanfaller med den som 
kan spåras i pollendiagrammen.

Av detta måste man dra slutsatsen att boplatserna 
ur ståndortsmässig synvinkel var mycket varierande 
med lokala inslag av allehanda biotoper vilka till
sammans format underlag för en rik och väldiversi- 
fierad växtlighet. Därtill har människans extensiva 
bruk av andra marker sannolikt lagt till spår av så
dan växtlighet som hanterades från urmarkerna.

Det som emellertid också är intressant är att de 
numeriska summorna av ruderat respektive ängs/ 
gräsmarksfynden blir väsentligt olika om man 
betraktar dem i pollendiagrammen och brunns
lämningarna. I brunnslämningarna syns en stark 
övervikt för ruderatväxterna medan spåren av 
andra örter visserligen finns men är mindre frek- 
venta. Av detta borde man kunna dra slutsatsen 
att brunnarna låg centralt inom boplatserna eller 
åtminstone inom sådana platser där livlig markak
tivitet försegick medan detta sällan är fallet för de 
platser där man hämtar material för pollenanalys.

Studierna av insektsrester från bottenlagret av 
A786Ó framkallade signaler om främst ett öppet 
landskap liksom att det fanns fynd av insektsarter
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som lever på kompost. Även några fuktlevande ar
ter märktes som relativt frekventa medan sådana 
arter som normalt föredrar rent akvatisk miljö 
var något underordnade även om dessa noterades. 
Den förra gruppen var av en typ som lever i gräns
zonerna mellan land och vatten och möjligen är 
detta rester av insekter som fanns runt Samnans 
vattendrag vilket var beläget alldeles intill boplat
sen. Hellqvist antar att nästföljande lager är jord 
som rasat ner från brunnssidan eller att det är en 
deponi. Det är lagrets struktur, belägenhet och 
mäktighet som anger detta. Sammansättningen av 
insekter i de båda lagren tolkas på ungefär liknan
de sätt men där den rent akvatiska aspekten antas 
vara svagare i det övre lagret, dvs. att brunnen va
rit vattenfylld då det undre lagrets bildats, åtmins
tone under en viss tid, medan detta inte varit fallet 
vid bildningen av det övre lagret.

Den andra brunnen (A11632) har vidare tolkats 
som ett vattenhål för kreatur. Det är dominan
sen av insekter knutna till kompost och gödsel i 
bottenlagret som visar betesdjurens närvaro runt 
brunnen eller vattenhålet. Det övre lagret innehöll 
ganska få fynd av insekter och några av dem som 
ändå noterats tillhörde vattenindikerande arter 
och man kan möjligen anta att dessa blivit över
representerade genom den procentuella mängdbe
räkningen eftersom antalet fynd varit lågt.

Några slutsatser
Endast ett av husen (hus 6) har möjliggjort funk
tionsstudier genom de botaniska analyserna ef
tersom relevanta växtrester sannolikt till stor del 
saknats i de andra husens anläggningar eller har 
varit allt för sporadiskt noterade för detta. Inom 
hus 6 har det framkommit botaniska indikationer 
på att växtmaterial från gräs/ängsmark bör ha fun
nits inom den centrala delen av huset medan spå
ren av en mer diversifierad flora fanns inom dess 
nord-östra del. Den senare relaterar förmodligen 
inte till det växtmaterial som berört just den hus
delens verksamhet utan främst till det som ingått i 
platsens allmänflora.

Ansamlingarna i brunnarna är goda komplement 
till annat provmaterial då man söker efter gamla 
växtdelar och de kan spegla platsens mångfaset-
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terade florabild på ett betydligt bättre sätt än de 
terrestra anläggningarnas fyllningar. Insektsstu
dierna kan ytterligare berika bilden av boplatsens 
verksamheter. Miljön kring de två brunnar som 
diskuterats här har varit rik på närsalter och mar
ken har sannolikt också till stor del varit trampad, 
möjligen av kreatur som periodvis kan ha nyttjat 
åtminstone en av brunnarna som vattenkälla.

Signalerna i pollendiagrammen skiftar starkt 
beroende på var borrkärnorna tagits. Detta disku
teras inte ingående här (men dock i regionboken, 
dvs. i volym 4) och det är tydligt att ganska triviala 
indikationer, som t.ex. huruvida det är korn eller 
vete som odlats, kan framstå helt olika i pollenma
terial som ändå inte ligger allt för långt ifrån var
andra. Detta poängterar återigen hur viktigt det är 
att ha tillgång till starkt lokala provtagningsplatser 
för pollenanalys liksom att det också pekar på den 
mer allmänna mångformigheten i markutnyttjan
det, även inkluderande valet av odlade grödor, som 
i praktiken präglat forntidens agrara verksamhet.

Att problematiseringen av vissa material accen
tueras under själva rapportarbetet är inget nytt. 
Detta gäller naturligtvis även de botaniska analy
serna där frågor om kontextuell tillhörighet lik
som kronologiska aspekter kan aktualiseras ytter
ligare under den teoretiska bearbetningen av 
analysresultaten. De botaniska lämningarna från 
A12575 i hus 6 har genererat frågor angående just 
de kronologiska aspekterna och utgör ett.ex.em- 
pel på hur det kan vara av stort värde att i efter
hand kunna fördjupa analyserna liksom att fram
förallt ha extra resurser för 14C-dateringar av t.ex. 
sädesslagsmaterial. De sent uppkomna frågeställ
ningarna skulle ytterligare kunna utvecklas (och 
förstås bättre besvaras) genom att inom tolknings
fasen av undersökningen få möjligheter till en kla
rare bild av materialets kronologiska spridning. ■

J
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Summary
The remains of Plant material atLövstaholm

T
his article deals mainly with finds of grain 
from the house remains at Lövstaholm, to 
some extent discussing the numerous finds 
from a posthole in house 6 dating from the latter 

part of the Early Iron Age. The relatively large 
amount of grain in this posthole had a partially dif
ferent composition than the site as a whole, which 
is discussed. The abundance and diversity of wheat 
grains was puzzling, as was the absence of barley, 
the dominating grain on the site. These finds may 
indicate a longer period of grain handling on the 
site, yet not including barley.

Including or excluding the finds from the post- 
hole gives to rather different pictures of the choice 
of crops grown. Therefore, external information 
has been sought in a couple of pollen diagrams de
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rived from drill cores taken at sites close by. These 
have also indicated differing serials as being the 
predominant crop during the latter part of the 
Early Iron Age. It is obvious that the pollen dia
grams first and foremost mirror strictly local con
ditions in that it is difficult to link any one of them 
specifically to Lövstaholm.

The analysis results from two wells have been dis
cussed as well. The diversity of the results is striking, 
and the analyses of the wells’ fill have revealed as
pects of the site’s herbal flora that have not been 
evident in the fossil material. The analyses show 
that the wells have probably been centrally located 
on the farm’s activity area, and that at least one of 
them has probably also been used as a water source 
for livestock, at least during its later existence. ■
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Vridkvarnen
- ett tecken på bröd och rikedom f

Anna Östling, Riksantikvarieämbetet, UV GAL

D
e som hade möjlighet att resa det stora 
huset på Lövstaholm tycks ha förvarat 
säd där (se Östling & Larsson denna 
volym). Kanske hade de ett överskott som de 

kunde spara. Det känns därför inte främmande 
att tänka sig att säden varit viktig för ekonomin. 
Kanske hade man specialiserat sig på odling? 
Vid undersökningarna av Lövstaholm hittades 
dessutom fragment av ett antal vridkvarnar. Två 
från förundersökningen och två från slutunder
sökningen. Vridkvarnarna är väldigt intressanta 
i sammanhanget, för i motsats till vad jag före
ställde mig innan jag började skriva det här, så 
är det inte särskilt vanligt med fynd av vridkvar
nar från äldre järnålder i Skandinavien. De för
knippas ofta med yngre järnålder eller medeltid. 
Vridkvarnarna bör ha betytt mycket när de bör
jade dyka upp i Skandinavien åren kring Kristi 
födelse. Med hjälp av dem kunde man producera 
betydligt mer mjöl än med den äldre typen av 
kvarn som bestod av en större underliggare och 
en löpare (se Welinder m.fl. ipp8:3p5ff; West
berg 2003:10; Zachrisson 2004:35p). Men med 
vridkvarnen följer, förutom den ökade mjöl
mängden, en del andra saker som jag gärna vill 
ta upp. En del av detta kan tyckas anakronistiskt 
eller som enbart spekulationer, men i ett försök 
att komma lite närmare de som befolkade Löv
staholm, vill jag ändå ta upp ett par spår. Det går 
inte här att följa spåren tills de tar slut men kan
ske är de vägar framåt mot nya insikter.

Maisten, vridkvarn, löpare, 
underliggare... vad är vad?
Arkeologer tycks inte ha tillskrivit malverktygen nå
gon större betydelse när det hittat dem vid utgräv
ningar. Detta kan möjligen förklaras med att sten- 
artefakter oftast tolkats från ett enbart funktionellt 
perspektiv, detta trots att mal- och krossverktyg 
är en av de vanligare fyndkategorierna vid många 
arkeologiska undersökningar. Sten ses i allmän
het också som något mycket naturligt och vanligt. 
Därför tolkas stenverktyg för de mesta som att de 
varit vardagliga ting som endast har med det mest 
basala hushållet att göra. Detta tycks ha lett till att 
de felaktigt fått status som mindre intressanta (se 
Westberg 2003:6). Att malstenar av olika slag har 
ett så uppenbart användningsområde och har varit 
så vanliga har stått i vägen för vidare tolkningar.

Ytterligare en sak som antyder att malverktyg 
inte alltid behandlats med tillbörligt intresse är 
att de inte har klara definitioner. Ofta kallas de 
stenverktyg, det förekommer också relativt ofta 
sammanblandningar mellan knacks tenar och lö
pare. Ofta läser man också att man funnit mal
stenar, utan att veta om det rör sig om löpare, 
underliggare, eller om det är delar till en vrid
kvarn eller en skrubbkvarn. Det finns helt enkelt 
ingen enhetlig terminologi, vilket naturligtvis 
är förvirrande. Skrubb- eller gnidkvarnar hör till 
de vanligare fynden på en boplatsgrävning, den 
består av en handhållen löpare och en undre sta
tionär underliggare. Löpare, vilka för övrigt ofta
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beskrivs som knackstenar och tvärtom, hittas i 
många olika sammanhang och har funnits under 
lång tid. De anses ofta så vanliga att man, som 
redan nämnts, inte tänker så mycket mer på dem. 
Jag har själv ofta hittat löpare utan att egentligen 
göra något annat än att bara konstatera att de 
finns. Kanske funderar man lite extra om man 
har hittat dem i en grav eller kanske rent av i 
ett stolphål, men det är sällan som de får någon 
större uppmärksamhet.

Den här artikeln handlar dock i första hand 
om vridkvarnar. En sådan roterar i en cirkelrö
relse runt en mittaxel. Det är en handkvarn som 
består av en övre löpare och en undre liggare. 
Den övre stenen är i mitten försedd med ett cir
kelrunt genomgående hål. I liggarens mitt har en 
järn- eller trästång varit fästad så att delarna hål
lits på plats. Hålet i den övre stenen var så stort 
att säden kunde hällas ned vid sidan av axeln. I 
den övre delen, löparen, finns ofta ytterligare ett 
hål för ett handtag. Med en sådan kvarn malde 
man drygt dubbelt så mycket som med den äldre 
skrubb/gnidvarianten. Vridkvarnar anses all
mänt ha kommit till Skandinavien mellan 100 
f. Kr-200 e. Kr. De är kända från antiken och 
anses ha fått sin spridning genom den romerska 
krigsmakten (Zachrisson 2004:359). I Sverige 
är de kända från 200-talen från Skåne, Gotland 
och Bohuslän. Genom införandet av vridkvar
nen underlättades alltså malningen betydligt, på 
samma tid malde man 1,5-2,5 gånger så mycket 
mjöl som med den äldre varianten. Så sent som 
på 1900-talet malde färöiska kvinnor med vrid
kvarnar. De kunde då mala drygt 40 liter mjöl 
på en dag vilket motsvarar cirka 5-6 liter mjöl 
i timmen (Welinder m.fl. 1998:395). Det är lätt 
att tänka att man under tiden som man malde 
mjöl också har bakat bröd, men det troliga är att 
man, före vridkvarnens införande, tillrett olika 
sorter av grynröror. Det finns i det arkeologiska 
materialet många spår av att man har blandat 
mjöl och gryn med olika animaliska ingredien
ser till grötliknande rätter. Den tekniska skillna
den mellan ett regelrätt bröd och dessa röror är 
att gröten har kokats till 100 grader, medan det 
krävts betydligt högre temperatur för att grädda 
ett bröd (Welinder m.fl. 1998:398).

Man kan alltså anta att införandet av vridkvarnen 
gav nya möjligheter som bör ha varit nog så re
volutionerande. Är det t.ex. så att det är först då 
som man börjar baka bröd? Eller i alla fall mer 
bröd? Vridkvarnarna gav inte bara mer mjöl, kva
liteten blev också bättre och jämnare. Samtidigt 
med vridkvarnarna uppstår också lerhärdar och 
bakugnar. I Lövstaholm hittades inga bröd, men 
däremot ganska stora mängder säd.

Figur 1. En sentida vridkvarn från Misterhults försam
ling i Småland (efter Näsström 1941, foto A. Feininger).

Figure i.A hand-mill from Misterhults parish in 
Småland (after Näsström 1941, photo A. Feininger).

Kvarnstenarna 
på Lövstaholm
De kvarnstenar som hittades på Lövstaholm är 
överliggare/löpare till vridkvarnar. Två säkra de
lar och tre mer otydliga fragment. Fyra av dessa 
kvarnstenar var tillverkade av granit och en av 
amfibolit. Det vanligaste materialet i kvarnste
nar från Uppland är annars jotnisk sandsten eller 
sandsten från Malung. Graniten i de fyra fallen 
är av olika kvalitet vilket gör att vi kan sluta oss
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till att det rör sig om olika kvarnar. Alla fragment 
ser ut att vara sönderslagna, två är dessutom eld- 
påverkade (Häringe Frisberg m.fl. i tryck). Fyra 
av de olika fragmenten är förda till någon kon
text. Ett av fragmenten hittades i en kokgrop i ett 
aktivitetsområde. Just det fragmentet tolkades 
vara en lämplig sten till stenpackningen i gro
pen och inte som någon form av offer. Gropens 
närhet till ett antal hus antyder en samtidighet 
vilket innebär att aktivitetsytan och därigenom 
kan kokgropen dateras till yngre romersk järn
ålder (Häringe Frisberg m.fl. i tryck). De andra 
fragmenten har tolkats som möjliga husoffer. Ett 
av dem låg i ett takbärande stolphål till hus 9. In
tressant i det här fallet är att det i samma hus hit
tades två löpare till en skrubb/gnidkvarn i husets 
mitt under förundersökningen. Även dessa fynd 
har tolkats som varande husoffer. Hus 9 tolka
des annars som ett bostadshus från äldre romersk 
järnålder med tre olika rum med en möjlig boen
deyta i den centrala delen. Fynd av sädeskorn i 
ett av rummen indikerade att där funnits en mat- 
eller förrådsplats (Häringe Frisberg m.fl. i tryck). 
I boningshus 1, daterat till romersk järnålder- 
folkvandringstid, hittades också ett fragment. 
Detta låg i husets mellersta parti och har tolkats 
som husoffer, möjligen vid en ingång till huset. 
Även en slipsten har tolkats på samma vis. Huset 
har troligen fungerat som bostad, med en liten 
brasklapp om att det kan vara en ekonomibygg
nad (Häringe Frisberg m.fl. i tryck). Det sista 
platsbestämda fyndet låg i hus 3 som troligen 
byggts någon gång under romersk järnålder. Det 
låg i ett av de takbärande stolphålen tillsammans 
med en underliggare till en skrubb/gnidkvarn.

Den yta som undersöktes inför dragningen av 
E4:an var ett utsnitt ur verkligheten. Det är där
för svårt att säga vilka boplatsdelar som egentli
gen hört samman. Ytan i Lövstaholm har ansetts 
vara en sannolik by. Husen har legat tätt med vissa 
gemensamma företeelser (se Östling & Larsson, 
denna volym; Häringe Frisberg m.fl. i tryck).

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 3

Vem malde? Vem åt? 
Vridkvarnen som indikation 
på social stratińering?
Vem var det då som malde mjölet och som bakade 
brödet? Man kan nästan sluta sig till att det inte var 
de allra fattigaste som fick njuta frukterna av nymo
digheten. Jag vill redan här säga att jag är medveten 
om att vissa av resonemangen är anakronistiska. 
200-talet är inte samma sak som 1000-1200-talet. 
Men jag finner vissa av resonemangen som följer 
vara för intressanta för att jag ska låta dem slinka ur 
händerna. Undersökningen vid Lövstaholm visade 
inte så mycket som antydde att det skulle ha rört 
sig om en boplats som tillhört en rikare miljö. Det 
fanns ändå företeelser som gjorde att man kunde 
ana ett socialt övre skikt, bl.a. det stora huset med 
loft, kallat hus 6, det största huset som hittades un
der grävningarna längs E4:an. Det var över 50 m 
långt och troligen byggt av trä, som med stor san
nolikhet var en bristvara. Man får tydligt en känsla 
av att det varit ett skrytbygge och troligen har det 
byggts av en ganska välbärgad person (Häringe 
Frisberg m.fl. i tryck). Detta hus låg tillsammans 
med åtminstone ett samtida hus, avskiljt från öv
rig bebyggelse, vilket är intressant i sammanhanget. 
Mellan det stora huset och den övriga boplatsen låg 
ett område där det fanns en brunn eller ett vattenhål. 
Runt om brunnen hade boskap gått omkring och 
betat och från brunnen fanns bitvis en stensatt stig 
som ledde ner mot Samnan (se Östling & Larsson, 
denna volym). Det är inte omöjligt att brunnsom- 
rådet har skilj t olika bebyggelseenheter från varan
dra, men att de ändå samarbetat kring vattenhålet. 
Det kan också vara så att ytan tvärtom binder sam
man olika enheter som har haft olika funktioner, 
men ingått i ett större sammanhang. Kanske har de 
större husen hyst en rikare släkt, eller kanske har 
de fungerat som en samlingsplats och utnyttjats av 
alla dem som bott i området. Hela det område som 
idag är Gamla Uppsala socken var under äldre järn
ålder tätt bebyggt, det stora komplexet vid Bredå
ker ligger mycket nära Lövstaholm, egentligen bara 
på andra sidan Samnan (Frölund & Schütz 2007). 
Kanske har det varit fråga om en enda stor sam
manhängande bebyggelse. Det har sannolikt varit
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stor konkurrens om marken och de flesta ytor bör 
ha utnyttjats (se Östling denna volym).

Vad leder då detta till? Jo, min tanke är att fynden 
av vridkvarnar i ett sammanhang där vi anar en rik 
miljö kan tyda på en social skiktning. Kanske kan 
det också ge oss en ledtråd om dem som allmänt ses 
som de lägst stående på den sociala trappan, trålar
na. Det är dock omdiskuterat om trålarna har fun
nits, när de har funnits och vad de i så fall har gjort. 
Det är dessutom lätt att vi med vårt nutida sätt att 
se på saker har en förenklad bild av vad det innebär 
att vara träl. Vi vet egentligen inte vad det har inne
burit. Man måste hålla i tankarna att det näppeligen 
rört sig om en homogen grupp utmärglade och ynk
liga stackare som har bott i jordhålor, utan att de 
har haft en lång rad sysslor och säkert har haft olika 
ställningar, högre och lägre. Man kanske egentligen 
ska prata om ofria. Kanske har det funnits trälar på 
boplatsen i Lövstaholm? Det är i princip helt omöj
ligt att bekräfta eller förkasta detta och allt resone
mang kring trälar tenderar att bli hypotetiskt.

De tidigaste källorna om trälar är de väst- 
nordiska sagorna och av dem är Rigsthula den 
mest kända. Den skrevs ned på 1200-talet och det 
är omtvistat vilken tid den handlar om. De tidiga 
sagorna handlar om tiden runt 1000-talet men 
skrevs ned cirka 200 år senare. Vad finns det då för 
samband mellan kvarnstenarna och trälar? Inom 
sagalitteraturen har mjölkning och malning an
setts som en syssla för kvinnliga trälar. Innan man 
började använda sig av vatten- eller vinddrivna 
kvarnar bör malningen ha varit ett av de tyngsta 
arbetena i ett hushåll. Även bakning har setts som 
trälkvinnornas uppgift. I de medeltida lagarna 
beskrivs malning som en syssla för kvinnliga trä
lar. I själländsk lag utmärktes en trälkvinna av att 
hon malde och bakade, och om en man förförde 
en trälkvinna blev straffet lägre för mannen. En
ligt västgötalagarna skulle den som gjort en annan 
mans trälkvinna med barn ansvara för henne rills 
hon kunde börja mjölka och mala igen (Myrdal 
2003:i26f). I högmedeltida lagtexter framgår att 
trälar kunde förekomma på gårdar av varierande 
storlek både i Tröndelag i Norge och i Östergöt
land (Lindkvist 1979:131; Iversen 1994:19710.

Stefan Brink har tittat på etymologin kring de 
olika orden som möter oss från sagalitteraturen.

Ett av namnen för kvinnlig träl är deigja, vilket 
är en avledning till ordet deg och således betyder 

”den som bakar” (Brink 2003:104). Det finns alltså 
kopplingar mellan dels sagalitteraturens trälkvin- 
nor och malning och lagtexter och man kan kan
ske härleda någon av benämningarna för kvinn
liga trälar till bakning/malning.

Torun Zachrisson skriver i en artikel att det för
visso är svårt att spåra trälar arkeologiskt. Ibland 
har trälar hittats som gravgods tillhörande sin 
ägare. Hennes intryck är annars att man undvikit 
att diskutera de grupper av människor som inte

Figur 2. Kanske har det sett ut så här? Ett tungt och krä
vande jobb (teckning Magnus Öhrn, öhrndesign sthlm).

Figure 2. Could it have looked like this? A heavy and 
ardous work (drawning Magnus Öhrn, öhrndesign sthlm).

gjort påtagliga avtryck i historien. Hon tror att an
ledningen till det är att man har strävat efter ve
tenskaplighet och att inte föra diskussioner kring 
sådant som inte lämnat tydliga spår efter sig, de 
har blivit osynligjorda (Zachrisson 2003:89). Hon 
påtalar dock det paradoxala i att trålarna i högre 
grad än andra i samhället sannolikt varit delaktiga 
i byggandet av större manifesta byggen, som stora 
hus eller hallar. Eftersom vi inte med säkerhet vet 
kan vi också endast spekulera i att det funnits trä
lar vid Lövstaholm som malt den säd som förva
rats i hus 6, ett hus som de också har varit med 
att bygga upp. Resonemanget om det skulle ha 
funnits trälar bland invånarna på Lövstaholm är 
i högsta grad hypotetiskt, men jag finner det in
tressant, inte minst för att det kan ge en bild av 
befolkningssammansättningen på Lövstaholm.
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Vridkvarnen = världsalltet?
Det finns ytterligare en aspekt på vridkvarnen som 
gör den speciell. I en del norrön och finsk kosmolo
gi finns det föreställningar kring en kosmisk kvarn 
(Tolley 1995). Det är en kvarn som reglerar såväl 
tid och årstider som fruktbarhet. Det finns också 
vissa avsnitt i den poetiska Eddan (1978: Völuspa 
& Vafrudismål 23) som kan kopplas till en sådan 
kosmisk kvarn. I Vafrudnismål 23 berättar jätten 
Vaftrudne att Mundilfarne är far till Solen och Må
nen vilka var dag får jorden att rotera. Mundill bör 
sammanställas med möndull, som är det handtag 
som man använder för att rotera en handkvarn. 
Genom detta blir kvarnen en symbol för hur him
len rör sig runt världsaxeln (se Zachrisson 2004).

Det finns också en intressant myt i den poetis
ka Eddan som handlar om kvarnen Grotte, som i 
kort går ut på att två trälinnor av jättesläkt drog 
den stora kvarnen medan de sjöng. Endast de var 
starka nog. Det finns brottstycken kvar av en så
dan sång, grottesången:

”leggium ludra, luttum steinum ”
( ”maka på laven, lyft på stenarna ”)

(Eddan 1978:154)

Säkerligen har mycket av det monotona malnings- 
arbetet ackompanjerats av sådana sånger (Myrdal 
2003). Nå, på kung Erodes uppmaning malde jät
tekvinnorna guld, fred och lycka utan att få någon 
vila eller sömn. De tröttnade naturligtvis och blev 
vreda och lät istället kvarnen mala fram en fiende
här. Denna härs ledare, sjökungen Mysing dräp
te Frode. Då vidtog åska och jordbävningar och 
solen försvann. Mysing tog med sig kvarnen och 
jättinnorna och bad dem mala salt. Det gjorde de 
också tills det att skeppet sjönk och det är därför 
havet är salt. Kvarnen störtade i havet och bildade 
en strömvirvel (se Eddan 1978:154).

Tomas Westberg föreslår att mal- och krossverk
tyg har haft synnerligen symboliska och sociala vär
den. Han menar att denna typ av redskap är under- 
representerade i offerfyndmaterial eftersom man 
inte ansett dem vara intressanta och att de inte varit 
värdebärande (Westberg 2003:6). Han menar också 
att mal- och kvarnstenar har använts som husoffer
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(se diskussion Westberg 2003:i4ff). Det är en tanke 
som också Torun Zachrisson tar upp i en artikel om 
kvarnstenarna på Helgö. På Helgö har sju kända 
vridkvarnar hittats. Men precis som vi nämnt förut, 
ansågs de då inte viktiga eller intressanta och dess 
läge har därför inte markerats. Enbart i de fall där 
kvarnfragmentet ingått i någon konstruktion blev 
de lägesbestämda, vilket gör att det enbart är två 
som har kunnat föras till enskilda lager och däri
genom daterats. De påträffades i lager från folk- 
vandringstid/vendeltid. På Helgö fanns även en stor 
mängd malstenar och underliggare. Dessa har bland 
annat byggts in i husets stenfundament och utgjort 
skoning till de stolpar som har lyft upp långhuset. 
På liknande sätt har människor hanterat malstenar i 
de många järnåldershus som undersökts på fastlan
det, Öland och Gotland (Zachrisson 2004:359).

På ett symboliskt plan kopplas gärna bröd ihop 
med fruktbarhet och pånyttfödande. De kvarnar 
som har malt säd till bröd kan ha betraktats som 
en del av fruktbarheten.

Avslutning
Avslutningsvis vänder jag på framställningen ovan 
och börjar med den kraftfulla bilden av jättekvin
norna som drar den tunga kvarnsten som symbo
liserar årets gång, årstiderna och bondens arbete i 
en cyklisk världsuppfattning. Sett som en bild av 
världens gång blir kvarnstenens symboliska ladd
ning begriplig och ökar trovärdigheten när man 
vill se en symbolisk innebörd i de kvarnstenar och 
delar av kvarnstenar som placerats t.ex. som bot
ten i stolphål vid husbyggen. Kvarnstenar, gamla 
eller trasiga bitar av kvarnstenar förefaller annars 
som självskrivet idealiska bottenstenar i kraft av 
sina alldeles osymboliska kvaliteter.

Om vi godtar den traditionella uppfattningen 
om att trälkvinnor skötte malningen kan vi också 
hypotetiskt föreställa oss att ofri arbetskraft fun
nits i Lövstaholm.

Kvarnstenen i vridkvarnarna mal rikedom ge
nom att producera betydligt mera och mycket 
bättre mjöl per arbetad tidsperiod än de tidigare 
gnidkvarnarna. Eventuellt kunde vridkvarnen 
innebära att ett överskott av mjöl framställdes 
i Lövstaholm och kunde säljas. I området runt
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Gamla Uppsala som under järnåldern var tättbe
byggt och där man anar en begynnande specialise
ring av arbetsuppgifter mellan gårdar och byar, är 
det givetvis intressant att tänka sig att de boende i 
Lövstaholm kan ha specialiserat sig på sädesodling 
och mjölframställning vilket i sin tur skapat större 
rikedom för gårdens befolkning. Att vridkvarnens 
kvaliteter också kan kopplas till brödets kulturhis
toria med fynd av ugnar med flata lerbottnar om 
än inte just i Lövstaholm gör inte fynden av vrid
kvarnar mindre intressant.

Det stora huset i Lövstaholm, störst av alla hus 
utgrävda under E 4-grävningarna, med sin bygg
nadsstil som indikerat loft och förvaring av bröd
säd, skulle hypotetiskt kunna ha varit bebott av 
jämförelsevis rika bönder, som specialiserade sig 
på odling av brödsäd, höll trälar, hade råd att satsa 
på nymodigheter (äldre järnålder) som vridkvar
nar och som därmed kunde producera en över- 
skottsvara för avsalu i en allt tätare bebodd miljö 
som Uppsalaslätten. Därmed inte sagt att trålarna 
bodde i hus 6, utan att de i stället har huserat i 
något eller några av de mindre uppseendeväckan
de husen på ytan. Med kvarnen som symbolisk 
framställning av en cyklisk världs- och livsuppfatt
ning skulle vi då kunna åtminstone fantisera om 
att vi via vridkvarnsfragmenten kommit Lövsta- 
holmsborna närmare in på livet. ■
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Summary
The Hand-mill - a sign of bread and wealth?

D
uring the archaeological investigation 
at Lövstaholm a number of hand-mill 
fragments were found. Remains of 
grinding tools have often been overlooked by 

archaeologists. There is, for instance no compre
hensive terminology. However, the hand-mills 
in particular may have had further significance 
than the obvious, grinding.

According to certain medieval sources, grinding 
was performed by female thralls. Does this indi

cate the presence of thralls at Lövstaholm? Also 
found at the site were the remains of a very large 
building which would have required a vast work
force to build. Maybe this workforce also consisted 
of thralls. Hand-mills have also had an important 
symbolic function. In both Finnish and Norse 
myth, they occur as symbols of the Cosmos. Find
ing hand-mills or fragments thereof is therefore 
very interesting from a number of aspects. Also, 
this type of objects should be re-evaluated. ■
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Skit i byn
- tankar kring tidig by bildning

Anna Östling & Fredrik Larsson, Riksantikvarieämbetet, UV GAL

U
tanför ett av husen på Lövstaholm i Gamla 
Uppsala socken, Uppland låg flera latrin
gropar grupperade. Eller snarare, en rad 
förmodade latringropar. Tolkningen gjordes i fält 

på grund av att fyllningen var annorlunda mot de 
anläggningar som tolkades vara t.ex. avfallsgropar. 
Oavsett om vår tolkning är riktig, och groparna 
faktiskt varit avsedda för mänsklig avföring eller 
inte har tolkningen lett till frågor om hur de mest 
fundamentala behoven sköttes under äldre järnål
der. Det som vanligen studeras och diskuteras när 
det gäller bebyggelsearkeologi och strukturella för
ändringar hamnar på en annan nivå, med sociala 
förändringar, maktförskjutningar och förändringar 
i samhällets uppbyggnad och hierarki. Men stora 
förändringar kan ha en karaktär som förändrar 
också det mest vardagliga och vice versa.

Med den här artikeln vill vi försöka finna vägar 
att förnya den arkeologiska forskningen om by
bildning och dessutom ifrågasätta varför man så 
idogt tycks ha sökt en lineär utveckling (se längre 
fram i artikeln). Genom att diskutera anläggning
ar på boplatser som inte i vanliga fall diskuteras i 
bybildningssammanhang vill vi också föra in ett 
mer mänskligt perspektiv - ett perspektiv som vi 
tror man kan komma närmare inpå om man analy
serar mer vardagsnära aktiviteter. Latringroparna 
på Lövstaholm är tecken på just en sådan aktivitet. 
Därifrån kan vi försöka nå fram till aspekter på 
hur man har hanterat och förhållit sig till avföring 
och i förlängningen kunna se hur denna hantering 
har förändrats i och med t.ex. kraftig befolknings-

”Sina byar bygger de inte som hos oss med hus 
vägg i vägg längs gator utan var och en omger 
sin gård med en fri yta ”

(Tacitus, Germania kap. 17).

ökning. Det finns naturligtvis en lång rad andra 
företeelser som man också skulle kunna titta när
mare på i syfte att bättre förstå hur bybildnings
processen gått till. Exempel på detta är brunnar 
och vägar vilka kortfattat kommer att beröras i 
artikeln. Alla dessa tills synes obetydliga förete
elser bör ha förändrats i samband med att stora 
samhälleliga omdaningar skett, oavsett om det är 
plötsliga händelser, eller om det rör sig om mer 
långdragna strukturella förändringar.

Frågor som väckts och kommer att diskuteras i ar
tikeln är:

• Hade man överhuvudtaget latringropar?
• Var hade man dem i så fall?
• Hur förändras synen på hygien över tid och 

när det sker en kraftig befolkningsökning så
som antas ske då en by bildas?

• Kan vi överhuvudtaget använda oss av den här 
typen av ingångar för att studera bybildnings
processer?

Bakom vår artikel ligger alltså en önskan om att få 
förståelse för och ny kunskap om hur bebyggelse
strukturer vuxit fram och vilken inverkan föränd
ringarna kan ha haft på dem som bebodde platsen
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under yngre bronsålder och äldre järnålder. Själv
klart är man som arkeolog, eftersom man är intres
serad av långa, sega strukturer och kontinuitets/ 
diskontinuitetsfrågor, väldigt intresserad av att få 
reda på hur samhället har vuxit fram till det sam
hälle vi har idag. Vilka skeenden som har lett till 
vad osv. Trots det är det lite svårt att förstå denna, 
kalla det fixering, vid just bybegreppet. Ett begrepp, 
som trots alla teorier inte entydigt har definierats. 
Vad man ofta tycks mena är den medeltida regle
rade byn, när den kommer till och hur långt man 
kan föra den tillbaka i tiden. Men, det intressanta är 
ändå att förstå hur människor har strukturerat sin 
vardag och sitt liv, oavsett vad man kallar det. Var
för måste processen leda fram till en bestämd sak: 
framväxten av byn? Varför är det så viktigt att förstå 
när byn först syns i materialet? Som Per Frölund 
klokt konstaterat har forskningen haft en mer eller 
mindre uttalad evolutionistisk inställning, där man 
utgått från att ”primitiva” så kallade ensamgårdar 
utvecklats till mer ”civiliserade” byar (Frölund 
1998:146). Man får en känsla av att man gärna har 
velat förenkla förhistorien och göra den lineär, från 
A till B, att man har gått från underutvecklad till 
utvecklad i en bestämd ordning, vilket känns som 
tämligen ett nutidscentrerat sätt att se på saken.

Vårt dilemma är alltså: Hur ska vi kunna till
föra något i debatten, som inte bara blir mer eller 
mindre en upprepning av vad som tidigare gjorts 
och troligen på ett bättre sätt? Hur ska den här 
specifika undersökningen kunna hjälpa till att föra 
forskningen om de eventuella byarnas härkomst 
vidare? Våra ögon föll på latringroparna och där
med också hur man har hanterat avföring, men det 
finns naturligtvis en lång rad andra företeelser som 
man skulle kunna titta närmare på i syfte att bättre 
förstå hur samhällsstrukturerna växer fram och för
ändras.

Teoretiska aspekter på 
bybildningsprocesser och 
latrinhantering
Redan under förundersökningen antogs undersök- 
ningsytan i Lövstaholm kunna tänkas innehålla

spår efter ett antal samtida gårdar eller bebyggelse
enheter och lämpa sig för resonemang kring bybild
ningsprocessen. Inför slutundersökningen fanns 
en prioriterad målsättning att försöka se ifall ytan 
innehöll olika gårdar och om det var så hur de skilj- 
de sig från varandra. I förlängningen var målsätt
ningen också att studera bybildningsprocessen un
der äldre järnålder (Häringe Frisberg m.fl. i tryck). 
Eftersom Gamla Uppsala är en så mytomspunnen 
och omtalad plats, som hart när alla arkeologer och 
många andra, har åsikter och uppfattningar om är 
det med en viss bävan vi har närmat oss området. 
Inte minst för att ämnet är tidig bybildning, ett 
ämne som likaså är laddat och omdiskuterat.

När arbetet med artikeln tog sin början var tan
ken att den skulle vara av relativt traditionell typ, 
med uppställande av husgrupperingar, mått och 
lite annat. Men, bybildningsprocessen är en het 
potatis inom ämnen som arkeologi, etnologi, ort- 
namnsforskning och kulturgeografi och det finns 
många olika synpunkter på hur man ska närma sig 
materialet. Bybegreppet och bybildningsproces
sen har stötts och blötts och diskuterats ett otal 
gånger. Till största delen är det mycket goda och 
genomtänkta tankar som tagits upp (för utmärkta 
exempel, se Aspeborg 1998; Frölund 1998; Göth- 
berg 1998b, 2000; Schmidt Sabo 2001, 2005; Fall
gren 2006). Länge har uppfattningen rått att man 
i Skandinavien under järnålder främst levde i så 
kallade ensamgårdar. Detta grundar sig till stor 
del på de arbeten som Björn Ambrosiani och Åke 
Hyenstrand lade fram på i960- och 1970-talen 
(Ambrosiani i9Ó4:205ff; Hyenstrand 1974:3^). 
Dessa utgick dock från kvantitativa studier av 
gravmaterialet i Mälardalen och inte från studier 
av konkreta bebyggelselämningar. Vilket beror 
på att det helt enkelt knappast fanns några kända 
bebyggelselämningar. Idag är bilden en helt an
nan, men idén om ensamgården fick en stor ge- 
nomslagskraft, vilket har lett till att man ansett 
att byar tillhört mer komplexa samhällen, att by
bildningen på något sätt kommit att bli en gräns 
eller brytpunkt mellan enklare och mer komplexa 
samhällen. Begreppet protourban/protoby har 
kommit upp i diskussionen och man kan fundera 
över om detta begrepp går att applicera på områ
det runt Gamla Uppsala under järnåldern då en
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så kraftig befolkningsökning sker. Tyvärr är be
greppet rätt vanskligt. I det ligger underförstått att 
det senare växer fram en stad på platsen, och man 
tolkar och projicerar en senare situation eller ett 
senare förhållande tillbaka i tiden. Det verkar då 
som om man tänkte sig att den senare staden har 
varit det ursprungliga målet för samhällsutveck
lingen (Larsson 2006:20). Detta förutsätter också, 
vilket diskuteras mer nedan, att man har ett täm
ligen nutidscentrerat sätt att se på forntiden, att 
man hela tiden utvecklas mot något ”bättre”.

Jan-Henrik Fallgren definierar i sin avhandling 
som behandlar den öländska bebyggelsen från äld
re järnålder till medeltid, bybegreppet som följer:

”ett grupp av minst två gårdar med ett gemen
samt namn, vars ägor och hägnader gränsar till 
varandra”

(2006:95).

Vidare menar han att gårdarnas ägor antingen har 
varit blandade inom en eller flera gemensamma 
hägnader eller varit skilda och särhägnade, samt 
att det utanför hägnaderna funnits en eller flera 
former av gemensamma resurser (2006:95). Han 
menar att de förhistoriska byarna sannolikt främst 
konstituerats av släktband och andra sociala bind
ningar, förutom att de har utgjort en grupp gårdar 
i landskapet. Han pekar också på att den sociala 
hierarkin utgör en av de viktigaste nycklarna för 
en vidare förståelse av bysamhällena (2006:99).

Bybegreppet ställs alltså oftast mot begrep
pet ensamgård. Begreppen har egentligen inte 
problematiserats eller definierats förrän ganska 
sent (Fallgren 1993, Frölund 1998, Göthberg 
2000, Burström 1995). Kulturgeografer har tidi
gare hävdat att en bybildning i Skandinavien hade 
skett tidigast under 600-talet eller under vikinga
tid, arkeologerna däremot hävdade länge att det 
skedde under medeltid. Kulturgeograferna ansåg 
att bybildningen uppkom i samband med att man 
gick över till tvåsädesbruk, arkeologerna ansåg att 
bybildningen hade sin grund i att ensamgårdarna 
delades under början av medeltiden (Borna-Ahl- 
kvist 2002 och där anförd litteratur). Jan-Henrik 
Fallgren diskuterar begreppet i sin avhandling och 
menar att ensamgården lättast definieras som byns
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motsats. Att den ligger enskilt i landskapet och inte 
gränsar till någon annans ägomark. Ensamgårdar
na som Fallgren beskriver verkar dock ha tillkom
mit under medeltid i områden där naturlandskapet 
inte tillåtit några större bebyggelser. Denna typ 
av ensamgårdslandskap har funnits i till exempel 
skogsområdena i Småland (Fallgren 2006:99).

Ett annat problem med begreppet ensamgård 
är att de troligen tett sig olika beroende på vilken 
del av landet man talar om. Det känns inte alltför 
långsökt att tänka sig att eventuella ensamgårdar 
sett ut på ett annorlunda sätt i glesbebyggda om
råden än i ett område som Gamla Uppsala, efter
som befolkningsstrukturer och sociala samman
hang måste ha skilt sig ganska radikalt mellan 
dessa olika områdestyper. En annan definition 
av begreppet är att en ensamgård inte ingår i en 
samfällighet eller bygemensamhet och ligger mer 
än 200 meter från någon annan gård. Detta tycks 
också gälla främst för medeltida förhållanden 
(www.historiska varldar.se). Om man menar att 
en ensamgård inte ingår i någon gemensamhet, 
måste de då ligga långt ifrån varandra? Enligt yt
terligare en definition definieras en ensamgård 
som en oberoende ekonomisk enhet som är klart 
avgränsad och isolerad från andra bosättningar 
(Mikkelsen 1999:179). Borna-Ahlkvist skri
ver att ensamgårdar tycks ha funnits parallellt i 
samma områden som en mer samlad bebyggelse 
(2002:154). Hon undrar också när man kan säga 
att en gård blir en isolerad ekonomisk enhet. För
fattarna till den här artikeln ifrågasätter också 
vad man menar med att en gård är isolerad, är en 
gård någonsin helt isolerad? Har man ändå inte 
samarbetat om t.ex. en eventuell väg? Eller om 
hägnader? Det brukar anses att det i bybegreppet 
ligger, att det ska finnas någon form av samar
bete eller samfällighet, men det behöver knap
past vara antingen eller, samarbete kan ske på 
många olika nivåer. Vad gäller bronsålderssam- 
hället menar Borna-Ahlkvist att man länge trott 
att gårdarna legat utspridda i landskapet, men att 
de ändå har haft någon form av gemensam or
ganisation (Borna-Ahlkvist 2002 och där anförd 
litteratur). Att man levde i ensamgårdar i Skandi
navien förklarades bland annat med att vi ligger i 
utkanten av en kontinental kulturkrets och att vi
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hade för dåliga jordbruksmarker (Borna-Ahlkvist 
2002 och där anförd litteratur). Idag anser nog de 
flesta att byliknande bebyggelse funnits i Skandi
navien från åtminstone äldre järnålder, så kallade 
ensamgårdar verkar dock ha funnits parallellt (se 
diskussion nedan). Men det finns tydliga indika
tioner på att man så tidigt som under neolitikum 
har levt tillsammans i bygder och därigenom haft 
någon form av gemenskap (Björck aoogaigaff).

Gårdsbegreppet är också undflyende och svår- 
definierat. Både Fallgren och Frölund påpekar 
också det märkliga att det egentligen inte tycks 
ha förekommit någon diskussion eller några 
kontroverser om gårdens eller byns funktion och 
innehåll (Fallgren 1993:61, 2006:99 ff» Frölund 
1998:147). Frölund menar vidare att ett begrepp 
som ”gård” måste ha förändrats genom historien 
och att det är ett relativt begrepp som bundits 
av vilken kontexten varit. Flan ifrågasätter därför 
nyttan av att applicera kulturhistoriska begrepp 
på ett arkeologiskt material. Per Frölund skriver 
också att resonemangen kring byar och gårdar 
har hämmats av ett antingen-eller-perspektiv, 
istället för ett både-och-resonemang (1998:148). 
Och visst kan man hålla med om det, varför mås
te det vara det ena eller det andra? Det måste ha 
funnits mellanformer och människor har säkert 
anpassat sig efter den rådande situationen. Ka
talin Schmidt Sabo menar att byn som idé fanns 
förankrad redan under äldre järnålder och att det 
finns belägg för både enskilt och kollektivt ägan
de liksom för enskilt och kollektivt brukande 
(Mascher 1995; Widgren 1995). Hon konstate
rar också att det verkar ha existerat flera bybild- 
ningsperioder under historiens lopp, varav den 
medeltida kan sägas vara den senaste (Schmidt 
Sabo 2001:58). Detta är intressant och, oss veter
ligen, första gången det tas upp i sammanhanget 
att det inte bara finns en linjär utvecklingpro
cess som går mot ett mål, som då skulle vara den 
medeltida reglerade byn. Verkligheten är knap
past så enkel. Ibland när man läser den omfat
tande litteratur som finns kring bybildningspro
cessen får man en känsla av att diskussionen har 
gått på tomgång och att det som skrivs bara är en 
upprepning av vad som tidigare sagts.

Latrinhantering

För att komma ifrån den här rundgången av tan
kar kring bybildningen vill vi försöka angripa frå
gan från ett annat håll, så att säga. Vi vill försöka 
nå fram till en förståelse för hur människor har 
strukturerat sitt liv och hur samhället sett ut och 
utvecklats från en annan aspekt än den gängse. 
Framför allt vill vi uppmuntra till framtida forsk
ning kring den så kallade bybildningsprocessen 
utifrån ovanliga vinklar. I just det här fallet valde 
vi latringroparna för att komma förbi rundgången. 
Helt klart är det väldigt svårt att veta något om 
hur människor tänkte om latrinfrågan, men det 
finns sidor av ämnet som leder längre än man 
kanske i förstone tror. Ett perspektiv kan vi följa 
i antropologen Mary Douglas banbrytande verk 
Purity and danger från 1966. Häri analyserar hon 
flera aspekter på renhet och orenhet och pekar på 
hur dessa begrepp verkar vara centrala för mänsk
liga samhällen, inte minst flera av de beteenden vi 
kan iaktta. Hon påpekar exempelvis hur olika sätt 
att betrakta kroppsliga utsöndringar som t.ex. av
föring, urin, tårar och saliv, även om de kan upp
levas som individuella, ändå i högsta grad verkar 
tillhöra en gemensam kultur eller ett gemensamt 
synsätt (Douglas 2002:i49ff).

En intressant vändning på detta resonemang 
finner vi hos den franske psykoanalytikern Do
minique Laporte som menar, något tillspetsat, 
att hur vi behandlar vår avföring är väsentligt 
för framväxande av jaget. I detta inkluderar han 
hur städerna organiserats, hur de nationella sta
terna växt fram och framväxandet av kapitalismen. 
Detta skrev han i en liten, delvis polemisk, men 
ändå rasande seriös bok som heter History of shit 
(Översättning till engelska 2000). Boken skrevs 
ursprungligen i slutet på 1970-talet som en mot
vikt till det akademiska ”rena” språket och är rela
tivt svårläst, men högst läsvärd och rolig.

Hans tanke är att när människor gått från att 
ha levt mera utspridda (om det nu är så det gått 
till) till att bo i tätare bebyggelse, tätt tillsammans 
med många människor, bör det ha åstadkommit 
en genomgripande förändring av mentaliteten 
(Laporte 1978, 2000). Man kan tänka sig en ökad 
samverkan, men också en ökad konkurrens om
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varor och utrymme. En så vardaglig sak som hur 
man sköter sin mage borde ha blivit annorlunda.

Om vi i det här falle t även inkluderar latriner i 
begreppet avfallsgrop vilket inte är orimligt, öpp
nar det vidare möjligheter att använda sig av ett 
större källmaterial. Arkeologen lan Hodder har 
beskrivit avfallsgropar i ett tidigneolitiskt Central
europa. Han har tolkat dessa som markeringar av 
gränser mellan motsatser som ute-inne, smuts-rent, 
vi-dom. I hans exempel fanns groparna nära husen, 
längs sidorna, men någon gång flyttades dessa gro
par till boplatsens ytterkanter och Hodder tolkar 
detta som att t.ex. vi-dom-gränsen efter föränd
ringen omfattades av en större grupp människor 
(1990:47). Detta resonemang är högeligen intres
sant för Lövstaholms vidkommande eftersom vi är 
intresserade av att få reda på vad som händer när 
bebyggelsen tätnar och befolkningen ökar.

Paradoxalt nog finner vi alltså att en av våra 
mesta basala handlingar kan speglas genom såväl 
gemensamma värderingar som ett framväxande 
jag, individen. Detta ger oss god ingång till att stu
dera vad som händer då människor långsamt bör
jar trängas på mindre och mindre ytor samtidigt 
som förmodligen urgamla traditioner/beteenden 
tvingas att förändras för att passa en ny situation.

Lövstaholmsboplatsens
bakgrund
Under den yngre delen av bronsåldern steg Upp
salaslätten upp över vattenytan vilket ledde till 
att stora arealer mark frilädes. Detta innebar att 
många människor kunde bosätta sig här under 
äldre järnålder. Pollendiagrammet från Sjödyn 
några kilometer nordöst om Lövstaholm (Alm
gren 2005) visar att det i början av förromersk 
järnålder sker en intensifiering och delvis en för
ändring av markanvändning och markberedning 
som tyder på att marker hållits öppna genom bete. 
Samtidigt etablerar sig granen och lind och alm 
minskar, troligen genom handing och skogsröj
ningar. Från och med romersk järnålder består 
huvuddelen av landskapet av öppna betesmarker. 
Under denna period fortsätter granen att öka på
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bekostnad av ädellövträd. Framväxten av Lövsta- 
holmsboplatsen och dess markutnyttjande stäm
mer bra överrens med dessa iakttagelser.

Slätten kring Gamla Uppsala var under äldre 
järnålder ett tättbebyggt område. Boplatserna tycks 
av allt att döma ha legat mycket nära varandra, på 
vissa ställen har det kanske inte varit mer än ett 
knappt hundratal meter mellan bebyggelseenhe
terna. Av de undersökningar som har gjorts inom 
Gamla Uppsala socken inför E4:an är det egentli
gen bara Hämringe som har sin tyngdpunkt i yngre 
järnålder (Nordström & Evanni i tryck). Övriga un
dersökningar som gjorts innanför socknens gränser 
visar att lämningarna från den äldre delen av järn
åldern är i förkrossande majoritet, det gäller platser 
som Skärna, Fullerö, Berget, Brillinge, Bredåker, 
Trekanten, Björkgården och Lövstaholm.

Tillsammans med de undersökningar som ti
digare gjorts i socknen framstår den numera som 
en av landets mest undersökta. Flera av de plat
ser som redan nämnts har undersökts tidigare, 
vid Fullerö undersökte Greta Arwidsson tidigt 
en präktig vapengrav (1948), där finns också de 
i Sverige äldsta beläggen för bergmalmshantering 
(Karlenby 1993). Området kring Bredåker har 
också tidigare varit föremål för undersökningar 
(Häringe Frisberg & Göthberg 1998). Bredåker är 
särskilt intressant för den här artikeln, eftersom 
båda platserna, Bredåker och Lövstaholm, ligger 
på var sin sida om ån Samnan. Det har naturligt
vis också gjorts undersökningar av Gamla Uppsala 
högar och Valsgärde, något som vi inte kommer 
att gå in på närmare här, utan vi hänvisar till t.ex. 
John Ljungkvists avhandling (2006). Alla dessa 
platser är intressanta för förståelsen av lämningar
na vid Lövstaholm och alla bidrar de till att bygga 
upp en större kunskap om framväxten av miljö
erna kring Gamla Uppsala och Valsgärde, vilket 
hur man än ser på det är anmärkningsvärda forn- 
lämningar som har haft en betydelse även i senare 
tider. Att sammanställa och utvärdera dessa un
dersökningar är ett angeläget arbete för framtida 
forskare. Denna artikel kommer dock att fokusera 
på Lövstaholm.

De boplatser som har undersökts från äldre ro
mersk järnålder ligger huvudsakligen på odlingsbar 
mark. Som vi redan berört har endast få lämning
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ar från yngre järnålder hittats på dessa ytor, vil
ket tyder på att en omfattande samhällsomdaning 
skett. Den stora omstruktureringen kan ha berott 
på att man ville använda marken till odling och att 
man då flyttade upp bebyggelsen på de obrukbara 
impediment som stuckit upp som öar i den vid
sträckta slätten. Detta betyder att samhället bör ha 
ändrat inriktning både socialt och ekonomiskt vid 
järnålderns slut. I området växer vid samma tid 
arkeologiska digniteter som Gamla Uppsala och 
Valsgärde fram och har sina storhetstider i yngre 
järnålder. En något annorlunda bild ger dock de 
omfattande undersökningar som genom åren har 
genomförts i Bredåker, där bebyggelsen expande
rar under förromersk järnålder. Men till skillnad 
från lämningarna vid Lövstaholm tycks det inte 
ske något abrupt övergivande av boplatsen under 
övergången till yngre järnålder utan det finns be
byggelse kvar under folkvandringstid och äldsta 
vendeltid. Den är dock mer fåtalig än tidigare och 
upphör senare under yngre järnålder (Frölund & 
Schütz 2007 och där anförd litteratur).

Sammanfattningsvis kan sägas att det efter un
dersökningarna inför E4:an står klart att området 
varit mer tättbebyggt under äldre järnålder än vad 
man tidigare antagit. Detta är viktigt att poängtera, 
om än självklart. När man läser enskilda rapporter 
är det lätt att tro att de olika platserna ligger som 
solitärer i landskapet och hur märkligt det än kan 
verka är det lätt att glömma bort de stora samman
hangen. Platserna måste alltså ha haft en tät kon
takt. Som i de flesta sammanhang har dessa kon
takter varit av olika karaktär: positiva med handel 
och samarbete och negativa med stridigheter och 
konkurrens om mark och råvaror. Denna konkur
renssituation kan också ha haft en stor del i att bo
platserna tidigt tycks ha börjat specialisera sig på 
olika näringsfång. Hantverk som finns belagt efter 
de arkeologiska undersökningarna i området är ex
empelvis järnframställning, tjärbränning och ull
produktion (Karlenby 1993; Appelgren och Björck 
2006; Aspeborg & Östling 2007; Häringe Frisberg 
m.fl. i tryck). I den här typen av miljöer har natur
ligtvis människor träffats, bråkat, skapat allianser, 
gift sig och startat familjer. Barnen i husen måste 
ha lekt med varandra och sprungit mellan husen, 
måhända någon gång hindrade av en eller annan

getabock (fig. 1). Kanske har de, när de blivit lite 
äldre, tagit hand om boskap tillsammans och gjort 
andra sysslor som behövts på gårdarna. Genom 
detta har vänskapsband knutits och brutits, man 
har skaffat sig vänner och fiender. Barnens gifter
mål har sedan skapat nya sociala strukturer. I ett så 
här tätt bebyggt samhälle har det naturligtvis brå
kats och skrattats, man har jobbat hårt, säkert ib
land tillsammans med att bygga vägar, eller gräva 
brunnar och annat. Gamla, sega vänskapsband och 
släktskap har betytt mycket, men det går inte hel
ler att förringa gammal fiendskap, som levt vidare 
genom generationer. Om man vill förstå bakom
liggande orsaker till hur byar och samhällen växer 
fram är det svårt att undvika tankar om inbördes 
förhållanden mellan människor. Hur man ska 
komma åt sådant arkeologiskt är en svår nöt att 
knäcka. Det finns orsaker till hur bebyggelsestruk
turer sett ut som vi har mycket svårt att komma 
åt. Därför måste vi söka en användbar ingång som 
kan berätta för oss om några aspekter på dessa för
hållanden och där kommer Lövstaholm in i bilden 
som en illustrativ fallstudie.

Lövstaholm
Som redan nämnts antogs det tidigt att under- 
sökningsytan i Lövstaholm skulle lämpa sig för 
resonemang kring bybildningsprocessen (Häringe 
Frisberg m.fl. i tryck), och lämningarna från Löv
staholm är förvisso av den karaktären att de bjuder 
in till resonemang kring denna.

Gårdsenheter, indelningar 
och avgränsningar
Det går att urskilja tre bebyggelse- eller gårds
enheter, en i norr (A), en i mitten (B) och en i 
söder (C), varav A ligger skiljd från de andra av 
ett område som är tomt på anläggningar, förutom 
en brunn, ev. vattenhål (fig. 2). Undersöknings
området har inte störts så mycket av senare akti
viteter, utan materialet består till största delen av 
lämningar från järnåldern och då främst romersk 
järnålder. De äldsta dateringarna tangerar yngre 
bronsålder och de senaste är från folkvandrings-
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Figur i. Barnens lek, bråk och samvaro har säkerligen varit betydelsefull för framtida allianser och fiendskaper 
(teckning Magnus Öhrn, öhrndesign sthlm).
Figure i. Childrens’ play and quarrels was probably the foundation offuture alliances and hostility (drawing 
Magnus Öhrn, öhrndesign sthlm).

tid. Under äldre romersk järnålder är den avskilj da 
delen avgränsad mot vattenhålet med en hägnad. 
De olika gårdslägena tycks ha haft olika typer av 
organisation, där den som ligger norr om vatten
hålet inte alls har lika många spår av hantverk och 
vardagsliv som de södra.

De två sydliga gårdarna (bebyggelseenheterna) 
tycks ha varit mest intensivt utnyttjade. Där fanns 
13 stolpbyggda hus (hg. 2 & 3) med tillhörande 
aktivitetsytor vilka innehöll bland annat härdar, 
kokgropar, nedgrävningar och delar av en häg
nad. På den södra ytan fanns också sju brunnar 
samt ovan nämnda latringropar. Ytan i norr hade 
alltså en annan karaktär och bör under äldre järn
ålder ha dominerats av det över 50 meter långa 
stolpbyggda hus som fanns på platsen, vilket för 
övrigt är det längsta huset som påträffats under 
utgrävningarna inför E4:an. Huset tycks ha haft 
en relativt komplicerad uppbyggnad med ett an
senligt loft, samt möjligen också en kombination 
av lerklinade respektive plankuppbyggda väggar. 
Inom det norra området (yta A) fanns också spår 
efter ytterligare fem hus samt ett hägnadssystem
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och en mindre aktivitetsyta. Ytan mellan de södra 
gårdsenheterna och den norra innehöll ett centralt 
placerat vattenhål med ett omfångsrikt kulturla
ger samt delar av en stensatt väg.

Analyserade prover av insekter från brunnar 
och vattenhål samt av makrofossilt material ger 
en bild av ett samhälle där åkerbruk med göds
lade åkrar och kanske framför allt boskapssköt
sel varit viktiga för invånarna. I området kring 
vattenhålet i ytan mellan yta A och B har växt 
Ogräs som svinmålla och måra, samt olika sorter 
av kulturväxter som starr och gräs, brännässlor, 
våtarv, fingerört, timotej, vass, gåsört och gårds- 
groblad (fig. 4). Många av dessa trivs i kväverika 
och gödslade områden, vass och vissa grässorter 
tycker om fuktig och sank mark som gärna får 
vara nedtrampad. Dessa indikationer tillsam
mans med en stenlagd vägstump som har förbun
dit vattenhålet med den närbelägna åmeandern, 
tyder på att området har varit både vattensjukt 
och nedtrampat och därmed säkert tämligen 
kladdigt av lera, vilket i sin tur antyder att det 
varit svårt att ta sig till vattenhålet och därmed
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Figur 2. Översiktsplan overbebyggelsen och områdesindelningarnapåLövstaholm. 

Figure 2. Plan of the settlement and subdivision of areas at Lövstaholm.
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svårt att röra sig obehindrat mellan gårdarna. 
Detta indikerar vidare att det norra området (yta 
A) troligen har utgjort en självständig gårdsenhet 
som troligen inte delat faciliteter med bebyggel
sen på de södra områdena, förutom det centrala

vattenhålet som troligen har haft en allmän och 
gemensam funktion. Kanske har detta område 
rent av fungerat som ett gränsområde, vilket i 
så fall skulle stämma bra överrens med Magnus 
Källholms resonemang (se nedan).
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1B Treskeppigt
stolphus

Boende Kök Bostadsdel Ja

2A Treskeppigt
stolphus

Boende Arbetsrum/för
råd/fähus?

Bostadsdel Arbetsrum/
förråd

Ja? Ja

3A Treskeppigt
stolphus

Boende Stall/fähus Bostadsdel Arbetsrum/
förråd

Ja Ja

4A Upphöjd
stolpbod

Visthus-
bod

Visthusbod

5A Treskeppigt
stolphus

Boende Bostadsdel Ja? Ja

6A Treskeppigt
stolphus

Boende Stall/fähus Arbetsrum/
förråd

Bostadsdel Grov
kök/
boende

Förråd Ja Ja Ja

7A Fyrstolpshus Förråd Förråd

8C Treskeppigt
stolphus

Boende Förråd Bostadsdel Arbetsrum/
förråd

Ja?

9C Treskeppigt
stolphus

Boende Arbetsrum/
förråd

Bostadsdel Matplats/
förråd

Ja Ja?

10B Treskeppigt
stolphus

Boende Stall/fähus Bostadsdel Matplats/
förråd?

Ja Ja Ja

11C Treskeppigt
stolphus

Boende Förråd/grovkök Stall/fähus Bostadsdel Förråd Ja Ja Ja?

12B/C Treskeppigt
stolphus

Stall/
verkstad

Stall/verkstad Ja?

13B Treskeppigt
stolphus

Boende Bostadsdel/
arbetsrum?

Förråd Ja Ja?

14B Treskeppigt
stolphus

Förråd/
trösk-
lada

Förråd/trösk-
lada

Förråd/
trösklada

15C Enskeppigt
stolphus

Förråd Förråd

16B Upphöjd
stolpbod

Visthus-
bod

Visthusbod

17B Treskeppigt
stolphus

Uthus/
förråd

Förråd Ja?

18B Fyrstolpshus Förråd Förråd

19B/C Fyrstolpshus Förråd Förråd Ja?

Figur 3. En sammanfattande tabell över olika hustyper, rumsindelningar och funktioner i husen på Lövstaholm. 

Figure 3 .A summary of house types, room division and house functions at Lövstaholm.
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De tidigaste spåren av människor

Området har tagits i bruk mycket snart efter att 
det steg över vattnet.

Redan under yngre bronsålder byggdes ett cirka 
30 meter långt hus i den södra delen av undersök
ningsområdet och en mindre förrådsbyggnad upp
fördes längst i norr. Vid denna tid har också en 
bebyggelse samt olika aktiviteter hunnit etableras 
på de närbelägna boplatserna invid Berget och 
Bredåker. Husen i Lövstaholm var alltså inte en
samma och ingen enskild företeelse (Fagerlund & 
Åberg 2005:44ff; Frölund 20053:19, 2005c. Detta 
visar att det funnits en tämligen omfattande, om 
än utspridd bebyggelse i området redan under se
nare delen av bronsåldern.

Det växer
Under århundradena alldeles före Kristi födelse ver
kar en mer distinkt bebyggelse växa fram på platsen. 
Tre byggnader, alla treskeppiga långhus med lik
nande orienteringar med kortsidorna mot Samnan, 
reses i tre olika lägen (A-B-C) (fig. 1 & 5). Gård A är 
placerad norr om vattenhålet, gård B närmast söder 
om vattenhålet och gård C längst söderut.

De ligger på ungefär samma avstånd från var
andra, cirka 120-140 meter. Två av husen, A6 och 
Bio, låg på var sin sida om det ovan nämnda vat
tenhålet, starkt.ex.ponerade mot varandra. Det 
stora huset A6 ligger längst i norr och var dessut
om exponerat mot boplatsen i Bredåker på andra 
sidan ån. Det sydligast belägna huset, C8, var i 
stället.ex.ponerat mot en annan boplats i Berget. 
Möjligen ser vi här spår efter tre separata gårds- 
lägen där invånarna har ansett att det var viktigt 
att markera sin närvaro och sitt territorium gente
mot varandra. Detta, och läget med gavlarna mot 
ån och i samma väderstreck, skulle kunna ses som 
en väl uttänkt strategi när man etablerade sig på 
platsen. Bruket av vattenhålet kan också dateras 
till den här tämligen tidiga fasen i boplatsens upp
byggnad. Det känns ganska rimligt att området 
runt vattenhålet har använts av åtminstone två 
av gårdarna. Troligen rör det sig om en form av 
samfällighet, ett samarbete mellan två gårdar för 
att utnyttja ett i övrigt svårbrukbart område. En

form av aktivitetsorganisation kan skönjas också i 
områdets södra del. Där fanns ugnar, troligen av
sedda för matlagning samt en brunn.

Sammantaget kan man säga att bebyggelsen i 
området nu har börjat formera sig, för att i se
nare delen av förromersk järnålder och i äldre 
romersk järnålder bli mer intensiv. Bilden av ett 
öppet landskap ner mot den slingrande ån bör
jar ta form, med Fyrisån en bit bort och med tät 
bebyggelse alldeles i närheten, med platser som 
Bredåker, Berget, Fullerö, Skärna och Björkgår
den/Trekanten. Man har då gott och väl kunnat 
se de andra gårdarna. Man kan spekulera i om det 
redan vid denna tid uppstått konkurrens om mar
ken, vilket längre fram i tiden blir ett uppenbart 
inslag i bebyggelseutvecklingen. Kanske är också 
avståndet mellan dessa tre gårdar ett mått på hur 
gott om mark det funnits eller hur mycket mark 
man ansåg sig behöva för att kunna upprätthålla 
exempelvis ett adekvat jordbruk eller djurhåll
ning. Ur ett annat perspektiv kan avståndet av
spegla ett socialt betingat rumsligt beteende, vad 
vi kan kalla revir. Mellanrummet mellan husen är 
med andra ord ett mått på hur nära man kunde 
förmå sig, eller tillåtas, att bo vid detta specifika 
tillfälle och på denna plats.

I Lövstaholm har tre hus uppförts varav det 
nordligaste A6 är alltså mycket stort. Så vitt vi 
kan se ligger huset kvar under följande period 
vilket indikerar att den första tidens bebyggelse 
får en kontinuitet och betydelse för de följande 
perioderna av bebyggelse på Lövstaholm. Vi kan 
inte se spår av specialisering under detta skede 
men istället finns spår av samarbete mellan de 
tre gårdarna. Helt klart är att det under denna 
period finns en markant ökning av antalet hus
konstruktioner i området och troligen är det vid 
denna tid som koloniseringen av Uppsalaslätten 
startar på allvar. Lövstaholm växte alltså under 
århundradena närmast Kristi födelse till en plats 
som kanske kunde betecknas som by, under för
utsättning att vi med by avser flera bebyggelseen
heter med visst samarbete mellan gårdarna, men 
utan flera av de andra attribut som vi är vana att 
urskilja från exempelvis medeltida bytomter.
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Figur ą. Några av de växter som har frodats kring det centrala vattenhålet i Lövstaholm. Från vänster överst och 
därefter medsols: brännässlor, våtarv, timotej, gårdsgroblad, gåsört och vass. Bilderna på växter hämtade från Natur
historiska Riksmuseets virtuella flora (http:/Hinnaeus.nrm.se/flora/).
Figure 4. Some of the plants which have grown at the central watering hole at Lövstaholm. From the upper left and 
clockwise: stinging nettle, common chickweed, herd’s grass, greater plantain, silverweed and reed. Pictures from The 
Swedish Museum of Natural History’s virtual flora (http://linnaeus.nrm.se/flora/).

Storhetstiden
Under äldre romersk järnålder upplever Lövsta
holm sin storhetstid. Vi menar med detta att det 
då fanns mest hus och flest människor och djur på 
platsen. De tre gårdslägena blir tydligare (fig. r & 
6). I norr står det ståtliga 50-metershuset, hus A6,

kvar ett tag men brinner så småningom ner. Bran
den kan ha varit en olycka men kanske hade huset 
blivit gammalt och obrukbart och därmed spelat 
ut sin roll och bränts ner avsiktligt. I vilket fall 
som helst fanns det samtidigt med hus A2, som ef
ter branden sannolikt ersatte hus A6. Det ser också 
ut som om det funnits en mindre inhägnad gårds-
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Figur 5.Lövstaholm underförromersk järnålder.

Figure 5. The settlement at Lövstaholm during the Pre-roman Iron Age.
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plan mellan husen A6 och Aa. Senare reses ytter
ligare ett hus A3 alldeles söder om hus Aa. Under 
en period stod eller avlöste alltså tre ganska stora 
byggnader varandra på det nordligaste gårdsläget 
i Lövstaholm. När det äldsta huset brinner står, 
eller tillkommer, de två andra som tecken på att 
gårdsplatsen inte förlorat i betydelse. Vid denna 
tid sätter man troligen upp den hägnad som låg 
mellan husområdet och området med vattenhålet. 
Detta område var som vi sett, hårt betat och ned
trampat och förmodligen har det funnits gott om 
frigående boskap av olika slag inom området. Vid 
den här tiden anläggs troligen också den stenlagda 
väg som gått från vattenhålet ner till Samnan.

På den sydligare delen av undersökningsområ
det stod fortfarande hus Bio kvar, men strax söder 
om det restes en större förrådsbyggnad, B14.1 och 
med detta tycks det som om man valt att flytta ut 
förråd och dylikt ur boningshusen till en för ända
målet särskild byggnad. En möjlig tolkning är att 
ekonomin expanderat för invånarna i huset och att 
behovet av förrådsutrymme därför har ökat.

På gårdsläget C längst i söder tillkommer, san
nolikt under tidig äldre romersk järnålder, hus C15, 
som förrådsbyggnad till hus C8. Även här verkar 
alltså ekonomin ha förbättrats för husets innevå
nare. Senast under denna tid etableras en aktivi- 
tetsyta, (aktivitetsområde 3), vilken med tiden 
bildar en omfångsrik produktionsyta som också 
utgör gräns mot gårdsläget B närmast mot norr. 
Med tiden rivs hus C15, för att bereda plats för ett 
nytt boningshus, C9 och anledningen till denna 
förändring är troligen att hus C 8 brinner ner och 
efterlämnar en starkt förorenad yta. I kanten av det 
nedbrunna huset grävs senare en brunn (A7866) 
och placeringen indikerar att brunnen kan ha haft 
betydelse för verksamheten i aktivitetsområde 3.

Mittemellan gårdslägena B och C reses under 
äldre romersk järnålder en större stall- eller verk
stadsbyggnad, B/C12, med en tillhörande förråds
byggnad B/C19 vid aktivitetsyta 6 och flera brun
nar anläggs alldeles utanför. Denna konstellation 
har en mycket intressant placering mellan de två 
större gårdslägena. En tolkning är att de två går
darna fortsatt sitt samarbete som startades under 
förromersk järnålder med en gemensam brunn. 
Under äldre romersk järnålder utvecklas detta

samarbete och man bygger ut det till ett mindre 
hantverks/förrådskomplex.

Vid undersökningar runtomkring Lövstaholm 
har flera hus från äldre romersk järnålder påträf
fats. Vid Berget, hittades exempelvis tre treskep- 
piga hus som kunde knytas till perioden (Frölund 
2005a:35ff). På platsen påträffades också flera brun
nar varav minst en kunde knytas till den aktuella 
perioden. Vid Bredåker nordost om Lövstaholm, 
på andra sidan Samnan framkom en mycket stor 
mängd hus av vilka flertalet kan härledas till det 
aktuella tidsspannet. (Frölund 20050:191; Frölund 
& Schütz 2007). Även i boplatsens närområde i 
sydsydväst framkom ett treskeppigt hus daterat 
till äldre romersk järnålder (Fagerlund & Åberg 
2005:Ó3ff). Den intensiva utökningen av bebyggel
sen och aktiviteterna vid Lövstaholm är uppenbart 
inte något ensamt fenomen utan samma mönster 
upprepas i den närmaste omgivningen. Samman
fattningsvis kan man då säga att i Lövstaholm 
fanns den största andelen hus stående samtidigt 
under äldre romersk järnålder. Det övergripande 
mönstret var dock detsamma som i förromersk 
järnålder: tre gårdslägen, med tämligen uppenba
ra former för samverkan. Kulturlandskapet runt
omkring bestod av gödslade åkrar och bitvis hårt 
betade områden. Det fanns endast få och mindre 
stalldelar i vissa av husen vilket tyder på att man 
sällan haft djur inomhus i t.ex. bås eller kättar. Is
tället är det sannolikt att djuren gick ute hela året. 
Sammantaget verkar Lövstaholm ha haft en tydlig 
inriktning eller specialisering mot betesdrift.

Kollapsen
Ett par hundra år efter Kristi födelse, verkar nå
got hända i trakten runt Gamla Uppsala. I Löv
staholm ändrar boplatsen karaktär och det tycks 
som om människor flyttar därifrån. På det norra 
gårdsläget, A, där det tidigare legat ett antal stora 
hus, finns nu bara ett kvar. Även detta försvinner 
i slutet av perioden och ersätts inte direkt av nå
got annat, även om ett mindre bostadshus, A5 och 
en visthusbod, A7 reses längst i norr under folk- 
vandringstid. Det sydligaste gårdsläget, C verkar 
överges för gott under denna period. Söder om 
vattenhålet brinner hus Bio ner och i stället för att
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Figur 6.Lövstaholrn under äldre rotnersk järnålder.

Figure 6. The settlement at Lövstaholm during the Early Roman Iron Age.
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bygga upp ett nytt långhus uppförs i stället en del
vis ny form av boende med ett mindre boningshus, 
B13 och en mindre ekonomibyggnad, B17, som låg 
vinkelrätt runt ett gårdstun. Där fanns dessutom 
en aktivitetsyta och senare tillfördes ytterligare 
en mindre förrådsbyggnad, B18. Gissningsvis har 
de boende på gården med tiden fått behov av att 
kunna producera mera och i och med det också 
ett behov av att ha någonstans att förvara produk
terna. Något senare överges gårdstunet och under 
folkvandringstid byggs ett stycke söderut ett min
dre ensamt hus, Bi. Mest troligt är att de två folk
vandrings tida gårdarna i mitten och norra delen 
av Lövstaholm utgörs av små jordbruk i Gamla 
Uppsalas periferi. Alldeles oavsett hur man ska 
tolka dem utgör de ändå de sista resterna av en 
bebyggelse på platsen. Genom detta lämnas mar
ken till mer än tusen år av åkerbruk och ängs bruk 
innan den nuvarande gården Lövstaholm flyttades 
ut från Gamla Uppsala by i mitten av 1800-talet i 
samband med laga skiftet.

Latriner och andra 
intressanta anläggningar
Kring Hus 10 fanns spår av tre nedgrävningar vil
ka tolkats vara latriner och ett sextiotal meter åt 
sydväst påträffades ytterligare en latrin (fig. 1 & 
7). Anläggningarna tolkades vara latriner utifrån 
flera olika aspekter.

• Fyllningen bestod av mörka stråk av lera, sot 
och/eller kol och också av flera olika lager där 
leran hade en mer humös karaktär, i motsats 
till de flesta andra anläggningarna på Lövsta
holm.

• Fyllningen hade även delvis en lätt mörkblå 
nyans vilket inte heller observerades hos någ
ra andra anläggningar på platsen.

• Latrinerna var fyndtomma men innehöll allt 
som oftast istället flera knytnävstora eller 
mindre rundade stenar.

Det skall poängteras att de anläggningar vi valt att 
kalla latriner inte har provtagits eller analyserats på 
något sätt. Vårt resonemang bygger helt på de ovan
stående skillnaderna gentemot övriga anläggningar
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på boplatsen samt deras rumsliga fördelning. Då 
groparna var fyndtomma får man vidare anta att 
materialet i dem utgjorts av organiskt material som 
brutits ned, vilket innebär att vi antingen får se dem 
som avfallsgropar för denna typ av material eller la
triner. Vi väljer då att tolka dem som latriner. Det är 
svårt att hitta några paralleller till dessa anläggning
ar från denna tidsperiod, då tidigare undersökningar 
av latriner främst utförts på medeltida material.

Latrinernas funktion är svår att uttala sig om, 
förutom de mest självklara aspekterna. Vissa in
dicier finns dock, de flertaliga rundade stenarna i 
fyllningen och det humösa lermaterialet kan antas 
ha haft med funktionen att göra. En tolkning är 
att stenarna tillsammans med exempelvis vitmossa 
använts för att torka sig med efter toalettbesöket. 
Utöver dessa attiraljer kan enkelt tillskurna pinnar 
eller stickor ha använts (fig. 8) (Ehn & Gustafs
son 1984:82). Stenarna kan också ha deponerats 
i latrinen för att åstadkomma en mer luftig fyll
ning och därmed bättre nedbrytning. I en av la
trinerna fanns en inre konstruktionsdetalj i form 
av ett stolphål. Detta skulle kunna tolkas som att 
det suttit en stolpe i latrinen, kanske använd för 
stöd, alternativt som uppfästning för ett mindre 
tak. En av latrinerna intill Hus 10 har varit av en 
sådan storlek och legat så nära huset att det är tro
ligt att den har haft någon form av överbyggnad. 
Den rumsliga spridningen av latrinerna innebär 
att Hus 10 av allt att döma är det enda hus som 
haft direkt tillgång till latriner i husets närhet, el
ler åtminstone latringropar av denna typ. Kring 
den nordöstra delen av Hus 10 har funnits flera 
aktivitetsytor (fig. 1 & 7). Dessa ytor låg nära flera 
av latrinerna. I den sydvästra delen av området 
kring Hus 10 fanns istället en i det närmaste an- 
läggningsfri yta som avviker starkt från den nord
västra. Sammantaget indikerar detta att det kring 
huset funnits en intensivt använd gårdsyta, vilken 
använts till både matlagning och avfallshantering. 
Samtidigt har det också funnits en yta kring huset 
som medvetet hållits ren. Tolkningen blir att ak- 
tivitetsytorna förlagts till den norra delen främst 
utifrån funktionella aspekter där man samgruppe
rat de sysslor som genererat smuts, lukt och oreda. 
De anläggningsfria ytornas placering har troligen 
styrts av att de skulle kunna utgöra ”entrézoner”
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Figur 7. Hus 10 och de omgivande latrinerna.

Figure 7. House 10 and the surrounding latrines.

där det medvetet hållits rent. Den ensamma latri
nen i sydöst kan möjligen ha varit en allmän latrin 
använd av innevånare på flera gårdar.

Brunnar är en annan vanligt förekommande 
anläggningstyp som skulle kunna användas i ett 
studium om bebyggelseutveckling. Magnus Käll- 
holm har gjort en sådan undersökning av brunnar 
i äldre järnåldersmiljö, redovisad i en D-uppsats i 
arkeologi skriven i anknytning till en undersök
ning i Västra Skälby utanför Västerås (2006). Där

1 I Husavgränsning 
Kokgrop 
Nedgravning

30 m H Latringrop
_i H Stolphäl/Störhal

hittades, förutom en bebyggelse av samma typ som 
i Lövstaholm, inte mindre än 49 stycken brunnar 
(Aspeborg 1998). Källholm analyserar brunnar
nas förhållande till de olika bebyggelseenheterna. 
Hans analys leder till att flertalet brunnar går att 
knyta till någon av gårdarna, både utifrån rumsliga 
förhållanden och utifrån dateringar. Däremot har 
han inte kunnat skönja något bestämt mönster för 
var brunnarna placerats, eller om det funnits något 
normalavstånd från gården till brunnarna. Käll-
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holm skriver vidare att han ändå inte vill utesluta 
att det funnits någon reglering av detta, att brun
narna kan ha förhållit sig till såväl mentala som fy
siska gränser vilka inte längre går att se. Han skri
ver också att en brunn som primärt förhåller sig 
till den gård den tillhör även förhåller sig till öv
riga gårdar och att de då skulle fungera som någon 
form av gränsmarkör (2006:23). Detta resonemang 
skulle kunna stämma med lämningarna från Löv- 
staholm. Brunnar tillhör en kategori anläggningar 
som människor med stor sannolikhet har brukat 
tillsammans, alltså skulle brukarna kunna vara vik
tiga indikationer på att det funnits en samverkan 
mellan olika familje- eller gårdsgrupperingar.

En annan anläggningstyp, eller företeelse som 
kräver underhåll och någon form av samverkan är 
vägar. Vägar måste hållas i skick och går, förstås, 
mellan olika byar, eller andra viktiga platser. På 
Lövstaholm fanns spår av en stenlagd väg, eller sna
rare vägstump. Den går från det omtalade vattenhå
let ner mot Samnan. Troligen är den en hjälp för folk 
och fä att gå på den vattensjuka ytan. Om ”gårdarna” 
har samarbetat om marken kring vattenhålet har det 
antagligen legat på bådas ansvar att se till att hålla 
vägen, och resten av ytan i brukbart skick.

Tillbaks till latrinet
Vi vill alltså som redan nämnts använda latringro
parna för att analysera materialet från ett annat 
håll än det gängse. Det tycks som om latringro

par är en tämligen förbisedd anläggningskategori 
i arkeologiska, i alla fall förhistoriska samman
hang. Inom medeltidsarkeologin finns mer un
dersökt vilket självklart beror på att det där finns 
mer bevarat. Det finns skriftliga källor och dess
utom använder man oftast en annan undersök
ningsmetod. Det är också svårt att hitta uppgifter 
i rapporter och artiklar om latriner i förhistoriska 
miljöer och de beskrivs ofta i en bisats i en artikel 
om gropar eller fosfatkarteringar, som t.ex.

Extremt höga fosfatvärden uppmättes i boplat
sens utkant mot norr och nordväst. Vilket möjli
gen kan associeras till deponering av sekundärt 
avfall. Endast på ett ställe sammanföll inte rik
ligt fyndmaterial med höga fosfatvärden, områ
det var beläget norr om hyddgrunderna III och 
IV. Här finns det förhöjda fosfatvärden men en
dast små mängder med keramik och ben. Detta 
skulle kunna tolkas som en slaktplats eller even
tuellt boplatsens avträde ”

(Björck 1998)

Under arbetet med undersökningarna inför E4:an 
har latriner enbart diskuterats på ett ställe, förutom 
Lövstaholm. I Sommaränge i Viksta socken fanns 
det gropar som urskiljde sig gentemot andra genom 
sin placering och sin fyllning. Arbetshypotesen där 
var att det var latringropar även om det inte gick 
att belägga (Berggren & Hennius 2004:31). Det är

Figur 8. En plats för kontempla
tion och samvaro (teckning Magnus 
Öhrn, öhrndesign sthlm).

Figure 8. A place for contempla
tion and togetherness (drawing 
Magnus Öhrn, öhrndesign sthlm).
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alltså svårt att hitta uppgifter. Om man enbart utgår 
från E4-grävningarna har inga andra anläggningar 
tolkats som latringropar.

Egentligen är latringropar mycket intressanta 
ur en rad aspekter: i en miljö som den vi rör oss i 
här, där bebyggelsen är tät och människorna kom
mer närmare varandra, bör man ha haft strukturer 
även vad gäller dessa mest vardagliga företeelser. 
Hur människor har sett på kroppsliga utsönd
ringar och på avfall och smuts har förstås varierat. 
I och med upptäckten av bakterien på 1800-talet 
bör människors inställning till avföring ha ändrats 
och avföring har med tiden blivit synonymt med 
något orent och mer äckligt. Från medeltida lag- 
och tänkeböcker finns detaljerade beskrivningar 
om hur man ska hantera skit och avföring. Ju 
längre tillbaka man går i tiden desto mer kompli
cerat blir det att försöka förstå hur man har sett på 
sitt avfall. På Birka har man t.ex. inte hittat några 
latriner. Vad kan det tyda på? Det undersökta 
området är förstås litet men utanför pålspärrarna 
i Birkas hamn har man dock i ett avsatt lager hit
tat vad som skulle kunna vara spår av fekalier som 
kan ha rensats ut ur båtar i hamnen. Fynd av frön 
från blåbär, lingon och smultron talar för detta, då 
dessa tre olika bärtyper växer på helt olika platser. 
Materialet i lagret är avsatt helt utanför pålspär
rarna, vilket antyder att man kan ha forslat dit 
det vintertid (Heimdahl 1999:24). Man har också 
funnit tecken på att.ex.krementer spridits ut i kul
turlager (Beronius & Bäck 2001:329). Det är inte 
mycket fakta att bygga på, men kanske säger det 
något om hur man har hanterat avföring under 
vikingatid, om än inte något om tidigare förhål
landen.

Skit i byn - Avslutning
Som märks är vi intresserade av hur man har be
handlat avföring. Detta ämne får lätt ett löjets 
skimmer över sig, vilket är oförtjänt. Få saker bor
de egentligen vara mer lämpliga att studera för att 
få vetskap om hur människor har levt och verkat 
genom århundradena. Man borde t.ex. kunna se 
vad som ätits, något som är mycket intressant och 
som studeras inte minst genom så kallade lipidana-

lyser samt osteologiska analyser. Efter att ha gått 
igenom materialet från Fövstaholm tycker vi att 
vi kan ge svar på frågorna vi ställde i inledningen. 
Även om detta är en inledande studie på ett litet 
material, en studie som inte heller var planerad un
der fältarbetet och därför till viss del är hänvisad 
till indicier så anser vi att vi har tillräckligt mycket 
på fotterna för att tolka materialet. Det vi kommit 
fram till är hypoteser som måste testas ytterligare.

• På frågan om man överhuvudtaget har använt 
sig av latringropar svarar vi ja. Tolkningen 
bygger måhända på indicier, men mycket pe
kar på att så är fallet.

• Fatringroparna har i det här fallet varit place
rade både längs med ett av husen samt cirka 
50 meter från samma hus i ett område som 
eventuellt är en allmänning.

• Den mer komplicerade frågan om vi kan se 
huruvida synen på hygien har förändrats över 
tid och om vi kan se det i materialet är knivi
gare att svara på. Men utifrån materialet från 
Fövstaholm kan man se att groparna troligen 
grävts tidigt under äldre romersk järnålder. 
Ian Hodder menar att man flyttat avfallsgro- 
parna från att ha legat nära husens långsidor 
till gropar vid boplatsens utkanter, och att det 
beror på att fler människor kommit till plat
sen. Om man applicerar detta på latrinerna 
från Fövstaholm, skulle man kunna se det 
som att man vid den period som platsen byggs 
upp, ligger latrinerna intill hus 10. När sedan 
ytan blomstrar och befolkningen ökar räcker 
inte dessa gropar till, utan man anlägger ytter
ligare en cirka 50-60 meter bort. Det intres
santa med detta är att denna ligger mittemel
lan hus 10 och hus 8, vilket kanske antyder 
att man samarbetat om anläggningen. Detta 
i sin tur skulle kunna indikera någon form av 
samhällighet. Nära denna anläggning ligger 
en brunn som daterats till perioden 120BC 
till 3 o AD, vilket stämmer bra överrens med 
den tid till vilken vi har fört latringroparna. 
Storhetstiden för Fövstaholm infaller något 
senare under äldre romersk järnålder. Så, från 
det ytterst lilla materialet från Fövstaholm 
kan vi anta att det sker en förändring i synen
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på latriner och hantering av avföring. Detta 
skulle kunna tolkas som att man har kommit 
till en punkt där befolkningen blivit för stor 
för det system som först var rådande och att 
man tvingats till en lösning som man eventu
ellt har samarbetat kring.
På den sista frågan, om vi överhuvudtaget kan 
använda oss av det här materialet anser vi oss 
kunna svara ja, under förutsättning att vi blir 
bättre på att identifiera t.ex. latriner. Redan i 
inledande undersökningar och undersök
ningsplaner ska det då planeras för riktade 
provtagningar som kan hjälpa oss att få svar 
på våra frågor. Analysmetoder som skulle vara 
lämpliga är t.ex. väl planerade yttäckande fos- 
fatkarteringar samt makrofossilanalyser. Man 
måste alltså tidigt formulera frågeställningar 
som rör latrinhantering. Detta för att kunna 
ta prover på rätt sätt och för att kunna låta 
göra rätt sorts analyser av det upplockade ma
terialet (Heimdahl, muntligen). ■
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Summary
Crap in the village - thoughts on early village formation

W
ith this article we attempt to break new 
ground for and renew the archaeologi
cal research on early village formation. 
We accomplish this by discussing features on set

tlements that usually are not addressed in these 
contexts. We wish to introduce a more human 
perspective, which we think can be accessed by 
analysing more mundane activities. On the Early 
Iron Age settlement at Lövstaholm, Gamla Upp
sala parish, several pits interpreted as latrines were

discovered. We believe that close study of this type 
of feature can generate better knowledge of la
trines and human waste management during peri
ods of, for example, a sudden increase in popula
tion. This way, it would also be possible to see how 
the organisation of settlements changed when the 
population increased or decreased rapidly. The 
main goal of the article is to discuss new ways of 
understanding how societies emerged during the 
Early Iron Age. ■
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Den tomma ytan i Skärna
-försök till tolkning

Anna Östling, Riksantikvarieämbetet, UV GAL

Landskapet
Fyrisån flyter stilla genom Upplands slättland
skap, från Dannemorasjön i norr till Ekoln/Mä- 
laren i söder. En bit norr om Gamla Uppsala 
högar rinner den samman med Björklingeån. 
Landskapet är flackt med enstaka avbrott i form 
av impediment och grusåsar. Det är inte omedel
bart inbjudande för en utsocknes som jag, det är 
ett landskap som inte gör så mycket väsen av sig. 
Först efter flera år i Uppsala har jag börjat förstå 
tjusningen med den stora himlen som välver sig 
över slätten, åkrarna som avlöser varandra och de 
uppstickande och avvikande åkerholmarna. Över 
landskapet vilar ett stort lugn. Landskapspatrio
ten och geologen A. G. Högbom beskriver Upp
salaslätten på sitt sätt och menar att

”.. .vår till synes ganska triviala utsikt över Upp
landsslätten egentligen pä sätt och vis är ännu 
storslagnare än det mest svindlande Himalaya- 
landskap eller Grand Canyons sagodyner. De se
nare representerar helt omogna och outvecklade 
ungdomsstadier av erosionsver kan. I Upplands 
urbergsslätt och dess fortsättning i andra land
skap har erosionen nått sitt mål och fullbordat 
sitt verk, bergshöjderna har helt nötts ned och 
materialet förts bort... ”

(Hörstadius & Curry - Lindahl 1948).

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 3

Onekligen ett annat sätt att betrakta landskapet 
och det stämmer till eftertanke, visst är det så!

Under bronsålder och äldre järnålder reste sig 
landskapet över vattenytan och gav Uppsalaslät
ten förutsättningar för bosättning, och det är i 
denna period som Skärna och de omkringliggande 
boplatserna kommer till.

Undersökningarna inför den nya vägen, ingår i 
Sveriges hittills största arkeologiska projekt. Över 
fyrtio platser har undersökts från Uppsala i söder 
upp till Mehedeby i norr. Fyndmaterialet från 
grävningarna är omfattande och innehåller bland 
annat resterna efter en stor mängd hus. Husläm
ningarna spänner över mycket lång tid, med fynd 
alltifrån mesolitiska hyddor till efterreformatoris- 
ka torplämningar. Husen och deras konstruktio
ner är givetvis ytterligt viktiga för att vi ska kunna 
få någon förståelse för hur forntida samhällen el
ler gårdar har varit uppbyggda. Lika viktiga, men 
inte lika välundersökta eller beskrivna är rester 
efter hägnader och gränser. Till en viss del kan 
detta skyllas på att till exempel en hankgärdesgård 
lämnar mycket diffusa spår efter sig. Det är heller 
inte ovanligt att man ser ganska tydliga mörkfärg- 
ningar efter pinn- eller störhål alldeles efter avba- 
ning, men att de sedan dessvärre torkar ut och blir 
osynliga. Här finns alltså ett fältarkeologiskt me
todproblem. Dessutom finns det ofta en mycket 
stor mängd av sådana små anläggningar och de är 
ofta svåra att sammanfoga till begripliga kontex
ter varför de vanligtvis prioriteras bort på grund 
av tidsbrist. Det är begripligt men synd. I många
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Figur i. Flygbild frän norr, taget innan undersökningarna. Skärna gård ligger i mitten vid bildens högra kant. 
Undersökningsområdet vid Fullerö låg i mitten av bilden hitom vägen, Skärnas undersökningsområde låg på andra 
sidan Fyrisån (foto Max Marcus, Hawkeye flygfoto).
Figure i Aerial photograph from the north before the excavation started. The farmstead ofSkärna isin the middle 
of the picture at the right edge. The excavation area at Fullerö is in the middle of the picture on this side of the road, 
while the excavation area at Skärna is on the other side of Fyrisån (photo Max Marcus, Hawkey e flygfoto).

fall skulle de kunna ge oss ny och ofta efterfrågad 
information som väl skulle kunna komplettera det 
vi vet om hus, gårdar och bebyggelse.

Den ursprungliga planen var att den här ar
tikeln skulle ha handlat om olika lämningar av 
hägnader och gränser, men inriktningen sväng
de och artikeln berör nu enbart problemet med 
vad vi kallar för ”tomma ytor”. Tomma ytor i all
mänhet kan ha innehållit mycket genom tiderna 
och kan ha funnits på en stor mängd ställen med 
en rad olika meningar. Jag tänker inte ge mig in

på att gå igenom alla dessa varianter, däremot 
vill jag uppmärksamma ämnet och diskutera det 
utifrån det specifika materialet från grävningen i 
Skärna. I den här artikeln använder jag ”tom yta” 
som ett begrepp med innebörden: ”ett område 
där inga synliga spår finns i marken”. En sådan 
yta har naturligtvis inte alltid varit en yta där 
ingenting skett. Människor har gjort alla möjliga 
och omöjliga saker på de platser som vi idag tol
kar som tomma, som utkantsområden eller vad 
de nu kan vara.
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Fokus på den tomma ytan
Denna artikel skall, alltså, behandla ett problem
område, nämligen den ”tomma yta” som upp
täcktes vid undersökningarna i Skärna i Gamla 
Uppsala socken. Den ”tomma ytan” mellan de 
bebyggda områdena i Skärna väcker tankar. Att 
fokusera på den ”tomma ytan” har varit ett ut
manande ämne, svårt och sällan behandlat inom 
arkeologin. Det finns få studier gjorda på ”tom
ma ytor” och få platser att jämföra med. Fram
ställningen kommer därför att ha en resonerande 
och diskuterande ton. Teoretiskt har jag arbetat 
med inspiration från Maria Peterssons avhand
ling Djurhållning och betesdrift (20o6:i4ff), där 
hon beskriver ett sätt att betrakta arkeologiskt 
källmaterial. De grundläggande tolkningar som 
görs av det konkreta materialet i samband med 
fältarbete och rapportskrivning kallar hon för 
primärtolkningar. Tolkningarna kan sedan re
lateras till olika skalnivåer. Med mikronivå, me
nar hon tolkningar som relaterar till primär- 
tolkningsnivån och med makronivå menar hon 
tolkning som relaterar till en högre nivå än pri- 
märtolkningsnivån. En enda lokal ligger sällan 
ensam till grund för tolkningar på makronivån 
(2006:17). Det finns förstås olika problem med 
primärtolkningsnivån, vilket Petersson också tar 
upp. Den primära tolkningen är en väg mot att 
försöka förstå forntida handlingar på en mikro
nivå och de bildar grundläggande underlag för 
vidare tolkning. Likväl, konstaterar hon, har de 
sällan problematiserats.

Applicerar man denna tankemodell på den 
”tomma ytan” i Skärna är det lätt att konstatera 
hur lite konkret material det finns att utgå ifrån 
(se nedan). Detta är sannolikt ett av de problem 
som gör att ”tomma ytor” så sällan tas upp till 
behandling i arkeologisk rapportskrivning. Ar
keologen kan på mikronivån inte komma mycket 
längre än till gissningar om ytans funktion, som 
till exempel betesmark, utmark eller ”extensivt 
utnyttjad yta”. I Skärna betecknade vi den som 
just betesmark. En stor fördel med de ”tomma 
ytorna” är emellertid att de inte så lätt blir före
mål för reflexivitet och/eller påverkan av de le
dande frågeställningar som själva projektplanens

vetenskapliga målsättningar utgör. Problemet 
att tolka en ”tom yta” på mikronivån ger därför 
utrymme för en möjlighet till problematisering 
av primärtolkningsnivån. En ”tom yta” gör mot
stånd vilket tvingar en att tänka efter. Några oli
ka resonemang av kontextuell art som tolkningen 
av en ”tom yta” på mikronivå måste ta ställning 
till är t.ex. landskapsrummet, kommunikationer
na och framför allt bebyggelsen i en större del av 
landskapsrummet än den där undersökningen av 
den ”tomma ytan” ägt rum. Kanske kan arbetet 
jämföras med att rita en karta där man skissar 
landskapsrum, kommunikationsleder och bebyg
gelseenheter för att på så sätt urskilja en ”tom yta” 
som då får sin betydelse och sin problematisering 
från dessa i en tolkning på mikronivå. Primär
tolkningen kan på så sätt få betydelse även i ett 
eventuellt senare skede, vid tolkning på makro
nivå, där ytan inte längre är en solitär utan ingår i 
ett sammanhang med andra ”tomma ytor”. Den 
följande diskussionen om landskapsrum, kom
munikationsleder och bebyggelse ska ses ur detta 
perspektiv.

Landskapsrummet 
- Uppsalaslätten
Lämningarna i själva Skärna härrör huvudsakli
gen från äldre järnålder. Under denna och före
gående period gjorde landhöjningen att området, 
Uppsalaslätten, frilädes och nya förutsättningar 
för bosättning trädde fram. Undersökningarna 
som gjorts inför det stora vägbygget har med all 
önskvärd tydlighet visat att Uppsalaslätten va
rit tätt befolkad redan under äldre järnålder och 
kanske ännu tidigare. I princip alla undersökta 
ytor har någon eller några dateringar från yngre 
bronsålder. Stora delar av Uppsalaslätten har ti
digt varit tätt bebyggda, det borde dock kunna 
gå att definiera vissa områden som av någon an
ledning har haft en större dragningskraft. Detta 
kommer att diskuteras mer genomgående i arti
keln Skit i byn - tankar kring tidig bybildning 
(se Östling & Larsson, denna volym).
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Fyrisån och dess betydelse
Vattensystemen som skär genom landskapet har 
bundit ihop stora landområden och fungerat 
som kommunikationsleder. Norra Uppland har 
kunnat kopplas ihop med de södra delarna av 
landskapet. Dagens lugna lilla Fyriså (ńg. i & 2) 
var troligen betydligt mer livlig för 1000 - 1500 
år sedan. Längs denna forntida E4 i Fyrisåns 
dalgång, ligger det som ett pärlband av mer eller 
mindre kända fornlämningar, alla med sin egen 
historia som var och en i sin tur går att foga in 
i den stora väven av orter som bildar det förhis
toriska landskapet. Kända platser som Valsgärde 
och Gamla Uppsala hänger ihop med mindre 
kända till exempel Fullerö, Björkgården, Trekan

ten och den här aktuella Skärna som inte lämnat 
några imposanta spår efter sig. Med tidens gång 
har de gömt sig i marken och visat upp sig först 
i samband med arkeologiska utgrävningar och 
undersökningar. De här mindre uppseendeväck
ande lämningarna är naturligtvis lika viktiga 
som de mera fyndrika för att förstå kulturland
skapets framväxt. De kan dessutom en gång ha 
varit mycket viktiga ur någon synvinkel, strate
giskt, religiöst eller på annat sätt. Förvisso är de 
arkeologiska undersökningarna bara små titthål 
ner i det okända, de tolkningar som görs utgår 
från ett ytterst begränsat område. Man skrapar, 
både bildligt och bokstavligt bara lite på ytan 
och tolkningarna byggs på ett ytterst fragmen
tariskt material.

Figur 2. Dagens Fyriså, från söder. Området närmast Skärna innan undersökning. Det vita huset och ladugården 
är Skärna gård (foto Max Marcus, Hawkeye flygfoto).

Figur e 2. The river Fyrisån today, from the south. Skärna before the excavation. The white house is the farmstead 
at Skärna (photo Max Marcus, Hawkeye flygfoto).
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Den täta bebyggelsen
På den vidsträckta Uppsalaslätten har gårdar eller 
byar legat som öar i slättlandskapet och männis
korna i området har rimligtvis haft kontakt med 
varandra. Inte minst har platserna förbundits 
med vägar, man har sett varandras hus och gårdar, 
man har ingått i ett socialt sammanhang, eller en 
samhällsorganisation om man så vill. Man får lätt 
intrycket när man läser arkeologiska rapporter att 
de undersökta platserna är solitärer, att de varit 
ensamma och det kan då vara svårt att få grepp 
om landskapsrummet. I just det här fallet är det 
slående hur nära varandra de olika platserna lig
ger (hg. 3). Från den högsta punkten i Skärna ser

man klart och tydligt de undersökta platserna i 
Björkgården, Trekanten (Onsten-Molander & 
Wikborg 2006a), Kättsta (Gustafsson m.fl. 2005a) 
och Fullerö (Björck & Appelgren 2006). Valsgärde 
ligger en ungefär kilometer bort och Gamla Upp
sala högar skulle ha varit synliga ifall inte höjden 
Fulleröhammaren legat i vägen. I närheten finns 
också Brillinge, Bredåker, och Berget. Med stor 
sannolikhet har Skärna hört samman med Fullerö 
som ligger rakt över ån. Skärna är den nordligaste 
byn i Gamla Uppsala, och dessutom den enda byn 
i socknen som ligger norr om Fyrisån. Kättsta 
ligger invid en skogshorisont en knapp kilome
ter norr om Skärna vilket är intressant eftersom 
Kättsta tillhör en annan socken.

Figur 3 .Karta över Skärna och 
omgivande platser (karta A nders 
Biwall).

Figure 3. Map of Skärna and 
surrounding places (map Anders 
Biwall).
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Skärna och den tomma ytan
Undersökningsområdet vid Skärna har legat i ett 
område som under järnåldern genomgick stora 
förändringar och som påverkats av och varit en 
del av den stormannamiljö, eller centralplats som 
växer fram runt området vid Uppsala högar. Som 
redan nämnts består landskapet här av flack åker
mark. Parallellt med Fyrisån, i undersökningsom
rådets södra del löper dock en mindre åsrygg där 
ett mindre gravfält (RAÄzoöa) ligger kvar vilket 
inte drabbats av sekler av odlingsaktiviteter. En
ligt fornlämningsregistret består det av tre högar 
och 12 runda stensättningar, och kan troligen da
teras till yngre järnålder. I övrigt finns få synliga 
fornlämningar kvar. Skärnas bytomt, där den nu

varande bebyggelsen finns, ligger cirka 100 meter 
öster om undersökningsområdet (fig. 4).

Längre fram i historien, kanske någon gång 
under medeltiden fick Skärna namnge en av de 
sex åttingar som fanns under 1500-talet i Vaksala 
härad (DMS 1984: 134). Denna kamerala indel
nings ursprung och ålder är svår att bestämma, 
men i 1500-talets form och funktion bör den ha 
åtminstone senmedeltida anor. Sigurd Rahm- 
qvist skriver att åttingarna i Upplandslagen fram
står som väl kända, redan existerande indelnings- 
enheter som därför torde ha genomförts under 
tidig medeltid. Dess huvudsakliga funktion var 
att, genom en så kallad åttingsman, ansvara för 
uppsamlig och redovisning av skatter. Enligt 
Upplandslagen spelade de också en viss roll inom

Figur 4 .Fotografi från undersökningen taget från söder, mot Skärna gård. Den avbanade yta A dominerar bilden 
(foto Anna Ostling).

Figure 4. Picture from the excavation area towards Skärna farmstead. The excavated area A dominates the picture 
(photo Anna Östling).
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rättsväsendet (Rahmqvist 1996:52). Vilka fakto
rer som styrt namngivningen är oklara. De flesta, 
men inte alla, har fått namn efter den största byn 
inom respektive åtting. Namnet antyder alltså att 
Skärna kan ha haft en speciell ställning i Gam
la Uppsala socken under medeltid. Ibland har i 
forskningen åttingarna likställts med socknar, 
Rahmqvist menar dock att de olika indelningarna 
har tillkommit med helt skilda syften och under 
helt skilda tider. Detta gäller medeltid och inte 
den tid som vi här riktar in oss på. Kanske kan 
det ändå vara av intresse för att få en förståelse 
av platsen. Varför ansågs platsen viktig nog att ge 
namn åt åttingen? Ortnamnet Skärna är enligt 
Karin Calissendorff en bildning av skära, vilket 
syftar på en nedskärning i terrängen (Calissen
dorff 1986). Eftersom Skärna, som redan nämnts, 
är den enda gård i Gamla Uppsala socken som 
ligger norr om Fyrisån, kan, enligt professor Ola 
Kyhlberg, ortnamnet därför vara ett gammalt 

”önamn” i analogi med t.ex. Solna (Ola Kyhlberg, 
Uppsala universitet, muntlig uppgift).

Boplatserna här på slätten ligger alltså mycket 
tätt. Undersökningarna längs Eq:an har gjort 
detta ännu tydligare. I detta tätt bebyggda land
skap kan man tycka att det inte borde ha funnits 
rum för stora obebodda ytor. Därför är det för
bryllande att vi vid undersökningarna av Skärna 
fann en nästan 10 000 m2 stor, i princip tom yta. 
Den var ca 250 meter lång och mellan 20 och 
60 meter bred och låg mitt på slätten, i ett läge 
där vi hade väntat oss att finna ett antal hus samt 
eventuellt också gravar. Men så blev det inte. 
Grävmaskinisten banade av meter efter meter, 
men ingenting dök upp. Vad var väl detta? I ett 
område som på ytan och topografiskt såg ut att 
ha varit platsen för åtminstone en gård eller en 
grav fanns i det närmaste ingenting.

Undersökningsschakten vid Skärna låg på två 
ställen, fantasifullt kallade A och B. A låg i söder 
och B i norr. Båda ytorna var ungefär 10 000 m2 
stora. Ingen av ytorna skar egentligen de opti
mala boplatslägena i Skärna utan boplatsens kär
na bör ha legat väster om undersökningsytan vid 
det södra området, eller på den plats där dagens 
bebyggelse ligger.

De få lämningarna
Den norra ytan (yta B) var i det närmaste tom, 
men inte alldeles. Under förundersökningen hit
tades ett par stolphål, en trasig urnegrav och några 
möjliga käpphål. På en av de äldre kartorna finns 
avbildat gravfält med gravhögar. Detta talar om 
två saker för oss: dels naturligtvis att gravfältet 
funnits där och dessutom att den tomma ytan och 
gravarna faktiskt kan ha kompletterat varandra 
som gränsmarkeringar. Vad vi fann vid slutun
dersökningen var ett fyrstolpshus samt en mystisk 
cirkelformad ränna. Det fanns dessutom spår ef
ter en byggnad som troligen till största delen låg 
utanför undersökningsområdet. Ett tiotal käpphål 
hittades också men annars var området helt tomt. 
Huset, rännan och käpphålen har tolkats höra 
till en odlings- eller beteskontext. Avsaknaden av 
kulturlager antyder att det inte har odlats i någon 
större omfattning (Aspeborg & Östling 2007).

Område A
Som jämförelse kan tas område A, som bestod av 
en ungefär lika stor yta något längre söderut. Yta 
A undersöktes först och de lämningarna gav en 
bild av vad vi ansåg vi kunde förvänta oss på yta 
B. Också därför beskrivs yta A (fig. 6). Inte heller 
denna yta innehöll så mycket information som vi 
räknat med. Här fanns dock spår och lämningar 
som tyder på att platsen varit ganska intensivt ut
nyttjad under förromersk och romersk järnålder 
med bland annat mer eller mindre tydliga rester 
efter sju hus. Där fanns också en stor mängd här
dar och tre diffusa kulturlager. Fyndmängden från 
undersökningen var relativt blygsam, vilket i och 
för sig inte är ovanligt på boplatser från äldre järn
ålder i Uppland. Men även i jämförelse med andra 
uppländska boplatser från denna tid var den låg. 
Den övervägande delen fynd bestod av obrända 
ben och bland de övriga fynden dominerade ett 
fragmentariskt keramikmaterial samt bränd lera. 
Av keramikmaterialet kunde utläsas att posterna 
motsvarar minst 20 kärl vilka i tid tillhör den äldre 
järnåldern. Två av de mer iögonenfallande bitarna 
var två fynd av så kallad strimmig keramik. Denna 
typ av keramik förekom främst under bronsålder
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Figur 5. Ihoplagda kartor från 1786 
över Skärna (LmV 1122-27:2) och 1763 
överFullerö (LmV B 22-9:2) med under
sökningsområdena inlagda (kartbearbet
ning Anders Biwall).

Figure 5. Maps from 1786 ofSkärna 
(LmVB22-27:2) and 1763 ofFullerö 
(LmVB22-ę:2) with the excavated 
areas superimposed (map editing Anders 
Biwall).

och förromersk järnålder men finns även senare. 
Den strimmiga keramiken har en klart östlig prä
gel (jfr bl.a. Olausson 1988; Hjärthner-Holdar 
1993:26) och i Sverige har den sin huvudsakliga 
utbredning i östra och centrala Mälardalen. Ett 
keramikfragment skulle möjligtvis kunna vara ett 
s.k. lerblock, vilket är en föremålstyp som vanli
gen dateras till förromersk järnålder.

Vissa tecken på metallhantverk fanns också på 
platsen i form av fragment av ugnsväggar, vilket 
man gärna vill sätta i samband med den tidiga 
bergmalmshanteringen i Fullerö Söderbyn på 
andra sidan ån (se nedan). I det osteologiska 
materialet hittades ett för oss förbryllande fynd, 
ett fragment av ett mänskligt skalltak från ett av

kulturlagren. Att ben från människa påträffas på 
boplatser från bronsålder eller äldre järnålder är i 
sig inte ovanligt. Exempel finns från Tibble, Lits- 
lena socken i Uppland (Hedelin 1994:380) och 
Vrå, Knivsta socken, också det i Uppland (Sigval- 
lius 1997:81). Dessa gåtfulla fynd väcker en rad 
frågor på olika nivåer och det finns ingen enty
dig tolkning av dem. Frågorna gäller till exempel 
samhällets sociala stratifiering, riter på boplatser 
samt om religion och eskatologiska föreställ
ningar hos människor under järnåldern. Fyndet 
gjorde också att vi började ställa oss frågor kring 
hur man har behandlat de döda. Uppenbarligen 
har inte alla begravts i gravar. Vi funderade över 
om skalltaket kunde ha kommit från något bort
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plöjt gravfält, men det kändes osannolikt då det 
låg väl inbäddat i ett kulturlager. Enligt Ibn Fad
ians beskrivning från 900-talet begravdes inte 
slavarna hos Rus, utan de fick ligga på marken 
tills de ätits upp av hundar och fåglar (Wikander 
1978:65^. Kunde det vara så att boplatsen vid 
Skärna varit ett ställe för trälarna, eller det lägsta 
sociala skiktet? Egentligen finns ingenting mer 
i materialet som tyder på det, men skalltaket är 
onekligen fantasieggande.

Vid undersökningarna av Skärna fanns käns
lan av att vi var i ett utkantsområde, en bit bort 
från händelsernas centrum. Vi tolkade först de 
undersökta ytorna som två utkantsområden av 
Skärna boplats, varav A varit en intensivt utnytt
jad yta och B betesmark

Vi tolkade alltså lämningarna vid Skärna både 
område A och B som att de legat, inte centralt i 
en boplats utan snarare som mer perifera delar i 
omgivningen. Tolkningen ligger till stor del kvar, 
men frågan är om inte platsen skulle kunna ha 
tolkats på ett annat sätt? I alla fall den mer inten
sivt utnyttjade yta A. Lämningarna var trasiga och 
ofullständiga, men den stora andelen härdar anty
der att platsen varit intensivt utnyttjad.

Diskussion runt 
tänkbara tolkningar
Hur ska den ”tomma ytan” tolkas? Varför finns det 
ingen konkret bebyggelse? Har vi arkeologer gjort 
något fel, missade vi något? Utgrävningssomma-

Figur 6. Karta med de båda 
undersökningsområdena mot bakgrund 
av karta från 1786 (bearbetning Anders 
Biwall).

Figure 6. Map from 1786, with 
excavation areas superimposed (map 
editing Anders Biwall).
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Figur 7 .Plan över yta A med samtliga anläggningar (karta Anders Biwall). 
Figur e 7. Map ofarea A with all archaeological features (map Anders Biwall).
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Figur 8. Plan över yta B med samtliga anläggningar (karta Anders Biwall). 
Figure 8. Map ofareaBwith all archaeological features (tnap Anders Biwall).
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ren var ovanligt torr, kan det vara orsaken till att 
anläggningar inte syntes? Detta motsäges dock 
av att de spår vi faktiskt såg var mycket tydliga, 
de gick inte att ta miste på. Har här funnits hus 
som inte varit stolpburna, kanske vilat på några få 
syllstenar som försvunnit under århundraden med 
plöjning och bete? Eller har vi faktiskt prickat in 
en tom yta mellan hus? Kanske ligger det byggna
der både öster och väster om undersökningsschak- 
tet som vi inte känner till. Det fanns också på ytan 
mörkfärgningar som vi först tolkade som stolp- 
hål, men som inte ledde till något, det gick inte 
att se något när man undersökte dem och det gick 
inte heller att få ihop begripliga strukturer i plan. 
Samma typ av problem framkom vid undersök
ningarna i Kättsta och de tolkades, precis som vid 
Skärna som att det rörde sig om naturbildningar. 
Inte heller den geolog som tillfrågades i samband 
med undersökningarna i Kättsta kunde ge något 
svar (Gustafsson m.fl. aooga'.ps). Var det vi som 
inte klarade av att se vad det var?

Gränsteorin
En teori som diskuterats, men som är svår att be
lägga är att den ”tomma ytan” har att göra med 
den sockengräns mellan Gamla Uppsala och Ären- 
tuna som går här och som i så fall skulle kunna 
härledas till århundradena runt Kristi födelse. 
Kan en sockengräns ha så gamla anor? Till ytter
mera visso sammanfaller här denna sockengräns 
med gränsen mellan Vaksala och Norunda hun- 
dare/härader, vilken troligen är av än äldre datum. 
De flesta gränser etablerades först under medeltid 
med det kyrkliga förvaltningssystemet. I just det 
här fallet med Gamla Uppsala är det möjligt att 
den tomma ytan är en rest av en äldre gräns. Gam
la Uppsala bör ha varit en stark centralort som be
höll sin status så pass länge att de äldre struktu
rerna kunde leva vidare i senare tillkomna gränser 
och indelningar och det tomma området i Skärna 
ligger just i norra utkanten av socknen.

Hans Göthberg skriver i sin avhandling om den 
relativt stora samstämmighet han funnit för de his
toriska ägogränserna och de tomma ytorna mellan 
bosättningarna i Skuttunge socken från järnålder.

Han menar att det skulle kunna tyda på att gränser
na i stort sett har haft samma läge sedan dess (Aspe- 
borg 1997; Göthberg 2000:222). De flesta som 
skrivit om ägogränser och strukturer under äldre 
järnålder är överens om att de är svåra att definiera 
och få någon uppfattning om. Göthberg diskuterar 
gränsbegreppet i sin avhandling och konstaterar att 
det är mycket svårt att ha någon uppfattning om 
var de kan ha legat och hur gamla de kan vara. Han 
menar att det under medeltid var rätt självklart var 
ett ägoområde låg och var dess gränser gick men att 
det är betydligt svårare att få ett begrepp om det när 
man kommer ner i järnålder. Då känner vi i bästa 
fall till var bebyggelsen låg, men vi har stora pro
blem att hitta och definiera ägogränser (2000:218).

Anita Biuw är på samma spår i sin avhandling 
Norra Spånga - Bebyggelse och samhälle under 
järnåldern där hon menar att gränserna utvecklats 
från ett landnamnsskede med vida gränser och stora 
enheter och att nya gränser skapats genom nyetab
leringar och förtätningar inom de stora enheternas 
gränser. Hon avslutar med att konstatera att vi vet 
mycket lite om hur det förhåller sig (1992:26^. 
Mycket av den forskning som bedrivits om gränser 
inom arkeologin har fokuserat på att försöka da
tera dem. De flesta forskare verkar vara tämligen 
eniga om att de gränsdragningar som framkommer 
i den äldsta kartläggningen från 1600- och 1700- 
talen till stor del bör kunna härledas ner till yngre 
järnålder (se Johansson 2003 och där anförd litte
ratur). Åke Johansson skriver att det knappast kan 
ha funnits någon tvekan om att gränserna fanns 
vid den tid då landskapslagarna skrevs då det var 
lag på att gränserna skulle vara markerade:

”Alla byar skola vara omgivna med rå och rör. 
Ligger rå och rör mellan byar, då skall det vara 
så som det har varit ”

(Holmbäck & Wessen 1933, Bb fl 17).

Att kunna belägga gränsdragningen redan under 
äldre järnålder eller bronsålder är betydligt svårare.

Ägoområden och strukturer har studerats på olika 
sätt. Kulturgeografer, ortnamnsforskare och arkeo
loger har studerat stensträngssystem och hägnads- 
slag, man har tittat på ortnamn som kan ha haft en 
ursprunglig betydelse som ägo- eller bebyggelse
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namn, man har studerat hur gravfält och runstenar 
har stått i förhållande till boplatser. Ändå kvarstår 
problemet var gränserna har gått och hur de sett ut. 
I ett försök att reda ut begreppen gjorde Åke Hy- 
enstrand en modell som utgår från en bruten dal- 
gångsbygd och han har där urskiljt tre typer av grän
ser: Basgränser, sidogränser och skogsgränser. En 
basgräns kunde bestå av en naturlig avdelare som 
t.ex. ett vattendrag eller en ås, en sidogräns skilde 
angränsande områden från varandra och delade upp 
den odlingsbara marken. Den tredje sorten, skogs- 
gränsen, markerar var den odlingsbara marken tog 
slut och skogen, eller den icke odlingsbara marken 
tog vid. Om man utgår från detta skulle den tomma 
ytan vid Skärna vara ett.ex.empel på en sidogräns, 
en markering mellan två, eller flera, ägor. Man kan 
återigen konstatera att det är en smula märkligt att 
Skärna ligger på ”fel” sida om Fyrisån, då denna 
är ett utmärkt.ex.empel på en så kallad basgräns i 
Hyenstrands resonemang (1974).

Begreppet gräns
Begreppet är onekligen problematiskt. Det an
vänds i oändligt många sammanhang och på 
många nivåer. Begreppets svårtolkade karaktär 
gör det dock inte mindre intressant. Ordet inbe
griper både synliga och osynliga gränser, fysiska 
som mentala. Men hur beskriver man en mental 
gräns utifrån ett arkeologiskt material?

En stor till synes tom yta borde vara en tydlig 
gränsmarkering, troligtvis lika tydlig i människors 
medvetande som en fysiskt uppbyggd gräns. Här 
möts två platser, en bygd tar slut och en annan tar 
vid. Kanske markerar man ett avstånd, en skillnad 
mot dem som finns på andra sidan? Kanske var 
det så uppenbart att gränsen gick där att man inte 
behövde skrika ut det med murar eller hägnader? I 
en artikel om fysiska och mentala gränser i agrara 
bosättningar diskuterar Carolina Andersson och 
Anne-Marie Hållans gränser utifrån två boplatser 
i Norrsunda socken i Uppland, Säby och Valsta. 
De skriver att de gränser som var möjliga att se i 
det arkeologiska materialet huvudsakligen bestod 
av tomma ytor (Andersson & Hållans 1997:599). 
Här finns det möjligen ett källkritiskt problem.

Hur vet vi att det inte har funnits nu försvunna 
markeringar på platsen? Platser kan dessutom ha 
varit ”tomma” under kortare perioder, detta torde 
vara mycket svårt att se i ett arkeologiskt material. 
I det här aktuella fallet rör det sig om en stor, till 
synes extensivt utnyttjad yta. Tomma ytor som 
gränsmarkeringar kan förvisso också vara av be
tydligt mer beskedlig art. De förhållanden, som 
beskrivs av Andersson och Hållans, rör gränser 
mellan företeelser inom en boplats. De skriver 
också att en stor ”tom” yta tar upp mer utrymme 
än vad ett staket gör och att det är svårt att gå över 
en stor tom yta utan att märkas. En tom yta inne
bär därigenom att en gräns blir effektivt bevakad.

Det som hittills tagits upp är tomma ytor som 
hittats under arkeologiska undersökningar, ytor 
där vi inte kan se några spår i marken. Kanske kan 
även betydligt större områden karaktäriseras som, 
om inte tomma, så i alla fall annorlunda än mer 
täta bebyggelser och de kan ha haft en särskild be
tydelse eller innebörd. Bengt Söderberg diskuterar 
detta i sin avhandling, Aristokrati och gränsöver
skridande (2005). Han skriver följande:

.. ett bygdecentrum vid Verkeån upprätthöll 
en status som fridhelgat gränsområde och mö
tesplats mellan två ’riken eller inflytelsesfärer, 
kanske motsvarande ett ’Uppåkrarike’ i södra 
Skåne och ett ’Värike’i nordöstra Skåne ...”

(Söderberg 2005:371; jfr även Fabech 1993:228f. 1999).

Han anser också att det borde kunna gå att ur
skilja fler sådana områden. Tanken är för vår del 
intressant, även om det område som Söderberg 
beskriver är betydligt mycket större än gränsom
rådet mellan Gamla Uppsala och Ärentuna. Det 
är lätt att se gränsområden som ytor som man 
kanske håller sig borta från, att man söker sig 
mot centrum. Men det är högst sannolikt, för att 
inte säga självklart att gränsområden också har 
använts för möten, mer eller mindre arrangerade. 
I Söderbergs exempel rör det sig om ett område 
som enligt en del forskare har varit ett heligt, eller 
sakralt område (Söderberg 2005:370 ff). Det gäller 
ett betydligt större område och inbegriper en rad 
olika företeelser som inte kan sägas gälla för ytan 
vid Skärna. Men resonemanget är ändå intressant
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även i vårt fall, området är tillräckligt stort för att 
kunna rymma en eller flera mötesplatser. Fråge
ställningen kan sägas vara liknande: vad har skett 
på de ställen där vi inte kan se materiella lämning
ar och hur ska vi tolka dem? Det är dock svårt att 
hitta belägg för något heligt eller sakralt i vårt fall. 
Men tanken är attraktiv i ett större perspektiv.

Ärentuna är en av de socknar som gränsar till 
Gamla Uppsala. Vänder vi blicken dit kan vi iaktta 
vissa egendomliga strukturer där som kan ledas 
bakåt inte bara till äldre järnålder utan rent av 
till senneolitikum och bronsålder. Cirka 400 me
ter norr om Ärentunas nordvästra gräns möts tre 
socknar: Skuttunge, Bälinge och Björklinge. Nå
gon kilometer nordväst om sockenmötet ligger 
dessutom Tensta socken. Skuttunge sticker in en 
till synes omotiverad kil mot Bälinge och Björk
linge (fig. 9). Just där de tre socknarna möts lig
ger det kända Dragbygravfältet som bland annat 
innehåller ett hundratal gravar och inte minst en

hällkista från neolitikum. Redan Mårten Stenber- 
ger funderade på den märkliga utsträckningen av 
Skuttunge socken och skriver:

”Denna gränsdragning kan givetvis återgå på 
sentida ägoförhållanden, men man kan inte 
bortse frän möjligheten att den är gammal och 
förknippar sig med gravfältet och källmyren, 
som skuttungebygden av ålder haft och velat äga 
fortsatt delaktighet i. ”

(Stenbergen 1960:84).

Det är möjligt som jag ser det att Ärentuna sock
en länge haft mycket ålderdomliga gränser både i 
norr och i söder. Detta styrker i så fall möjligheten 
att gränsen mellan Gamla Uppsala och Ärentuna 
haft hög ålder och att den tomma ytan i Skärnas 
norra kant kan höra samman med denna gräns. 
Sigurd Rahmqvist (Rahmqvist 1996:223) påpekar 
dock att Ärentunas östra delar ändrats i relativt

^ F1 G ur 9. Karta över sockenmötet rnel- 
. ^ .. lan Skuttunge, Björklinge och Å rentuna 
JO (efterStenberger ięóo).

_ p Q FIGU re 9. Map ofthe meeting point be-
6 /Ns~ Jr. tween the parishes Skuttunge, Björklinge 

and Ärentuna (after Stenberger ięóo).

P\ i r
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sen tid, i och med att kyrkan önskade ge Lena 
socken ett tillräckligt stort tiondeunderlag. Den 
nya gräns som då uppkom har skurit över dels hä- 
radsgränsen, dels Talinge åtting i Norunda härad 
som i början av 1500-talet omfattade skattejord i 
sydvästra delen av Lena socken och nordöstra de
len av Ärentuna socken.

Gränser och rumslighet
Den tomma ytan i Skärna kan under alla omstän
digheter bli intressant i en diskussion kring grän
ser och rumslighet. Tomma ytor nämns knappast i 
arkeologiska arbeten och de beskrivs och diskute
ras i princip aldrig. Naturligtvis är detta inte kon
stigt. De prioriteras bort till förmån för de läm
ningar som är tydliga och därmed lättare att tolka. 
Om jämförelsen tillåts brukar målare säga att 
det inte är det avbildade som avgör konstverkets 
struktur och kvalitet utan målningens tomrum 
och deras utformning. Kan man i ett arkeologiskt 
studium av kulturlandskapet resonera på samma 
sätt? Området på Uppsalaslätten är särskilt intres
sant i sammanhanget eftersom det tycks ha varit 
så tättbebyggt och bebyggelseenheterna har legat 
nära varandra. Frågan om den ”tomma ytan” får i 
det perspektivet en större dignitet. Kanhända har 
ytan haft flera eller minst två funktioner: den för
sta att vara allmänning eller utmark till omkring
liggande boplatser, den andra att samtidigt funge
ra som en gräns, en osynlig övergång till Ärentuna 
socken. Man kan kanske resonera så att de tomma 
ytorna är som gator i en stad, allmänningar, kom
munikationsleder, marknadsplatser men också ib
land gränser mellan bebyggelseenheter eller olika 
samhällsklasser och yrkesgrupper. Människors 
rumsuppfattning är ett svårt ämne att diskutera. 
Risken är att diskussionen blir för generaliserande 
och vag. Troligen är det ändå så att människor for
dom har haft en helt annan syn på rummet än den 
vi har idag (se t.ex. Ericsson 2001; Harrison 1998). 
Men naturligtvis har människorna ingått i olika 
sammanhang som måste relateras till varandra. I 
landskapet har man sett olika rum och platser som 
skapats av de naturliga och de kulturella uttrycken 
samt de sociala relationerna (se Anglert 2006:58).

Då man hägnar in och sätter upp gränser organise
rar man sin miljö. En gräns måste accepteras av bo
ende på båda sidor av den. Gränser, kanske framför 
allt mentala eller för oss osynliga, kan ha levat kvar 
i människors medvetande genom generationer. 
Det kan ha varit en medfödd kunskap och i så fall 
har man snarare rättat sitt liv efter den än tvärtom. 
Gränser, nedärvda eller ”bestämda” gör omgiv
ningen mer begriplig och organiserad, man skapar 
en miljö som fungerar. Därmed inte sagt att man 
inte rör sig längre bort än så. Människor har alltid 
flyttat sig och haft långväga kontakter på grund av 
krig eller handel. De förbinder de olika ianspråk- 
stagna platserna med varandra och nätverk kan 
bildas. Nätverkens olika noder förbinds med vägar, 
platserna får kontakt. Vägarna går över gränser och 
binder samman platser och bygder. Därför är vägar 
viktiga då man funderar över rumsliga förhållan
den. Vid undersökningar framträder ofta grupper 
av hus som öar i omgivningen, men dessa måste ju 
har varit förbundna med varandra och man måste 
ha kunnat ta sig däremellan. Vägar är av yttersta 
vikt i diskussionen om gränser, att gå från en plats 
till en annan innebär att man går över åtminstone 
en gräns. Vägar är också en förutsättning för kon
takt mellan människor. Det kan gälla vattenvä
gar såväl som vägar på land. Elisabeth Rudebeck 
(2001:108; se även Bradley 2000; Dowden 2000). 
Om Skärna även under förhistorisk tid legat i ett 
område som gränsar mot någonting annat, kanske 
att betrakta som något okänt, blir området både 
mer intressant och betydligt mer komplicerat. Då 
följer diskussioner om liminala platser, territorier, 
markanvändande, riter och ritualer, hur det tom
ma området utnyttjats.

Exemplet Lövstaholm
Ett par kilometer söder om Skärna ligger Löv
staholm. Där genomfördes också en undersök
ning inför bygget av E4:an (Häringe Frisberg 
m.fl. i tryck). Vid denna undersökning fann 
man vad man tolkat som två bebyggelseenheter 
som låg på var sin sida av en nästan fynd- och 
anläggningsfri yta som såg ut att ha varit en 
allmänning. I allmänningen fanns ett tunt kul-
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turlager som omgärdade en brunn eller snarare 
ett vattenhål. Från vattenhålet gick en stenlagd 
väg ner till ån Samnan, som flyter ihop med 
Fyrisån alldeles norr om Gamla Uppsala. Da
teringarna från Lövstaholm visar att de här tre 
elementen, allmänningen, vattenhålet och vägen 
samt den övervägande delen av husen är från ro
mersk järnålder och mer eller mindre samtida 
med bebyggelsen i Skärna. Ytan mellan de båda 
bebyggelseenheterna är inte mer än cirka 75 me
ter bred. Allmänningen avgränsas i norr av en 
hägnad. De båda bebyggelseenheterna skiljer sig 
också kraftigt från varandra i fråga om hus och 
anläggningar. Den södra tycks mer komplett med 
brunnar och härdar och allehanda andra läm
ningar medan den nordliga synes vara betydligt

Figur 10. Karta från 1811 över Gamla Uppsala (LmV 
822-28:10) med undersökningsområdet från Lövsta
holm inlagt.

Figure 10. Map from 1811 of Gamla Uppsala (LmV 
822-28:10) with the excavation area at Lövstaholm 
superimposed.

torftigare. Att det bara skiljer 75 meter mellan 
enheterna är intressant. Enheterna kan ha hört 
samman men det kan också antyda hur nära var
andra hus eller gårdar faktiskt legat. Det är bara 
knappa 500 meter till en annan undersökt yta i 
Berget och området däremellan kan mycket väl 
ha haft tre fyra hus. Det är knappast troligt att 
dessa nära varandra liggande bebyggelseenheter 
varit helt skilda från varandra. Den tomma mel
lanliggande ytan antyder att här har legat en all
männing och att man brukat samma vattenhål.

Rumsliga kontexter
Avsikten med denna studie är att försöka tolka den 
tomma ytan vid Skärna, men man kan knappast 
förstå den utan dess rumsliga kontext, det vill säga 
de konkreta lämningar som omger den i några ki
lometers radie. Närheten mellan Skärna och Ful- 
lerö med dess relationer till Valsgärde måste tas 
upp till jämförande betraktelse. Fullerögraven är 
samtida med Skärna och Valsgärde.

Exemplet Fullerö - Valsgärde
Vid Fullerö undersöktes på 1930-talet en vapen- 
grav från romersk järnålder. Graven var ovanligt 
rik på gravgåvor. Fem guldföremål varav tre fing
erringar, ett hänge och ett romerskt mynt påträf
fades när graven undersöktes. Då hittades också 
silverbeslag, en del med förgyllning, bronsbleck, 
remändebeslag, en järnsporre, spelbrickor samt 
vapenutrustning bestående av sköldbuckla, ett 
sköldhantag, en lansspets, en spjutspets och rester 
av en ringbrynja. Det romerska myntet slogs un
der kejsar Maximianus regeringstid, 286-305 e.Kr. 
Graven har daterats till 300-talet e.Kr. Det är ett. 
ex.empel på en grav med ovanligt rika gravgåvor. 
Det finns ett mindre antal liknande gravar i Upp
land och man kan gissa att de anlagts för någon ur 
samhällets högre skikt (se Arwidsson 1948; Onsten- 
Molander & Wikborg 2006a och där anförd litte
ratur).

År 1948 skrev Greta Arwidsson en artikel där 
hon diskuterar de eventuella sambanden mellan 
Fullerö och Valsgärde. En förbryllande sak med
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Valsgärde är nämligen att själva bebyggelseen
heten tycks ha varit mycket liten. Kan den då ha 
genererat den rikedom som det måste ha krävts 
för att i generationer kunna anlägga så praktfulla 
gravar? Eller har Valsgärde brutits ut ur någon an
nan enhet? Arwidsson menar, efter att ha studerat 
ägogränserna, att det är troligast att utbrytningen 
skett från Fullerö och att Valsgärde ursprungligen 
hörde dit. Hon påpekar dock att detta inte är fullt

Figur i i . Fynd från den rika Fullerögraven från 
romersk järnålder (foto SHM).

Figure 11. Artefacts from the rich grave from the 
Roman Iron Age at Fullerö (photo SHM).

säkert. Valsgärde kunde också ha hört till Ensta 
som ligger betydligt närmare (Arwidsson 1948). 
Ett ytterligare förhållande kopplar samman de 
båda platserna. En grav som liknar den grav från 
Fullerö som beskrivits förut har hittats i ett fram
trädande läge på gravbacken i Valsgärde (Tjernberg 
1948). Även Håkan Aspeborg anser att de båda 
enheterna har hört ihop och att Fullerögraven då 
skulle vara en grundargrav, och han jämför med 
liknande företeelser i Gödåker i Tensta socken och 
Skuttunge, Skuttunge socken (Aspeborg 1997).

N äringskontakter
Undersökningens mest betydelsefulla faktum 
är att området är mycket tättbebyggt och att 
bebyggelseenheter legat mycket nära varan
dra. Vilka har relationerna dem emellan varit? 
Uppenbarligen har trakten varit rik, kanske 
mycket rik, under järnåldern. Varifrån har då 
rikedomen kommit? Läget vid sammanflödet 
av åarna gör det troligt att man idkat handel 
och fraktat varor både till området och därifrån.

Strax intill Fyrisån, i Fullerö Söderbyn har det ti
digaste belägget för bergsmalmshantering i Sverige 
gjorts. Bergmalmen är med största sannolikhet ta
gen från Vattholma, som ligger cirka åtta kilometer 
uppströms Fyrisån (Karlenby 1993; Kresten 1993.) 
Eva Hjärthner-Holdar har föreslagit att det är en ti
dig järnhantering som ligger till grund för områdets 
rikedom. Hon föreslår att vissa lokala hövdingar i

Figur 12. Valsgärde tecknat av den kände upplandskonstnären OlofThunman, Uppsala universitet. 
Figure 12. Valsgärde drawn by the famous Uppland artist OlofThunman, Uppsala university.
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Uppland byggt upp sin rikedom genom att bryta 
och producera järn. Kanske antyder fyndet av tidig 
bergmalmshantering i Fullerö att rikedomar kun
nat byggas upp i området med ett överskott som 
inte kom från jordbruket. Hon skriver:

”Chieftains estates lay close together along the 
river Fyris and the Vendel stream, some of their 
locations probably dictated by ore resources rath
er than agriculture. Vendel and Valsgärde are 
not the only examples along these watercourses; 
there are many other, mainly unexcavated or 
partly excavated - Fullerö, Lena Husby, Lena 
Arby, Lena kyrka, Gödåker, Tensta and so on ”

(Hjärthner-Holdar, i tryck).

Kanske kan kunskapen om bergmalmshantering- 
en vara anledning till att området tycks blomstra 
så tidigt och har kunnat föda en så stor befolk
ning och så relativt många stormän/kvinnor. 
Man kan dra en parallell till den utveckling som 
skedde på lóoo-talet då införandet av nytt kun
nande och ny teknik ledde till ett betydelsefullt 
ekonomiskt och politiskt uppsving (se Karlenby 
1993; Hjärthner-Holdar i tryck).

Man tänker sig gärna att malmen har forslats 
på Fyrisån i båt vilket också är den mest rimliga 
tolkningen. Det finns dock anledning att fundera 
över hur malmen transporterats, kanske är det 
inte riktigt så enkelt som man tror. Om vatten
ståndet varit relativt lågt, kan det ha funnits pro
blem att komma fram med en antagligen ganska 
tung lastbåt över åns trösklar. Björn Ambrosiani 
har föreslagit att skeppsgravarna och skeppen däri 
varit förknippade med järnindustrin i norra Upp
land (Larsson 2007 och där anförd litteratur). De 
båtar som hittats från historisk tid som har fraktat 
malm ser dock annorlunda ut (2007:66).

Det kan finnas flera orsaker till att det ekono
miska uppsvinget i området. Troligen har det på 
gårdarna, boplatserna uppstått en begynnande 
specialisering. I det tätt bebyggda landskapet på 
Uppsalaslätten visar lämningarna från de olika ut
grävda ytorna, både de som undersökts nu och de 
som undersökts tidigare att de olika platserna haft 
olika specialiteter. T.ex. järnframställning i Ful
lerö Söderbyn och tjärframställning i Fullerö och

Trekanten/Björkgården. Djurhållningen har na
turligtvis varit mycket viktig, vilket tydligt kan ses 
i det osteologiska materialet från Skärna där det 
finns mest av företrädesvis nötdjur, vilket är gan
ska ordinärt i järnåldersbyar. Möjligtvis kan man 
spekulera i om vissa gårdar tidigt inriktat sig mot 
köttproduktion till avsalu. Men det är kanske att 
i det här fallet gå för långt. På ytor som t.ex. Löv- 
staholm tycks man ha ägnat sig åt ullproduktion, 
medan man på andra platser kanske ägnat sig åt att 
föda upp grisar, vilket ger tillgång till ett överskott 
av kött. Kan man av det utläsa att det funnits fler 
människor på gården/i byn än vad man normalt 
kunnat utfodra och att det följaktligen funnits ar
betskraft till något annat än det dagliga gårdsarbe- 
tet? Eller har man handlat med köttet? Kanske har 
de olika specialiseringarna varit ett sätt att skaffa 
extra inkomster (Sigvallius, muntligen)?

De olika bebyggelseenheterna tenderar dess
utom att närma sig vattendragen, inte minst Fy
risån, och även det område där denna flyter ihop 
med Björklingeån. Att de fakta vi har fått fram har 
grupperat sig på det här sättet kan sannolikt också 
avspegla undersökningsstråket för E4 och tidigare 
undersökningar. För trots allt är den största de
len av marken oundersökt. I ett område med tät 
bebyggelse och antydd specialisering mellan be
byggelseenheterna torde man ha haft ett naturligt 
behov av såväl inkommande som utgående gods
transporter vilket i så fall understryks av denna 
strävan att vara så nära transportlederna, vatten
dragen som möjligt. Att ha närhet till kommuni
kationsvägar har varit oerhört viktigt. I ett mycket 
tättbebyggt område som detta måste det ha fun
nits en infrastruktur: kommunikationsleder, han
delsplatser, mötesplatser, gränser, gravplatser, al
ternativt andra sakrala områden med mera. Den 

”tomma ytan” i Skärna torde ha haft en infrastruk
turell betydelse, gräns är en sådan.

Källkritik och andra 
svårigheter
Vi har alltså en hel del intressanta frågor. Gamla 
Uppsala växer fram men det har också funnits plats 
för Fullerö och Valsgärde och tillräckliga förmögen
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heter för att upprätthålla båda dessa platser. Försö
ker man undersöka området för att hitta ”central
platser” blir begreppet ändå rätt urvattnat, menar 
John Ljungqvist (2006). Dessa ”centralplatser” låg 
i en sådan tolkning alldeles för tätt för att kunna 
ge termen en rimlig innebörd. Han presenterar en 
annan modell där han menar att de många elitin
dikationerna kan betecknas som spår efter gods, i 
vilka ingår ett stort spektrum av hushåll från låga
ristokrati till en eller ett par gårdar med en elit till 
vilka de andra plasterna är knutna (2006:84).

I sin avhandling skriver John Ljungqvist att det 
finns stora problem med att försöka förstå Uppsa
laområdets struktur och platsers relationer. Han 
menar att det beror på att området var så tättbe
byggt att det saknats bygder och därigenom grän
ser dem emellan (2006:183). Han finner inte heller 
några argument för att peka ut vissa platser som 
särskilt betydelsefulla under en viss period efter
som det finns så många källkritiska faktorer som är 
svåra att negligera. Till exempel är det svårt att be
stämma vilka eventuella högstatuslämningar som 
hör till vilken period, man kan inte heller veta hur 
många gravar som blivit bortodlade. Om man bara 
använder sig av de kända fornlämningarna Gamla 
Uppsala och Valsgärde ger de en falsk bild av forn- 
lämningsmiljön. Han påpekar också att

”det finns en tendens att nästan slentrianmässigt 
betrakta Gamla Uppsala som mycket betydande 
oavsett vilken del av järnåldern man talar om... 
Detta kan ha lett till att det mycket intressanta 
’omlandet’ görs till en form av passiva klienter 
styrda av ett ständigt aktivt Gamla Uppsala. ”

(2006:184).

Med hänvisning till Ljungqvists resonemang är 
det svårt att tro att de enheter vi diskuterat ovan 
som aktiva, specialiserade gårdar och byar varit 
passiva i förhållande till Gamla Uppsala.

Ärentuna
Gamla Uppsala är ett av de mest kända svenska 
fornlämningsområdena och fyndmaterialet från 
såväl Gamla Uppsala som Valsgärde är mycket rikt.
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Det torde stå klart att Gamla Uppsala har haft en 
särställning under yngre järnålder, hur det förhål
ler sig under äldre järnålder är svårare att utröna. 
Bebyggelsetätheten antyder dock att det bör ha 
funnits underlag för någon större enhet.

Närmast norr om Gamla Uppsala socken, med 
dess nordligaste by Skärna ligger Ärentuna. Grän
sen torde någon gång ha följt Fyrisån men Skärna 
ligger norr och väster om ån vilket är anmärk
ningsvärt. I Kättsta, den sydligaste byn i Ärentuna 
socken väl synlig från Skärna, ligger storhögen 
RAÄ 66 och under senmedeltiden växer en lågfräl- 
se sätesgård fram här (se Gustafsson m.fl. 2005a). 
Det ligger dessutom som ett pärlband av stora hö
gar i södra halvan av Ärentuna socken, från Kolje 
till Östa (Ljungkvist 2006 Appendix 5, plansch 5.).

Vad vet vi om förhistorien kring Ärentuna? Vi 
vet nu naturligtvis mer om området än före gräv
ningarna längs E4:an, men det förutsätts gärna 
att allting har skett i skuggan av Gamla Uppsala. 
Kanske ortnamnet Ärentuna i sig bör vara ganska 
gammalt. Förledet tolkas av Karin Calissendorff 
som ett sakralt ortnamn, tillägnat gudinnan Harn
ett annat namn på Fröja som finns i ortnamn och 
som nämns i de norröna sagorna (Calissendorff 
1986:52). Efterledet tuna kan ha betecknat en vik
tig by, kungsgård eller prästgård. Flera av dessa 
tuna - namn har blivit sockennamn och några in
går i namn på hundaren och skeppslag. Grundordet 
har sin språkhistoriska motsvarighet både i tyskans 
Zaun (staket) och engelskans town som ursprungli
gen betytt inhägnat område. Ortnamnet Ärentuna 
skulle alltså kunna tolkas som ett inhägnat område 
tillägnat gudinnan Fröja. Absolut inte illa!

Någon kilometer norr om Skärna undersökte 
Upplandsmuseet ett par platser i Kättsta. Den 
sydliga delen som undersöktes samtidigt med 
Skärna var glesare bebyggd än den som undersök
tes året därpå, men där fanns ändå ett antal hus. 
Inom undersökningen av Kättsta 2002 fanns två 
separata boplatser från olika tider. I den södra de
len, dvs. den som låg närmast Skärna, fanns res
ter efter en gård från århundradena alldeles efter 
Kristi födelse. Där fanns rester efter ett treskep- 
pigt långhus samt ett antal härdar, avfallsgropar 
och två större brunnar. De senare har någon gång 
fyllts igen med avfall. Lämningarna har tolkats
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vara mer eller mindre samtida och a tt bosätt
ningen varit ganska kortvarig. Detta på grund av 
att inga av anläggningarna överlagrade varandra. 
Precis som boplatsen vid Skärna var lämningarna 
mycket störda av senare tiders åkerbruk, vilket 
naturligtvis gör att mycken information gått för
lorad. Bosättningen har troligen flyttats utanför 
vår räckvidd, utanför den vägkorridor vi kunnat 
undersöka. Det är inte ovanligt under denna pe
riod att bebyggelsen flyttas. En intressant detalj 
i Kättsta är att i området mellan de båda boplat
serna ligger ett område där det fanns få eller inga 
tecken på aktiviteter under förhistorisk tid. Frå
gan är vad det glappet betyder? Om det verkligen 
är ett ”tomt” område, eller om undersöknings
området gått vid sidan av resterna efter någon 
boplats eller aktivitet. Samma fenomen förekom
mer i Lövstaholm och Björkgården/Trekanten. I 
Kättsta hittades vid grävningarna för E4:an spår 
efter vikingatida bosättningar samt inte minst 
ett stort antal tidigare okända gravar från äldre 
järnålder (Gustafsson m.fl. 2005a). Kan det tyda 
på att det fanns behov av en gräns mellan de två 
eventuella enheterna och att det är ett spår, eller 
snarare brist på spår som vi hittat i den tomma 
ytan i Skärna?

Utsikten från Skärna 
under äldre järnålder
Från en vald punkt i Skärna bör man ha kunnat se 
de samtida delarna av boplatsen vid Kättsta någon 
knapp kilometer längre norrut. Söderut såg man 
Skärnas förmodade huvudbebyggelse vid Fullerö 
på andra sidan Fyrisån. Sydost om Skärna kunde 
man på lite avstånd se större byggnader som låg i 
Björkgården och Trekanten. Den man som begravts 
med praktfulla gåvor i Fullerö och personen i den 
äldsta graven från Valsgärde levde samtidigt med 
de boende i det Skärna vi nu har undersökt. Gamla 
Uppsala hade sin blomstringstid senare, under yng
re järnålder men kanske höll en ny ort av betydelse 
på att växa fram där redan och i så fall kände man 
naturligtvis till det i det samtida Skärna.

Den täta bebyggelsen gör det troligt att området

haft vad vi kan kalla en infrastruktur av såväl prak
tisk art (kommunikationer och handelsplatser), 
som andlig art (sakrala funktioner med mötesplat
ser och kanske till och med områden där överna
turliga krafter upprätthåller sådana områden som 
gränser). Jag finner det troligt att den ”tomma 
ytan” i Skärna ingår i ett sådant infrastrukturellt 
nät som sträcker sig långt utanför denna primär
tolknings undersökningsområde och till sist bara 
kan få sin förklaring på makronivån.

Slutsats
Ovanstående gissningar om vad den ”tomma ytan” 
i Skärna kan ha för innebörd har lett till ett 
antagande att tomma ytor i ett tättbebyggt område 
är betydelsebärande. Deras betydelse ingår i ett 
större resonemang om rumslighet där gränser mel
lan bosättningar har att göra med bosättarnas upp
fattning om liv och landskap. De ”tomma ytorna” 
har ingått i det tidiga järnålderssamhällets infra
struktur, de måste ha varit pusselbitar i samhälls- 
mönstret. För att besvara frågan om vad den ”tom
ma ytan” i Skärna egentligen har för innebörd krävs 
en kartläggning i tid och rum av ”tomma ytor” i det 
tättbebyggda området runt Gamla Uppsala och an
gränsande områden. En undersökning där de arkeo
logiska rapporterna från alla utgrävningar i områ
det studeras inte utifrån konkreta bebyggelsefynd 
och gravar utan med blicken riktad mot de tomma 
eller relativt fyndtomma områdena. En sådan stu
die bör vara lyhörd för allt som i utgrävningrappor
terna betecknats som allmänningar, betesmark, ut
mark eller annat. En studie av tomrummen mellan 
bebyggelse, gravfält, lämningar av näringar som 
bergsbruk, hantverk, handelsplatser etc. kan even
tuellt visa ett mönster där något av befolkningens 
uppfattning av omvärlden blir synlig. ■
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Summary
The e?npty space at Skärna - an attempt at interpretation

D
uring the Early Iron Age the settlements 
appear to have been densely located on 
the Uppsala plain. On a large number of 
investigated sites in Gamla Uppsala and surround

ing parishes, remains from the earliest periods of 
the Iron Age dominate. The settlement remains 
are located close to each other, sometimes no 
further than 50 - 100 metres. We were therefore 
surprised when we at on site, Skärna, came upon 
a huge area of more than 10 000 square metres 
which was all but empty. That is that it contained 
no remains visible to us. In this heavily utilised 
area it seemed strange that such a vast area had not 
been subjected to human activity. Or had human 
activity possibly occurred but left no traces? There 
is not much written on empty spaces, which is har
dy surprising. An empty space resists interpreta
tion and compels reflection. Any interpretation of 
an “empty space” must address several contextual 
issues. These include the landscape, communica
tion and, above all, settlements in the rest of the 
landscape, outside the investigated area.

Skärna is located in an area that underwent 
vast changes during the Iron Age, and which has 
been affected by and been a part of the manorial 
environment that developed around the area of 
the Uppsala mounds. The investigation at Skär
na was divided into two areas of equal size, Area
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A to the south and Area B to the north. Area B 
was mostly empty, in contrast to Area A which 
contained a small number of houses, hearths and 
culture layers from the Early Iron Age. Few finds 
were uncovered. Both areas were interpreted as 
peripheral areas, but the northern, empty part 
was interpreted as pasture land.

A theory discussed during fieldwork was that the 
empty space had marked the boundary between 
the parishes of Gamla Uppsala and Ärentuna and/ 
or the boundary between the hundreds of Vaksala 
and Norunda. This article discusses what large 
empty spaces in densely populated areas may have 
signified. The empty spaces are included in a wider 
discussion on spatiality. They were part of Early 
Iron Age infrastructure, elements of the societal 
pattern. To answer the question of what signifi
cance the empty space at Skärna actually had, a 
chronological and spatial survey of empty spaces in 
the densely populated area round Gamla Uppsala 
and adjacent areas is necessary. Such a study should 
take into account all that field reports identifies as 
commons, pastures, outlying land and such. A 
study of these voids between settlements and bur
ial grounds, the remains of activities such as min
ing, crafts, trade etc., can possibly point towards a 
pattern where some of the population’s concep
tions of the world around them become visible. ■
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Den medeltida gården
I SOMMARÄNGE SKOG
Jonas Ros, SocietasArchaeologica Upsaliensis, SAU

S
ocietas Archaeologica Upsaliensis (SAU) 
genomförde under 2003 arkeologiska un
dersökningar i Sommaränge skog i Viksta 
socken, Norunda härad i Uppland. Vid undersök

ningen av den medeltida gården deltog även stu
denter från Institutionen för arkeologi vid Uppsa
la universitet under ledning av undertecknad. Det 
undersökta området benämns Sommaränge skog 
för att inte blandas ihop med den medeltida byn 
Sommaränge och dess förhistoriska bebyggelse 
(se Berggren & Hennius 2004). I samband med 
utgrävningen undersöktes gravar, huslämningar 
och vad som kan uppfattas som en kultplats. Läm
ningarna dateras till stenålder, bronsålder och 
järnålder (se Forsman & Victor 2007). Dessutom 
undersöktes en medeltida gård som behandlas i 
den här artikeln. Det framkom lämningar av flera 
hus som dateras till 1300- och 1400-talen. Eme
lie Schmidt Wikborg har skrivit en artikel och 
en rapport om undersökningen av den medeltida 
gården (Schmidt Wikborg 2005, 2006).

Ett allmänt problem är att det genom arkeo
logiska utgrävningar i allmänhet inte kan klarlägga 
ägoförhållanden utan endast att människor bott på 
en plats och nyttjat ett område. Ett undantag finns 
från ryska städer, bl.a. Novgorod, där det i kulturla
ger har påträffats näverbrev av vilka det framgår att 
stadsgårdar ägdes av bojarfamiljer, dvs. adeln, som 
även ägde jordegendomar belägna tiotals kilometer 
från staden (Artsikhovsky 1967:55; Yanin 1992:76^.

Under medeltiden var ofta gårdarna samlade i 
byar. I Uppland var byarna relativt små och om

fattade ofta två till fyra gårdar. Vissa byar var 
större och omfattade sex eller fler gårdar (Rahm- 
qvist 1996:72^. I den tidigare forskningen hävda
des att byar skapades först omkring år 1000 och 
att bebyggelsen dessförinnan dominerades av en
samgårdar (Ambrosiani 1964). Redan under den 
äldre järnåldern fanns det byar på norra Öland. 
Bebyggelsestrukturen hos dessa byar skiljer sig 
från den hos senare tiders. Husen kunde antingen 
vara samlade eller spridda inom inägorna och för
enade genom hägnader och fägator. De enskilda 
gårdarna i en sådan by kunde ha mellan ett och 
fem hus (Fallgren 1993, 2006). I samband med ar
keologiska undersökningar av järnåldersbebyggel- 
se i Uppland påträffas ofta flera samtidiga gårdar 
(Göthberg 2000 och där anf. litt.). I vissa fall har 
troligtvis sådana gårdar ingått i byar av liknande 
typ som konstaterats på norra Öland.

Den medeltida gården i Sommaränge skog (se 
fig. 1 och 2) har ingen granngård i närheten och kan 
därför sägas vara en ensamgård. Närmaste byar är 
Sommaränge och Rångsta ca 1,5 km därifrån och 
en annan by i närheten är Älby i Vendel. Gården 
kan tänkas ha haft en viss boskapsdrift, men det 
fanns endast mindre stycken jordbruksmark i går
dens närhet. Gården har förmodligen inte varit ett 
självförsörjande hushållsjordbruk, den ekonomiska 
basen har sannolikt varit någon annan.

Sommaränge skog är beläget i ett område där 
vi vet att frälset hade en stark ställning och det 
manifesterades i landskapet genom två befästa sä
tesgårdar som nu är ruiner. I de skriftliga källorna
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från medeltiden och under 1500-talet finns olika 
jordnaturer, frälsejord, kyrkojord, kronojord och 
skattejord. Vid studier av medeltida landsbygd 
uppfattas normalt arkeologiskt undersökta gårdar 
ofta som bebodda av bönder. Vissa gårdar avviker 
genom stora byggnader och speciella fynd och de 
betraktas som ägda och bebodda av stormän.

I Sommaränge skog påträffades annat än vad som 
vanligtvis framkommer i samband med undersök
ningar av medeltida gårdar på landsbygden. Fyn
den och det geografiska läget på avstånd från när
maste by gör att gården inte passar in i de vanliga 
tolkningsramarna. Vi måste vidga horisonten och 
söka andra förklaringar än att se gården antingen 
som en bondgård eller som en stormannagård. Det 
faktum att gården övergivits under medeltiden och 
inte dokumenterats senare försvårar tolkningen.

Olika källmaterial kan användas i diskussionen 
av gårdens karaktär. Vi har den arkeologiskt un
dersökta gården med dess hus som är medvetet till
komna. Det finns vissa aktivitetsområden. Fynden 
är deponerade som ett resultat av vissa handlingar 
och beteenden, samt kan sägas vara mer oplanerat 
tillkomna. Källmaterialet kan tolkas som uttryck 
för olika saker. Vissa skriftliga källor finns, men 
de kan inte med säkerhet kopplas till gården. För 
att skapa vidare tolkningsramar för utgrävningen 
kommer en kortfattad översikt över den sociala 
strukturen under medeltiden att ges. Utgrävning
en är ett intressant.ex.empel på hur svårt det är att 
sätta in arkeologiskt undersökta lämningar i ett 
större sammanhang. Syftet med den här artikeln 
är att studera undersökningen i Sommaränge skog 
och lyfta fram olika tolkningsforslag av gårdens 
funktion och diskutera dessa.

Den arkeologiska 
undersökningen
I samband med den arkeologiska undersökningen i 
Sommaränge skog undersöktes en medeltida gård 
belägen på den södra sluttningen av en ändmorän 
(se fig. 2). Genom undersökningsområdet går en 
hålväg som sträcker sig i nord-sydlig riktning för
bi de förhistoriska gravarna på platsen och det är 
troligt att den fanns redan under förhistorisk tid.

Kanske har människor som passerat platsen rastat 
här? Vägen går mellan de medeltida husen och har 
uppenbarligen fungerat som ridväg eftersom en 
hålväg har bildats.

Omkring en kilometer norr om Sommaränge 
skog går en annan hålväg i nordväst-sydostlig rikt
ning. Det finns en tradition som säger att denna 
väg användes av vikstahedsborna då de skulle till 
Viksta kyrka och den kallas därför Kyrkstigen. Vä
gens fortsättning mot nordväst kan inte urskiljas, 
men omkring en kilometer västnordväst om den 
kan en fortsättning anas vid gravfälten RAÄ74:i 
och 75:1 i Vendels socken. Längs med Kyrkstigen 
finns det ett större röse och fem stensättningar. 
Från Kyrkstigen går det en hålväg i sydlig riktning 
mot undersökningsområdet. Det är möjligt att 
följa denna väg ca 500 m, men därefter kan den 
inte urskiljas. Det är dock troligt att det är fort
sättningen på den väg som påträffats i Sommar
änge skog. Söder om undersökningsområdet går 
en vintervägsträckning med namnet Dysätravägen 
och den går i nordostlig-sydvästlig riktning. Hål
vägen som påträffades kan ha varit en förbindelse 
mellan Kyrkstigen och Dysätravägen (Forsman & 
Victor 2007). Vi vet dock inte hur dess sträckning 
varit. Sydväst om undersökningsområdet ligger 
Långsjön och om vattennivån var någon eller någ
ra meter högre sträckte sig sjön betydligt längre 
norrut. Kanske var det så att de som färdades öster 
om Långsjön och vidare norrut passerade Som
maränge skog. En annan möjlighet är att vägen 
ledde från centralbygden i Viksta förbi Sommar
änge och över skogen mot nordväst.

I Sommaränge skog undersöktes vad som tol
kas vara rester av fyra hus (se fig. 3) och dessutom 
påträffades lämningar av vad som troligtvis varit 
en smedja och dessutom lämningar av en enkel 
tegelugn. Hus 1 uppfattas som en parstuga inde
lad i fyra rum. Hustypen är väl känd genom det 
etnologiska materialet (se Erixon ip47:288ff.). I 
östra delen av huset kan det ha funnits en var- 
dagsstuga med funktion som kök och bostad. 
Det västra rummet uppfattas som en helgdags- 
stuga som brukats vid högtidliga tillfällen. I 
mittpartiet finns ett utrymme som kan ha varit 
indelat i två rum, i söder en förstu och i norr en 
kammare för förvaring. Eventuellt har man även
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Figur i . Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet i Sommaränge skog markerat. Vidare ses bl.a. Sand- 
bro, samt byarna Sommaränge och Rångsta.
Figure i. Extract from the terrain map showing the investigated area at Sommaränge skog. Among other places 
seen are Sandbro and the villages of Sommaränge and Rångsta.
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also shown (after Schmidt Wikborg 2006).
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sovit där. Det är svårt att med säkerhet fastställa 
husets utsträckning, men troligtvis har det varit 
ca 14 x 7 m. En alternativ tolkning är att mitt
partiet mellan rummen fungerade som lider och 
att det var ett rum på ömse sidor av detta. I de 
två olika rummen fanns det eldstäder och i det 
östra kan det ha funnits en rökugn. Inom husets 
yta påträffades stora mängder tegelflisor och det 
kan tolkas som att golvytan runt eldstäderna har 
varit belagda av tegelstenar. Från huslämningen 
går det en stig mot nordväst.

Hus 2 uppfattas med ledning av fynd av ett 
stort antal hästskosöm och höga fosfathalter som 
ett stall. Hus 3 har troligtvis varit ett härbre med 
forvaringsfunktion. Hus 4 var beläget på den öst
ligaste änden av ändmoränen på en Uten platå. 
Det är svårt att datera byggnaden och avgöra dess 
funktion. Den är troligtvis samtida med gården 
och kan ha haft funktion som stekhus, eller kanske 
mer sannolikt som fähus.

Ett kort stycke från Hus 1 framkom rester av en 
smedja. Där fanns en stenpackning som kan ha 
varit fundament till en ässja. Där fanns slagg, me
tallrester och det har bedrivits både järn- och kop- 
parsmide. Det smide som har bedrivits är avance
rat (Grandin m.fl. 2004).

En enkel tegelugn påträffades väster om Hus 1. 
Lämningen bestod av en ytlig ca 3 x 7 m stor fyr- 
sidig yta som var sotig och rödbränd. Dessutom 
fanns det en ca 2 m djup stensatt brunn som fort
farande innehöll vatten. Mellan Hus 1 och brun
nen löpte en mindre stig.

Husen på gården bestod alltså av bostadshus, 
stall, härbre och troligtvis ett fähus och en smedja. 
Förekomsten av en tegelugn gör att gården över
ensstämmer med andra undersökta medeltida går
dar på landsbygden, t.ex. Kättsta (se Gustafsson 
m.fl. 2005a).

Fynden
Bland fynden från gården finns vardagsföremål så
som spikar, nitar, ljushållare, lås, nyckel, kammar, 
knivar, pärla, glattsten, sländtrissa och nålar. Där
till fanns verktyg såsom mejslar, navare, puns och 
bryne. Ett litet antal fragment medeltida keramik 
påträffades också vid undersökningen.

Unika är de två vikta mynt (fig. 4) som hittades i 
lagret söder om hus 1 och 2. Mynten är svårbestäm
bara, men har bedömts vara penningar och den ena 
präglad ca 1319-1340 för Magnus Eriksson.

Särskilt intressant är dräktdetaljer i form av söl- 
jor, ringspänne, bjällra och beslag som påträffades. 
Bland de mer uppseendeväckande fynden finns 
pilspetsar och delar av fyra sporrar varav två var 
stjärntrissesporrar. Förutom detta framkom häst
utrustning såsom betsel, hästskor och hästskosöm 
samt delar av ett lamellpansar som kan ha suttit 
på bröst, handske eller sko. Fyndmaterialet berät
tar om vardagsliv men vapendetaljerna och häst
utrustningen pekar på att personer som tillhörde 
de högre sociala skikten har bott eller vistats på 
gården. Ett annat märkligt fynd är ett viktlod som 
dateras till vikingatid eller tidig medeltid.

1 2 3
I i i i i i i i i I i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Figur 4. Två vikta mynt som påträffades vid undersök
ningen (foto M. Andersson).

Figure 4. The two folded coins which were found at the 
excavation (photo M. Andersson).

Osteologi
Den osteologiska analysen av benen från gården 
visar på animalieproduktion baserad på får, nötbo
skap och tamsvin. I jämförelse med andra medeltida 
gårdar dominerade andelen får/get stort. Det visar 
på en specialisering mot fåravel och att huvuddelen 
av fåren har slaktats unga för att producera kött och 
kanske skinn till gårdens behov. Slaktåldern på nöt
boskapen var hög och visar att den troligtvis hållits 
för produktion av mjölk, smör och ost. Dessutom 
påträffades ett mindre antal fiskben (Bäckström 
2006a). Köttkonsumtionen har att döma av det be
varade benmaterialet varit låg.
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Dateringar

Fyndmaterialet från gården pekar på en datering 
begränsad till 1300-talet och 1400-talets första 
hälft. Vissa föremål är dock svåra att datera när
mare ty vissa typer fanns redan under 1200-talet. 
Ett av de påträffade vikta mynten bedöms vara en 
Magnus Eriksson-penning präglad under perio
den 1319-1340.

Sex av 14C-proverna från gården ligger inom 
intervallet 1290-1480. Tre 14C-dateringar ligger 
inom intervallet 1040-1290. Dessa tidiga date
ringar kan förklaras genom att träet hade en hög 
egenålder när det började användas. Den yngsta 
dateringen inom gårdsområdet ligger i intervallet 
1440-1640 och visar på verksamhet under senare 
tid (Schmidt Wikborg 2006).

Sammanfattningsvis talar mycket för att gården 
har varit i bruk under 1300-talet och fram till ca 
1450. Eventuellt har det varit någon verksamhet 
på platsen redan under vikingatid eller tidig med
eltid. Det framkom som tidigare nämnts bl.a. ett 
viktlod som har en sådan datering.

Gårdens möjliga namn
Namnet på gården som undersökts i Sommar- 
änge skog är inte belagt. Sigurd Rahmqvist har 
lagt fram förslaget att det kan vara Giplinghe som 
omnämns i de skriftliga källorna (muntlig upp
gift Sigurd Rahmqvist). Giplinghe omtalas första 
gången 1323 och sista gången 1482. Några perso
ner som ägt jord i Giplinghe namnges och i upp
gifterna omnämns endast mindre jordstycken. Av 
särskilt intresse är att Katarina Bengtsdotter ger 
jord i Giplinghe till Uppsala domkyrka 1369. Ka
tarina var änka efter Greger Styrbjörnsson (DMS 
1982:1940. Platsen där gården Sommaränge skog 
låg var under 1700-talet föremål för ägotvister 
mellan byarna Sommaränge, Rångsta och Älby 
(Neuman 2004:26!f).

Den sociala strukturen
Det medeltida samhället var stratifierat och män
niskorna kan indelas i kategorierna bedjande, ar
betande och krigande (Duby 1981:176!!).

Många människor tillhörde de kyrkliga institutio
nerna och i allmänhet fanns det en präst i varje 
socken. Den i absoluta tal dominerande sociala 
gruppen på landsbygden utgjordes av bönder.

Under vikingatid och tidig medeltid fanns det 
trälar, men träldomen avvecklades successivt un
der den här tiden och många ofria blev då landbor, 
dvs. arrendatorer (se Lindkvist 1979). Troligtvis 
fanns det också landbor redan under vikingatiden.

Under godsens äldsta tid sköttes troligtvis jord
bruksdriften på godsens huvudgårdar av trälar, 
men under huvudgårdarna fanns det även land- 
bogårdar. Då trälarna frigavs ersattes sannolikt 
behovet av arbetskraft på huvudgårdarna av tor- 
pare. Sigurd Rahmqvist, som studerat godsen och 
torpen, har preliminärt daterat torpinstitutionen 
i Uppland till 1200-talets senare hälft och un
der 1300-talets första hälft var den väl företrädd 
(Rahmqvist 1996:25!!). Förutom landbor och tor- 
pare var också hantverkare knutna till godsen. Vid 
godsen fanns även tjänare bl.a. inom hushållet och 
gårdar kunde förvaltas av brytar.

Runstenarnas inskriptioner berättar ibland att 
enskilda personer kunde äga hela byar (se t.ex. 
Wessen & Janson 1940-58: U 212 och U 331). Un
der vikingatid och tidig medeltid var troligtvis 
ofta huvudgårdarna belägna i byarna.

Under vikingatid och tidig medeltid fanns det 
högre sociala skikt som hade stora jordegendomar 
och kontrollerade privata skeppsföljen och krigare 
(se t.ex. Wessen & Janson 1940-58: U 347-348). 
Vissa har haft juridiska funktioner och varit doma
re i bygder eller hundaren (se t.ex. Wessen & Jan
son 1940-58: U 212). Sådana personer kan betrak
tas som tillhörande en aristokrati och de benämns 
ofta hövdingar eller stormän. I samband med ett 
herremöte på kungsgården Alsnö omkring 1280, 
tilldelades de som följde kungen med råd och hjälp 
särskilda privilegier genom den s.k. Alsnöstad- 
gan. De var befriade från skatt och kallades därför 
frälsemän, de skulle i gengäld göra rusttjänst, dvs. 
krigstjänst med häst och ryttare. Vissa frälsemän 
dubbades av kungen till riddare. I Alsnöstadgan 
talas om svenner a vapen, vanligen kallade väpnare, 
vilka var personer i vapentjänst hos riddare (Andræ 
1960:146!!; Rosén 1982:298; Nielsen 1982:2970. 
En väpnare kunde även benämnas knape eller sven.
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En väpnare kunde även vara en person som aspire- 
rade på riddarvärdigheten. Under perioder då det 
inte fanns någon kung kunde det finnas väpnare 
med social position som motsvarade riddarnas.

Många människor var i tjänst vid eller stod i be
roende till gods tillhörande frälset, men man vet 
inte exakt vilka de var eller vad de gjorde. Vissa 
hade förvaltningsuppdrag och andra hade militära 
uppgifter (Andræ 1900:155ff). I stadgor reglerades 
hur stora ryttarföljen som fick följa en riddare. I 
Skänningestadgan från 1284 anges att en rådsmed
lem fick rida med tolv hästar, riddare och väpnare 
med fyra (Rosén 1977:30). På större slott kunde 
det finnas tiotals eller hundratals personer som 
var stridande. På många borgar fanns det endast 
en fullt utrustad krigare och 3-8 krigsmän (Lovén 
1996:37), t.ex. väpnare och fotfolk, såsom bågskyt
tar och armborstskyttar.

Sandbro-ätten och de 
befästa sätesgårdarna
Det medeltida lågfrälsets sätesgårdar låg i byar, och 
i vissa fall utgjorde godset en del av en by eller en 
hel by. Under 1200- och 1300-talen lokaliserades 
ofta de högfrälse sätesgårdarna invid vatten i av
skilt, skyddat läge i förhållande till den odlade byg
den. Bakgrunden var att det vid den tiden genom 
Alsnö stadga blev möjligt för bönder att bli frälse. 
Utflyttningen var ett utryck för att jordägarna so
cialt distanserade sig från ”uppkomlingarna” som 
blivit frälse. Ett visst försvarsbehov kunde också 
tillgodoses genom avskilda lägen och befästa bygg
nader och en herrgårdskultur kom att växa fram 
(Rahmqvist i990:293ff, 30of). Detta fenomen har 
även konstaterats i Småland. Huvudgårdarnas nya 
lägen, gärna på höjder, invid vatten och på avstånd 
från byarna, framhävde gårdarnas och innehavar
nas status vilket underlättade att makten hos hög- 
frälset upprätthölls (Hansson 200i:i53ff, aqzff). 
Fenomenet att huvudgården flyttar ut från byn är 
även känt från andra områden, t.ex. Bjersjöholm i 
Ystadsområdet (Skansjö m.fl. 1989).

I Björklinge socken i Uppland, finns de två befäs
ta sätesgårdarna Lindholm och Nynäs som tillhörde 
den lokala frälsesläkten Sandbro-ätten. Släkten har

givits namnet Sandbro efter dess gamla sätesgård. 
Den befästa sätesgården Lindholm byggdes san
nolikt under 1350-talet av riddaren och riksrådet 
Gregers Styrbjörnsson, som hade ärvt jord i om
rådet under föregående årtionden. Sonen Magnus 
Gregersson skrev sig 1360 och 1365 till Lindholm. 
Magnus, som inte var riddare, gick förmodligen i 
landsflykt under 1370-talet, troligen på grund av att 
han tagit parti för folkungarna under inbördesstri- 
derna. Han kom förmodligen tillbaka på 1380-talet 
och förvärvade då troligtvis en annan gård. Brodern 
Johan Gregersson innehade troligtvis Lindholm 
fr.o.m. 1370-talet. Han blev riddare senast 1395. Jo
han Gregerssons dotter Kristina gifte sig med riks
rådet Nils Bosson (Natt och Dag) som skrev sig till 
Lindholm 1419 och sätesgården var bebodd 1433 
(Rahmqvist 1978; 1989:258; 1996:281^.

Lindholm i likhet med många andra sätesgårdar 
och även borgar hade namn på -holm (Mattisson 
1986). Vissa huvudgårdar med sådana namn var 
belägna på holmar, men andra fick namnet med 
avsikt att det skulle markera att gården hade hög 
status (Hansson 200i:i6^ff).

Sätesgården Lindholm (se fig. 5) var belägen 
vid Långsjöns norra del. Byggnaden låg på berget. 
Enligt Christian Lovén kan två byggnadsskeden 
urskiljas. I den första skepnaden var gården vinkel- 
formad. Den sydvästra delen har möjligtvis varit 
ett litet torn. I anslutning till detta har det funnits 
ytterligare två rum. Byggnadens planlösning har 
troligtvis anpassats efter terrängen. I nästa skede 
uppfördes ett mindre rum i det nordöstra hörnet 
och ett annat i det sydöstra. I gårdsanläggningen 
torde det också ha funnits mindre ekonomibygg
nader i trä. Nordost om huset finns grunder till 
två kvadratiska byggnader som troligtvis är res
ter av kraftiga försvarstorn. Där finns rikligt med 
krossat tegel. Om vattenståndet i Långsjön var två 
meter högre än idag så var gården omfluten av vat
ten (Lovén 1996:307^ Rahmqvist i978:6iff).

Den andra befästa sätesgården i området hade 
namnet Nynäs och var belägen vid Långsjöns 
östra strand. Där finns grunden till en fyrsidig 
stenbyggnad (Lovén 1996:306^. Det har tro
ligen även funnits ekonomibyggnader i trä på 
gården. In mot land finns en husgrund som kan 
vara rester av ett försvarstorn. Sigurd Rahmqvist
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A

Figur. 5. Plan över den befästa sätesgården Lindholm i Björklinge sn. Gården har varit omfluten av vatten. Går
den tillhörde frälsesläkten Sandbro-ätten (efter Lovén 1996).

Fig ure 5. Plan of the fortified manor Lindholm in Björklinge parish. The manor was surrounded by water. It 
belonged to the gentry family of Sandbro (after Lovén 1996).
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har visat att Greger Styrbjörnssons bror ridda
ren Torsten Styrbjörnsson anlade Nynäs efter att 
han 1352-53 varit fogde på Stockholm slott. Tidi
gare bodde Torsten förmodligen på ättens gamla 
gård Sandbro. Nynäs upphörde troligen att vara 
sätesgård på 1360-talet (Rahmqvist 1978).

Sandbro-ätten hade ett vidsträckt godskomplex 
kring Långsjön. En viktig del var hela byn Ramsjö. 
Vidare omfattade det byarna Sätuna och Sommar- 
änge samt enstaka landbogårdar i Tibble, Nyby 
och del av Pasma. En annan huvuddel var kring 
Sandbro och där fanns även flera torp som tagits 
upp på Sandbros utmarker (Rahmqvist lpyS^off., 
1996: 20). En arkeologisk undersökning har gjorts 
av en gård, som tolkas ha varit ett av torpen under 
Sandbro (Dutra Leivas & Rahmqvist 2005, Dutra 
Leivas & Hennius 2006)

Diskussion och 
tolkningsforslag
Gården i Sommaränge skog är belägen på en höjd på 
avstånd från byn Sommaränge och även på avstånd 
från andra gårdar. Fynden visar på att det inte var 
någon vanlig bondgård. Här påträffades bl.a. spor
rar, pilspetsar och rustningsdetaljer. Emelie Wik- 
borg Schmidt menar att de som bodde på gården 
troligtvis levde enligt allmogens seder och att de 
deponerade fynden var ett uttryck för vårdslöshet 
och nyrikedom och att borttappade föremål non
chalerades. Hon påpekar att de deponerade föremå
len alternativt kan vara ett uttryck för att gården 
övergavs under dramatiska former. Hon framför 
även tanken att det kan vara en smed som har bott 
på gården, eller att de som bodde på platsen tillhör
de lågfrälset (Schmidt Wikborg 2005:27yff; 2006). 
Föremålen har deponerats till följd av beteenden 
och handlingar och de har hanterats på olika sätt. 
Sporrarna kan t.ex. ha tappats eller kastats bort till 
följd av att de gått sönder och pilspetsarna kan ha 
tappats bort. Fyndmaterialet visar på att personer 
som tillhörde de högre sociala skikten vistades på 
gården. Gården i Sommaränge skog är belägen på 
avstånd från byn Sommaränge och det är lika långt 
till Rångsta och ännu längre till Älby. Det måste 
finnas en anledning till denna avsides belägenhet

och vi kan söka olika förklaringar. En möjlighet är 
att gården hade en funktion som förutsatte att den 
låg på avstånd från andra gårdar. Här kommer olika 
tolkningsmöjligheter av gården att läggas fram.

Vem kan tänkas ha ägt gården?
Det är viktigt att påpeka att Sommaränge skog lig
ger nära ägogränsen mellan byarna Sommaränge 
och Rångsta. Vid medeltidens slut hade byn Som
maränge åtta landbor. Byn var aldrig en sätesgård 
utan den tillhörde förmodligen ursprungligen sä
tesgården Sandbro och sedan Lindholm. Byn har 
sannolikt redan från början ägts av en adelsman. 
På 1500-talets mitt ägdes den däremot av tre olika 
adelsmän. Denna uppdelning har förmodligen sitt 
ursprung i arvskiftet efter Nils Bosson (Natt och 
Dag) som dog på 1430-talet (Rahmqvist i978:59ff, 
1996:247^. Den befästa sätesgården Lindholm var 
centrum i den lokala maktutövningen i området. 
Den ekonomiska basen för godset var jordbruks
drift på huvudgården och torpare bidrog med 
dagsverken på gården. Dessutom insamlades över
skott från underlydande landbor.

Det är möjligt att gården i Sommaränge skog är 
det Giplinghe som omtalas i det medeltida materi
alet. Som påpekats vet vi att Katarina Bengtsdotter, 
änka efter Gregers Styrbjörnsson som innehade 
Lindholm, skänkte jord i Giplinghe till Uppsala 
domkyrka 1369. Vi vet alltså att åtminstone delar 
av Giplinge tillhörde Sandbro-ätten. Dateringen 
av gården i Sommaränge skog sammanfaller med 
dateringen av Lindholm och det är därför troligt 
att gården tillhörde godset Lindholm som hade 
stora jordägor i området.

Var gården ett själahus?
En typ av byggnader som uppfördes avskilt var sjä
lahus, som byggdes för att resande skulle kunna 
vila ut och övernatta i dem. Den som lät uppföra 
ett sådant gjorde det som en god gärning för sin 
själs frälsning. Ett själahus omtalas på en runsten i 
Funbo socken i Uppland (Wessen & Janson 1940- 
58: U 996). Själahus kunde vara härbärge för pil
grimer (se t.ex. DS 1011,1382) som fick övernatta 
utan ersättning. Det finns exempel på att själahus
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har legat längs pilgrimsleder på ett avstånd av tre 
till fyra mil (Andersson 1989:14). Under medelti
den var domkyrkan i Uppsala ett mål för pilgrimer 
eftersom Erik den heliges reliker förvarades där. 
Avståndet mellan Sommaränge skog och Uppsala 
är ca 2,5 mil, vilket är ett lämpligt avstånd för en 
dags vandring. Nordens främsta vallfartsort var 
domkyrkan i Nidaros, dvs. Trondheim, med Olav 
den heliges grav. Men Olavskult förekom också 
i domkyrkan i Uppsala och troligtvis även i Sig- 
tunakyrkan S:t Olof. Möjligheten finns att gården 
i Sommaränge skog under en period i början av 
1300-talet var ett själahus och det kan då förslags
vis ha skötts av godsen Sandbro och Lindholm.

Vid undersökningen påträffades två vikta 
mynt och de kan tolkas ha samband med en hel
gonkult. Från 1300-talets England finns skrift
liga uppgifter om att vika och offra mynt under 
åkallelse av ett helgon i besvärjande syfte mot 
sjukdom eller i nödsituation (Finucane 1977:94^ 
not 44; Nilson 1999:110). I och med att mynten 
veks blev de oanvändbara som betalningsmedel. 
Mynten överlämnades invid helgonets skrin. Vi 
vet inte hur vanlig denna rit var eftersom vikta 
mynt troligtvis oftast smältes ned.

Något som talar mot tolkningen av gården som 
ett själahus är dess läge, eftersom sådana brukade 
ligga längs centrala vägar. Sommaränge skog lig
ger inte vid den största färdvägen som troligen 
har följt åsen förbi Björklinge och norrut. De 
som passerade på Långsjöns östra sida kan emel
lertid antas ha passerat gården i Sommaränge 
skog. Mest troligt är att pilgrimer har vistats på 
gården i Sommaränge skog och att mynten av 
någon anledning hamnat i jorden.

Var gården ett gästgiveri?
I Magnus Erikssons Landslag omtalas gästgivar
gårdar (Holmbäck & Wessen 1962, Kg 23) och 
gården i Sommaränge skog skulle kunna tolkas 
som en sådan. Resande kunde ta in där, vila ut, äta 
och hästarna kunde utfodras. Detta skulle kunna 
förklara fynden av sporrar och hästskosöm. Gäst
givaregården skulle då kunna ha varit i godset 
Lindholms ägo och resande kan ha erlagt en avgift 
för att äta och övernatta på gården.

Endast ett mindre antal skärvor medeltida kera
mik påträffades vid Sommaränge skog och det 
borde ha varit mer om gården varit gästgiveri. Det 
osteologiska materialet från Sommaränge skog 
tolkas som att kor har hållits för mjölkproduktion 
och att får har slaktats unga för köttets skull. Den 
osteologiska analysen visar emellertid att kött
konsumtionen var låg vilket också är ett argument 
mot tolkningen som gästgiveri, men det kan vara 
så att matavfall i form av ben har deponerats på 
andra ställen. Det är därför svårt att avgöra om 
gården hade funktion som gästgiveri.

Har gården i Sommaränge skog 
haft en administrativ funktion?
Genom gården i Sommaränge skog går en hålväg. 
Vägen sträcker sig från söder mot norr och anslöt 
möjligen till huvudvägen mot Tierp och Norr
land längs åsen. Under medeltiden kunde frälset 
ha förvaltningsuppdrag i Norrland, bland annat 
haft hand om skatteuppbörden. Vi vet att Torsten 
Styrbjörnsson var fogde över Flälsingland 1347-48 
(se Fritz 1972:54^. Han deltog 1348 i gränsregle
ringen mellan ärkestiftet och Åbo stift, mellan Lu
leå och Torneå socknar och några år senare 1352- 
53 var han fogde på Stockholms slott (Rahmqvist 
1978:66). Torstens broder Gregers var riksråd och 
han uppförde sannolikt Lindholm. Båda bröderna 
hade alltså tjänst hos kungamakten. Möjligheten 
finns att medlemmar av Sandbro-ätten hade för
valtningsuppdrag i Norrland och att färden norrut 
ibland startade på gården i Sommaränge skog. På 
gården kan det då tänkas ha bott personer som 
tillhörde godset. I Hälsingelagen, som gällde för 
Norrland, omtalas att kungens män hade rätt till 
gästningar och folket hade skyldighet att hjälpa 
till med att transportera skatterna som erlades in 
natura. Särskilda böter skulle erläggas om kung
ens män blev överfallna eller dräpts, vilket också 
stadgas i Upplandslagen (Holmbäck & Wessen 
1933, M 12:9; Holmbäck & Wessen 1979, Kg 6ff). 
Då kungens skatteman färdades genom landen 
behövde de alltså särskilt skydd. Det är möjligt 
att gården i Sommaränge skog har spelat en roll i 
administrationen av skatteuppbörd och andra för
valtningsuppdrag i Norrland.
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Var det en stormansgård?

Ett förslag är att gården var en stormansgård 
(Neuman 2004:14). Stormansgårdar brukar vara 
bebyggda med stora exklusiva hus i framträdande, 
exponerat läge, i landskapet. I Sommaränge skog 
är markytorna omkring husen ojämna och några 
meter norr om bostadshuset finns gravar. På stor
mansgårdar brukar ytorna runt husen vara plane
rade och ofta terrasserade, vilket ger bebyggelsen 
ett imponerande utseende och exklusiv karaktär. 
Det finns inte någon odlingsmark i anslutning till 
gården och inget talar för att den ekonomiska ba
sen var jordbruksproduktion inriktad på produk
tion för självförsörjning. Gården måste ha haft en 
annan ekonomisk bas. Den skiljer sig från sätes
gårdar som hade stora jordegendomar med allsidig 
produktion. Gården i Sommaränge skog var san
nolikt inte någon stormansgård.

Bodde en väpnare på gården 
i Sommaränge skog?
En möjlighet är att gården i Sommaränge skog 
beboddes av personer som genom gårdens läge 
ville markera avstånd gentemot landbor och 
bönder som bodde i byar. De som bodde på går
den i Sommaränge skog kan ha haft en sådan so
cial position att de ville distansera sig från andra 
samhällsgrupper. En möjlighet är då att gården 
har disponerats av en knape, dvs. en väpnare. 
Högfrälset flyttade bort sina huvudgårdar från 
jordbrukmarken under 1200- och 1300-talen 
för att socialt distansera sig från bönder och låg- 
frälse. På motsvarande sätt kan de som bodde på 
gården i Sommaränge skog ha befäst sin position 
och socialt distanserat sig från dem som bodde i 
den intilliggande landbobyn Sommaränge.

Ekonomin för gården i Sommaränge skog bör 
med en sådan tolkning ses i nära samband med 
Lindholms godsekonomi. Den förmodade väp
naren kan ha bott på godsets mark, varit avlönad 
av godsherren och betonat sin status samt fram
hävt sin sociala position genom att bo enskilt. Vi 
vet inte vilka skyldigheter och rättigheter som 
väpnaren hade, mer än att han stod i riddarens 
tjänst och var hans vasall.

Vid undersökningen påträffades lämningar av en 
smedja. Där har bedrivits järnsmide och kopparle
geringar. En riddare och hans män var naturligtvis 
beroende av smidesarbeten och vissa smidda pro
dukter, t.ex. pilspetsar och armborstpilspetsar. Pe
riodiskt kan det på gården ha vistats hantverkare 
som stod för tillverkningen.

Vem kan ha bebott gården i Sommaränge skog? 
Kanske var det väpnaren Gregers Torstensson 
som omnämns första gången i de skriftliga källor
na 1432 och sista gången 1444. Sigurd Rahmqvist 
har klarlagt hans verksamhet. Vid lagmanstinget 
i Uppsala 1432 med allmogen från Vaksala härad 
var Gregers sven åt Lindholms herre riddare Nils 
Bosson (Natt och Dag). Gregers höll ting på Nils 
Bossons sätesgård Lindholm i mars 1433 vid två 
olika tillfällen och var häradshövdings domha- 
vande i Norunda härad på Nils Bossons vägnar. 
Detta visar att Gregers ansvarade för Lindholm 
då Nils Bossons vistades på annan ort. Därtill var 
Gregers häradshövding i Norunda härad 1443-44. 
Av Gregers vapensköld framgår att han eller hans 
far hade anknytning till Sandbro-ätten. Gregers 
sätesgård är okänd (DMS 1982:23; Rahmqvist 
1996:294b och där anf. litt.). Möjligheten finns att 
gården i Sommaränge skog var Gregers Torstens- 
sons gård. Eftersom flera av ägarna till Lindholm 
var riddare kan det även tidigare ha funnits behov 
av ett boställe för en väpnare.

Slutord
Olika förslag till tolkning av gårdens funktion 
har presenterats. Det är troligt att gården var i 
Sandbro-ättens ägo och att den hade nära kopp
ling till Lindholm. Det är möjligt att gården bar 
namnet Giplinghe. Mycket talar för att gårdens 
funktion var beroende av närheten till vägen och 
det är möjligt att hålvägen på platsen har en hög 
ålder. Gården kan tänkas ha haft skilda funktio
ner under olika perioder.

Förslaget att den var en stormansgård kan avfär
das och gårdens läge talar emot att den var ett sjä- 
lahus. Ett av de två vikta mynten som påträffades 
har präglats under perioden 1319-1340. Mynten 
kan ha tappats av en pilgrim som besökt gården. 
Det är svårt att avgöra om gården varit gästgiveri,
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men att det endast har påträffats mindre volymer 
djurben talar emot den tolkningen.

Gården kan ha varit basen för olika förvalt
ningsuppdrag i Norrland. Möjligheten finns att 
gården var väpnaren Gregers Torstenssons gård 
under delar av 1430- och 1440-talen. Flera av de 
tidigare ägarna av Lindholm var riddare och hade 
behov av väpnare och boställe till dessa. Ridda
ren Nils Bosson (Natt och Dag) var sätesgården 
Lindholms siste ägare. Han dog troligtvis vin
tern 1433-34 och efter hans död lades Lindholm 
öde, förmodligen på grund av att ingen av hans 
arvingar ville bo där eftersom de hade andra sä
tesgårdar. När sätesgården Lindholm övergavs 
lades sannolikt också den nära kopplade gården 
i Sommaränge skog öde. Gården hade förmodli
gen inte längre någon funktion att fylla för god
set och antagligen var det ingen som skötte den. 
Husen på gården revs kanske i samband med 
arvskiftet efter Nils Bosson. I byn Sommaränge 
bodde fortfarande landbor. Platsen för gården 
i Sommaränge skog kan ha använts för bete till 
djuren från de omkringliggande byarna.

Tack till fil. dr. Sigurd Rahmqvist som har läst manus
kriptet och framfört värdefulla kommentarer, m
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Summary
The medieval houses at Sommaränge skog

I
n 2003, Societas Archaeologica Upsaliensis 
(SAU) investigated medieval houses, dating 
from the 1300s up until around 1450 at the 
Sommaränge skog site in Norunda hundred, Viksta 

parish in Uppland (fig. 1 & 2). The aim of this arti
cle is to discuss the interpretation of the houses.

The farm was located apart from other con
temporary farms. The remains of four separate 
houses were excavated (fig. 3), a dwelling-house, 
a stable, a härbre (a log cabin raised from the 
ground), and what was probably a cattle shed. 
There was also a farm smithy with remains indic
ative of iron and bronze forging. In addition the 
remains of a brick kiln and a well were unearthed. 
A prominent part of the artefacts recovered were 
objects for everyday use, such as combs, nails, a 
key, a whetstone and a spindle whorl. Other finds 
where tools such as chisels, a punch and an auger. 
Several horseshoes, horseshoe-nails and arrow
heads were found, as well as four spurs. A unique 
find was a piece of lamellar armour, belonging 
to chest, glove or shoe armour. Two folded coins 
were also found (fig. 4) which could be linked to 
the cult of saints. The ritual involved invoking a 
saint and folding a coin in its honour. In return 
for the coin it was hoped that the saint would 
come to the petitioner’s aid. Written evidence of 
this ritual exists from 14th century England.

The bone material from the houses is relatively 
limited. Sheep have been slaughtered at a young 
age to provide meat for the household. Cows have 
been slaughtered at an old age, which shows that

that they were mainly kept for milk production.
The finds date the houses from the 1300s up un

til around 1450. Six radiocarbon datings from the 
houses were in the 1290 - 1480 intervals. A few 
datings were older and can be explained by the 
high internal age of the wood. Other datings were 
younger and imply later activity on the site.

The houses is probably Giplinghe, first men
tioned in historical texts in 1323. The last histori
cal text to mention the farm was written in 1482.

In the Middle Ages, people could be divided up 
into three different categories, those who prayed, 
those who worked and those who soldiered. Many 
were farmers, and others working the lands were 
tenants. An estate had several attached tenants. 
During the 13th century and onwards the estates’ 
demand for labour on the main farms was met by 
crofters, doing day work.

In 1280, those who aided and counselled the king 
were exempted from paying tax, forming the gen
try (frälse). Some of those who were tax exempted 
were dubbed knights, and thus raised to the ranks 
of the aristocracy (högfrälse). They had in their serv
ice fighting men, such as squires. In the course of 
the 13th and 14th centuries, many aristocratic estates 
were relocated from the old villages to secluded plac
es, often in the proximity of water, where fortified 
manors were built. Two such manors were located 
not far from Sommaränge skog: Nynäs and Lind
holm (fig. 5). Lindholm was probably built in the 
1350s by the knight Gregers Styrbjörnsson. After 
Gregers, the manor was passed on to his two sons in
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succession. The manor was next held by the knight 
Nils Bosson, councillor of the realm {riksråd).

Several interpretations of the houses are sug
gested, and it is likely that it had different func
tions at different times. The dating of the Som- 
maränge houses coincides with the dating of 
Lindholm. It is suggested that the Sommaränge 
houses was included in the Lindholm estate. One 
of the two folded coins was minted between 1319 
and 1340. It might have been dropped by a pil
grim. Sommaränge was not on any main thor
oughfare, which hardly implies that it functioned 
as a själahus (pilgrimage refuge). It is possible that 
the houses functioned in part as an inn, where 
food and board could be obtained for a fee, but 
the fact that only a small amount of bone was re
covered speaks against this theory. The interpreta
tion of the houses as a manor can be dismissed. 
Another possibility is that it was a starting point 
for administrative missions, such as tax collection 
in Norrland. We know that the Sandbro-family 
performed duties in Norrland. It is also suggested 
that the houses at some time was the home of a 
squire. The knight Nils Bosson, who lived at Lind
holm, did have a squire in his service by the name 
of Gregers Torstensson, who was possibly the in
habitant of the Sommaränge skog houses. Earlier 
holders of Lindholm may also have had a need for 
squires. The manor at Lindholm was probably 
abandoned around the time of Nils Bossons death 
in 1433-34. This probably coincided with the aban
donment of the houses at Sommaränge skog. ■
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Att hägna in
ELLER STÄNGA UTE
- en studie av trähägnader

Susanna Eklund, Societas Archaeologica Upsaliensis, SAU

D
en här artikeln kommer att behandla 
gränsdragningar i form av de fysiska spår 
efter hägnader som framträdde på flera 
av boplatslokalerna utmed den nya vägsträckning- 

en. Intresset för dessa ibland mycket undflyende 
lämningar väcktes då vi på grävningen i Vaxmyra 
i Ärentuna socken hittade rester efter ett ovan
ligt välbevarat hägnadssystem (se fig. i). Män
niskan tycks i alla tider ha haft behov av gränser 
och markeringar i landskapet. En hägnad kan be
stå av till exempel en stenmur eller olika typer av 
träkonstruktioner som till exempel en gärdesgård. 
De kan hittas i ett arkeologiskt material i form av 
mörkfärgningar efter pinn- stolp- eller störhål, el
ler kvarvarande rester efter stensträngar. I den här 
artikeln har vi lagt fokus på hägnader byggda i trä. 
Hägnader kan ha byggts i flera olika syften. Man 
kan tänka sig att de byggts som försvar för att hålla 
fiender borta eller för att kontrollera djuren genom 
att hägna in dem och därigenom stänga djuren ute 
från vissa ytor. Hägnaderna kan också vara ett sätt 
att manifestera sin makt på ett symboliskt sätt (jmf. 
Randel 1999:91).

Hur, när, var och varför?
Hägnaderna är den anläggningskategori i det ar
keologiska materialet som tydligast visar hur man 
organiserat sin boendeyta och delat upp gården i 
olika zoner. Staketen bildar alltid gränser mellan 
olika ytor och kan därför ge nya infallssvinklar och 
förklaringar till hur uppdelning av marken gått

till. Just därför utgör hägnaderna en mycket vär
defull källa till kunskap om rumslig organisation i 
förhistorien (jmf. Ryberg 2004).

Det känns därför viktigt att sammanställa och 
presentera det förhållandevis stora materialet som 
framkommit inom en begränsad geografisk region 
i samband med projektet. Nu är ju hägnader i sig 
inget nytt utan det finns sporadiska rester från 
flera platser i Uppland och på andra håll i Sverige. 
Eftersom de flesta undersökta järnåldersboplatser- 
na ligger i dagens plöjda åkermark så är förutsätt
ningarna för att dylika rester ska bevaras inte sär- 
kilt goda och därför är materialet ganska sparsamt. 
Min ambition är att diskutera och försöka svara 
på frågor kring Hur? När? Var? och Varför? Hur har 
hägnaderna varit uppbyggda? När byggdes de? Var, 
alltså i vilken kontext finner man hägnader? Och 
Varför har man valt att bygga hägnaderna?

Med utgångspunkt från dessa grundfrågor kom
mer jag att jämföra hägnaderna utifrån deras kon
struktion, datering, val av trädslag etc. Frågor som 
ska försöka besvaras är huruvida man använt sig 
av ett gemensamt måttsystem? Vilket trädslag har 
man nyttjat? Kan man skönja en utveckling över 
tid och hur gamla är de äldsta hägnaderna? I arti
keln diskuteras också metodologiska frågor, men 
främst kommer jag att fokusera på i vilken kontext 
hägnaderna framträder för att därefter diskutera 
deras funktion. Vad är utsida och vad är insida? 
Kan man se någon skillnad på hur pinnhålshägna- 
der uppträder i jämförelse med stensträngar?

Ungefär hälften av alla påträffade hägnader har
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av olika anledningar bedömts vara recenta och för 
enkelhetens skull har jag valt att inte hantera des
sa i min analys. Orsakerna till att de bedömts vara 
recenta är flera, antingen följer de moderna täck
diken, anläggningarnas fyllning är väldigt humös 
och porös, stolphålen är placerade som om de här
stammar från en hankgärdesgård, de respekterar 
inte den förhistoriska kontexten etc. Ibland kan 
det självfallet vara svårt att avgöra vilka lämningar 
som ska bedömas vara sentida och vilka som är 
förhistoriska- men jag har utgått från utgrävnings- 
rapporten och den tolkning som där framhålls.

Diskussionen kommer att tydliggöras med 
några mer djuplodande exempel från utgräv- 
ningsplatser utmed E4 sträckningen. Min för
hoppning är att kunna ändra på åtminstone

några förutfattade meningar och kanske belägga 
några enkla sanningar. Artikeln kommer också 
att syfta framåt, med några idéer om hur vi lät
tare ska identifiera hägnader i framtiden.

Historisk bakgrund
När man studerar de svenska medeltidslagarna, 
kan man inte undgå att förvånas över hur myck
et vikt man lägger vid gärdesgårdarna och deras 
skötsel. I exempelvis Västgötalagen nämns gärdes
gårdarna, eller gärdning i 34 paragrafer av lagens 
sammanlagt 375 paragrafer, att jämföras med text 
plöjning eller ärjning som nämns endast vid 4 till
fällen (Myrdal 1996: 135). Orsaken till att det var 
så viktigt att reglera stängslandet är att det var en

Figur 1 .De första och kanske mest välbevarade spåren inom projektet hittades i samband med grävningen i Vax- 
myra, Aren tuna socken. Det var gynnsamma omständigheter som gjorde att den första raden av pinnhål upptäcktes. 
Strax efter en regnskur framträdde en rad av små mörkfärgningar i den tidigare så grå och torra leran. Efter att vi 
snittat ett par av anläggningarna och övertygats om att det rörde sig om riktiga anläggningar kunde vi försiktigt följa 
raden med grävskopan. Vissa av pinnhålen var bara synliga en kort stund och det var därför av stor vikt att markera 
och mäta in anläggningarna så snart som möjligt efter att de rensats fram. På bilden ser vi hur Michel Guinard ren
sar marken (foto Susanna Eklund).

Figure 1. De first and probably best preserved traces offences in the E 4 project were found at Vaxmyra in Ärentuna 
parish. It was favourable circumstances which led to our discovery ofthe first line of stake holes. Shortly after a rain 
shower a line of small dark features became visible in the up until then grey and dry clay. The excavation ofa few of 
these features made us convicted ofthem being genuine and led us to carefully following the line with the mechanical 
excavator. Some twig holes were only visible for a very short time and it was important to markand document them as 
soon as possible after the discovery. Michel Guinard clearing the ground (photo Susanna Eklund, SAU).
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gemensam angelägenhet för bygdelaget och gär- 
desgårdsarbetet var det jordbruksarbete som kräv
de de utförligaste offentliga överenskommelserna.

En annan intressant iakttagelse i sammanhang
et är att det fornsvenska ordet för gård, garther 
under äldre järnålder hade betydelsen ”inhägnat 
område” (Granlund 1960:21).
Därav kan man sluta sig till hur viktig själva in
hägnaden faktiskt varit redan vid denna tid. Att 
inhägnad och gård har samma ursprung lever kvar 
i benämningarna för trästaket och stenmurar som 
lokalt förekommer såsom ”gärdesgård”, ”Sten
gård” etc. Under vikingatid och medeltid ändras 
betydelsen till att omfatta byggnader och/eller 
storfamilj, under 1700-talet betyder det ”enhet 
inom byn”, för att återigen i modern tid stå för 
byggnader (Burström 1995; Frölund 1998).

Utblickande exempel
Man trodde länge att stenmurarna var allenarådan- 
de under äldre järnålder och att staket i trä började 
byggas först under yngre järnålder. Att trähägnader, 
eller trägärdesgårdar verkligen funnits och varit 
vanliga under äldre järnålder har före E4-projektet 
också kunnat beläggas på en rad andra platser i lan
det (Fallgren 2006). Vid undersökningarna i Hal- 
leby i Östergötland, liksom vid de uppländska lo

kalerna Darsgärde i Skederids socken och Åslunda i 
Odensala har man undersökt och dokumenterat trä
hägnader (Baudou 1973:70!!; Olausson 1998:106!!). 
I Sanda i Fresta socken förekom hägnader beståen
de av stolphål tillsammans med stenrader (Åqvist & 
Flodin 1992:320). I Västra Skälby, Fundby socken 
i Västmanland har man också funnit lämningar av 
trähägnader som har daterats till äldre järnålder och 
knutits till gårdarna i den äldre järnåldersby, som 
undersökningen berörde (Aspeborg 1999:63). Att 
alla dessa lokaler ligger i de regioner på fastlandet 
som har rikliga förekomster av stensträngar, visar 
tydligt att stenmurar och trähägnader förekommit 
samtidigt och i kombination. Att lika omfattande 
hägnadssystem i trä funnits i de delar av landet som 
helt saknar stensträngssystem torde till skillnad mot 
vad som ibland framhålles i litteraturen vara själv
klart. Även gårdarna på de fastlandsvenska lerslät
terna har haft stallade kreatur och bedrivit odling 
och ängsslåtter, vilket krävt att inhägnade ängs- och 
åkermarker funnits (Fallgren 2006).

I Skåne har hägnader hittats dels vid arkeologis
ka undersökningar i Toftanäs, i Malmös nordöstra 
del, där lämningar av fägator och hägnader i trä hit
tades tillsammans med hus och gårdar från romersk 
järnålder, dels vid Karaby backar och vid Dösjebro 
(Persson 1998:6yff; Pettersson 2002:487!!).

Figur 2. Rekonstruktion av en flätgärdesgård. En enkel rad med störar sattes i marken. Horisontellt eller något 
lutande flätar man ris eller mindre grenar mellan störarna (efter Gustafsson 1989).

Figure 2. Reconstruction of a wattle fence. A single line of stakes were set in the ground. Twigs or small boughs were 
woven horizontally or somewhat sloping between the stakes (after Gustafsson 1989).
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Fäster man blickarna ännu längre västerut kan 
man göra intressanta jämförelser med vårt grann
land Danmark. Här uppträder hägnader för första 
gången under förromersk järnålder, period II. I 
Danmark dominerar hägnader i fundamentsränna 
under äldre och yngre och järnålder. Hägnader 
med separat nedgravningsstolpe börjar anläggas 
först i äldre romersk järnålder. Hvass menar att 
man kan förvänta sig att hägnaderna har varit all
mänt förekommande (Hvass 1985:12.4^).

Hur har hägnaderna 
varit uppbyggda?
Jag kommer här att presentera de olika kon
struktionstyper som förekommit inom projektet. 
Hägnaderna som framkommit uppvisar en stor 
variation. Vissa hägnader har varit uppbyggda 
av mindre störar, andra av rejäla stolpar och i en 
del fall har de bestått av såväl stolpar som störar. 
Oftast står stolparna/störarna tätt, ibland står 
de glest, ibland oregelbundet och så vidare. Jag 
har ändå försökt dela in hägnaderna i några hu
vudtyper, även om det också kan ha funnits en 
mängd mellanformer.

Flätverk
Flätgärdesgården bygger på principen att en enkel
rad med störar flätas samman med ris eller grenar 
och pinnhålen i flätgärdesgårdarna har stått gan
ska tätt (Gustafsson 1989:30) Avståndet mellan 
störarna bör inte ha överskridit en meter eftersom 
det då blir svårt att hålla ihop riset. Flätgärdesgår
darna tar lång tid att göra och det är därför svårt 
att hägna in några större ytor, men den ger ett gott 
och tätt skydd (Myrdal i999:82ff).

Hägnader som har varit uppbyggda på sådant 
sätt har påträffats vid Bredåker, Kyrsta, Vaxmyra, 
Berget (se fig. 20).

Dubbla rader av stolphål, 
fägator och palissader

Det finns också exempel på dubbla, parallella ra
der av stolphål och man brukar då tänka i termer

av försvarsanläggningar, palissader. Palissader de
finieras i Nationalencyklopedin som:

”försvarsverk av tätt uppställda höga pålar, som 
skall förhindra fiendens framfart”

(Nationalencyklopedin 2007)

och de kan bestå av tätt nedgrävda eller nedslagna 
stolpar, i en eller två rader. Sådana palissader är 
tämligen ovanliga. En välbevarad hägnad med 
dubbla stolprader undersöktes i Stenhagen i Upp
sala 2002. Vid Haga Norra i Solna undersöktes 
en folkvandringstida boplats, med rester efter en 
gård med ett kringliggande palissadverk i början 
av 90-talet. (Andersson 1995; Scheutz m.fl. 2004). 
Mindre välbevarade rester efter palissader har ock
så påträffats vid Gamla Uppsala skola (Vinberg 
1995a) och Berget (Fagerlund & Åberg 2005).

Man kan fråga sig hur palissaderna varit uppbygg
da och vad som funnits mellan raderna av stolpar. 
Palissaden i Haga Norra var uppbyggd av kraftiga 
stolpar som stod på ett jämnt avstånd från varandra. 
Att döma av stolparnas regelbundna placering så tror 
Andersson att de varit sammanfogade av väggar som 
konstruerats antingen av plankor i resvirkes- eller 
skiftesverksteknik, eller av lerklinade vidjor (se fig. 
3). På sina ställen påträffades ett kulturlager mellan 
stolpraderna och detta har tolkats som att den mel
lanliggande ytan varit jordfylld. En sådan konstruk
tion skulle ha erfordrat ganska kraftiga plankväggar 
för att inte kollapsa (Andersson 1995).

Att stolphålen och palissaderna var så kraftiga 
tyder på en väsentlig höjd. Man kan fråga sig vad 
syftet med en så kraftig hägnad är och i Haga 
Norra har man utgått från att det är en befäst 
stormannagård. I tider av allmän ofred eller social 
turbulens, har det krävts ett kraftig skydd kring 
stormannagårdar med hantverksproduktion och 
lagerhållning. En parallell kan dras till flera av de 
fornborgar som undersökts i Mellansverige som 
också har tolkats som befästa stormannagårdar (se 
Andersson 1995; Olausson 1995).

I Stenhagen kringgärdar hägnaderna boplat
sen på ett mycket tydligt sätt och ansluter till 
husen. Stora delar av hägnaden hade dubbla 
rader av stolpar, troligen med flätverk mellan 
stolparna och kanske en fyllning av jord eller
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Figur ^.Rekonstruktionsteckningfrån palissaden vid Haga norra (efter Andersson 1995). 
Figur]'. 3. Reconstructional drawing ofthe palisade at Haga norra (after Andersson 1995).

torv mellan flätverken. Hägnaden har varit en 
mycket påtaglig markering och avgräns ning av 
bebyggelsen, men den har kanske också signale
rat en falsk krigisk karaktär (Scheutz m.fl. 2004). 
Man kan fråga sig vad som motiverar den extra 
arbetsinsats och materialåtgång som en hägnad 
med dubbla rader faktiskt innebär. Hägnaden i 
Stenhagen hade flera ingångar och dessutom ett 
synnerligen ofördelaktigt läge ur försvarsteknisk 
synpunkt och man kan därför fråga sig vad den 
fyllt för praktisk funktion (se fig. 18).

Inom projektet är det egentligen bara en dub- 
belradig hägnad som kan klassas som palissad. 
Det är den anläggning som omgärdar gårdsläge 
4 i Kyrsta Hägnad 14 (se fig. 4). Konstruktionen 
var omkring 17,0 m lång och svagt böjd. Avstån
det mellan de båda stolphålsraderna uppgick till 
omkring en halvmeter. Avståndet mellan stolphå- 
len i respektive rad uppgick till 1,0-1,30 m. Kon
struktionen låg öster om en större ugn med ett 
omkringliggande kulturlager. Hägnaden låg pe
rifert i kulturlagret och kan ursprungligen antas 
ha avgränsat detta. Väster om hägnaden fanns ett 
låglänt område utan anläggningar som stod i bjärt 
kontrast till anläggningstätheten på dess östra sida. 
Två meter väster om och parallellt med hägnaden 
löpte ett närmare 40 meter långt dike (A109228)

som utifrån fyllning och relation till övriga an
läggningar antas vara förhistoriskt (Onsten-Mo- 
lander & Wikborg 2006b). Frågan är om diket 
har något med konstruktionen att göra? Innanför 
palissaden finns ytterliggare en hägnad, med något 
oregelbundet placerade stolpar, som följer ungefär 
samma sträckning som palissaden. Kanske är det 
en tidigare version av denna hägnad.

Förutom att palissaden verkar utgöra gränsen 
för ett område med mycket hantverksaktiviteter 
så ligger den också i relation till Hus 40. Palis
saden slutar endast 15 meter sydväst om hus 40 
som daterats till yngre förromersk/äldre romersk 
järnålder och således är samtida med palissaden. 
Huset var minst 12 meter långt och 3 meter brett 
och det har bedömts vara ett boningshus (Onsten- 
Molander & Wikborg 2006b). Palissaden inhäg
nar således ett gårdstun med hantverksaktiviteter.

Andra bredare parallella rader av stolpar kan 
ha tjänstgjort som fägator för djur. Exempel på 
sådana har vi hittat bland annat vid Bredåker, 
Tibble och Kyrsta.

Fundamentsränna

En annan konstruktionstyp som kännetecknas 
av att stolphålen har förankrats i en ränna eller
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Figur 4. Hägnad 14 sedd från nordost. Stolphålen är markerade med vita papptallrikar. Strax bortom hägnaden 
syns en keramikframställningsugn (foto Fredrik Thölin, SA U).
Figure 4. Fence 14 seen from northeast. The post-holes are marked by whitepaper plates. Slightly behind the fence 
the pottery kiln can be seen (photo Fredrik Thölin, SAU).

ett dike har undersökts på lokalen Berget i Gam
la Uppsala socken (Frölund 2005a). Den här ty
pen är relativt okänd i Mälardalen, men vanlig i 
Danmark under järnålder (Hvass 1985). Hägnad 
1 vid Berget hade en skålformad profil och fun- 
damentrännornas form tyder på att det kan ha 
innehållit kluvna stockar (kluvor) som syli för 
störar och stolpar (Frölund 2005a:43).

Om en av funktionerna med hägnaderna varit 
att hålla boskapen utanför så bör hägnaderna ha 
haft en minimihöjd på 0,8 m, eftersom uträk
ningar visar att järnålderns kossor inte var hö
gre än 1,10m (Welinder m.fl. 1998:377). Får har 
dock en förmåga att hoppa ganska högt och har 
nog behövt högre inhägnader. Fantastiska fyn
domständigheter i Feddersen Wierde visar att 
hägnaderna där varit nedgrävda i 40 cm djupa 
fundamentsrännor och haft en höjd kring, 1,5-1,6 
meter ovan jord (Haarnagel 1979).

Stolpar på stort avstånd 
- en okänd typ
En konstruktionstyp som förbryllat något är en typ 
av hägnader med stort avstånd mellan stolphålen, 
ibland flera meter. Det är en konstruktionstyp som 
inte har uppmärksammats i litteraturen i någon 
större utsträckning. Frågan är hur denna hägnad 
har varit konstruerad, om det funnits mindre käp
par eller störar mellan de rejälare stolparna som inte 
bevarats. En annan möjlighet är att det rör sig om 
en tidig form av slanstaket (se fig. 5). Ett sådant är 
visserligen inte effektivt för att hålla får och mindre 
djur borta, men det kanske inte var det som var syf
tet. Rent tekniskt bör det inte ha varit några hinder 
för att bygga dylika staket redan under järnålder så 
länge man hade tillgång till materialet. Slanor görs 
lämpligen av gran eller tall (Gustafsson 1989:40). 
Sådana hägnader har påträffats i Bredåker, Vaxmyra, 
Kyrsta, Kättsta och Sommaränge.

Klart är i alla fall att hägnadstypen med stol
par på stort avstånd från varandra varit betydligt
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Figur 5. Rekonstruktion av hur ett slanstaket kan ha settut. Bilden är hämtad från Gustafsson ię8ę. Denna typ av 
staket rekommenderades för att spara virke kring sekelskiftet 1900.

Figur e ^.Reconstruction of a split rail fence. Picture from Gustafsson (1989:2s). This type offence was recommend
ed for saving wood around the turn of the century 1900.

vanligare än man kan tro under järnålder särskilt 
med tanke på att dessa kan vara extra svåra att 
upptäcka. Eftersom stolparna står glest och ib
land på ojämnt avstånd från varandra bör man 
vara väldigt observant när man schaktar. Man 
kan tänka sig en rad möjligheter hur dessa staket 
faktiskt varit uppbyggda

Grindar
Öppningar i hägnaderna förekommer på en rad 
ställen. Det är dock oftast ganska osäkert huru
vida det rör sig om faktiska öppningar eller om 
det är ett resultat av dåliga bevarandeförhållan
den. Inom projektet har vi i alla fall några tydliga 
exempel på grindöppningar. Grinden i Sommar- 
änge ligger inskjuten i en trattform (se fig. 13). 
Vilket skulle kunna underlätta vid införandet av 
boskap. Grinden riktar sig också mot stalldelen 
på Hus 3, vilket också stöder teorin att den kan 
ha fungerat vid invallning av boskap (Berggren & 
Hennius 2004:71). I Kyrstas hägnad 1 fanns en 2,3 
meter bred lucka i pinnhålsraden som antas vara 
ett grindhål (se fig. 6). Ett.ex.tra pinnhål på häg- 
nadens insida skulle möjligen kunna ha fungerat 
som en extra stötta på den sida av hålet där den 
förmodade grinden kan ha suttit fast (Onsten- 
Molander & Wikborg 20o6b:i48).

Val av råmaterial och hållbarhet

Valet av råmaterial är dåligt utforskat då man inte 
bemödat sig med att ta göra vedartsanalys i mer 
än enstaka fall. Skälen till detta är säkerligen flera, 
dels kan det bero på avsaknaden av analyserbart 
material, dels har nog undersökning av hägnads- 
materialet i de flesta fall inte prioriterats särskilt 
högt. Det är också vanligt att identifiering av häg
naderna skett först efter fältarbetsfasen och då har 
man kanske inte haft några prover att tillgå. De 
hägnader som har analyserats har med ett undan
tag varit hägnader bestående av större stolphål och 
här har man hittat tall, björk, lönn och al. Den stör 
som vedartsbestämdes visade sig vara av björk.

Endast på några ställen har vi kunnat skönja 
spår av omstolpningar och avsaknaden av repara
tioner är något förbryllande. Förmodligen kan det 
förklaras med att man med lätthet kan dra upp en 
murken stängselstör och ersätta den med en ny i 
princip i samma hål utan att detta ger några märk
bara spår i marken (Pettersson 2002). Det andra 
alternativet är att stängslen endast behövdes un
der en kortare tid, men i de fall där de integrerats 
med huset får man ändå förmoda att det tillslutna 
systemet var avsett att hålla under längre tid. An
nars skulle de kontrastera mot det permanenta in
tryck som både stensträngar, förmodade gödslade 
åkrar och stabila bosättningar ger.
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Fig ur 6. Ett forntida grindhål i hägnad i vid Kyrsta. Hålet är 2,35 meter brett och ett.ex.tra pinnhål på hägnadens 
insida skulle kunna indikera en extra stötta där den förmodade grinden varit fäst. Notera också att mitt för det för
modade grindhålet fanns ett avbrott i diket som ligger utanför inhägnaden. Detta talar för att hägnaden och diket är 
samtida och att det gått en anslutande väg väster om bebyggelseläget. Efter Onsten-Molander & Wikborg 2006b: 148, 
204 (digital bearbetning Susanna Eklund).
Figure 6. A prehistoric gateway in fence 1 at Kyrsta. The gate is 2,35 m wide and an extra stake hole on the inside 
ofthe fence could indicate an extra support were the supposed gate had been secured. Notice also just in front of the 
supposed gateway a break in the ditch running outside the fence. This indicates the fence and ditch being contemporary 
and the existence of an adjoining road west of the settlement. After Onsten-Molander & Wikborg 20oób:iĄ8, 204 
(digital editing Susanna Eklund).

Självfallet är hägnadens livslängd beroende av 
hållbarheten i själva konstruktionen och man kan 
resonera om vad man vidtagit för åtgärder för att 
förhindra rötskador. Mest utsatta var de delar som 
hade direktkontakt med marken, såsom de ned
grävda stolparna. En obehandlad ekstolpe ruttnar 
efter 90 år om de grävs ned i marken. Om man 
vidtagit motåtgärder mot den naturliga nedbryt
ningsprocessen, så som att kola eller tjära så kan 
man förlänga konstruktionens användningstid 
åtskilligt (Liedgren 1992). Vi vet från flera stäl
len att man tillverkade tjära för husbehov. På flera

utgrävningsplatser för den nya E4:an, bland annat 
vid Sommaränge, Fullerö och Trekanten har man 
också påträffat en märklig anläggningstyp, så kal
lade ”tjärgropar”, som förmodligen har använts 
till tjärframställning (Berggren & Hennius 2004; 
Björck & Appelgren 2006; Onsten-Molander & 
Wikborg 2006a).

Standardiserade mått ?
Hägnaderna runt det ena gårdstunet på Berget är 
så välbevarade att man kan sluta sig till storleken.
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Figur 7.Detvälbevarade 
inhägnade gardstunet i Berget 
jämförs med den s.k. storman- 
nagården i Hodde och en gård 
från Gårslev. Tunen uppvisar 
slående likheter beträffande 
form och storlek och det verkar 
ha funnit en uppfattning om 
hur storleken på gårdstunen 
skulle se ut (efter Frölund 
2005a: fig. 45).

Figure 7. The well- 
preserved fenced courtyard 
at Berget compared to the so- 
called chief’s farm at Hoode 
and a settlement at Gårslev. 
The courtyards show remark
able similarities in terms of 
form and size and there seems 
to have existed an idea of 
its ideal size (after Frölund 
2005a: fig. 45).

Hus 1

Hägnad 1

-— — Garslev

• Hodde

Denna gårdshägnad är uppbyggd av fundaments- 
rännor, och Per Frölund har gjort en jämförelse med 
två danska, typmässigt liknande hägnader; den så 
kallade stormannagården i Hodde från yngre för
romersk järnålder och en gård i Gårslev från äldre 
romersk järnålder (se hg. 7) (Hvass 1988). Samtliga 
visar slående likheter beträffande storlek och form 
och man kan då fråga sig om det funnits ett gemen
samt måttsystem som man utgått från? Det verkar 
åtminstone ha funnits en gemensam uppfattning 
om vad som är en lämplig storlek för en gårdsplan.

Gardstunet i Berget är också av samma storlek 
som gårdsplanen som kringgärdar Hus 40 i Kyrsta. 
Om då dessa två är av dansk modell så uppvisar 
de andra omgärdade gårdstunen en viss variation 
beträffande form och storlek. Har man då använt 
sig av standardiserade mått när man har byggt 
sina hus och hägnader? För att få en uppfattning

av detta har jag gjort en graf över minsta avstånd 
mellan stolpar/störar i hägnaderna (hg. 8). Grafen 
visar ganska tydligt att en majoritet av hägnads- 
stolparna hamnat inom två intervaller, på ungefär 
liknande avstånd, antingen kring 0,27-0,34 och 
0,56-0,62 m. Detta kan jämföras med det måttsys
tem som levde kvar i Sverige ända fram till 1878, 
då det avlöstes av metersystemet. Systemet byggde 
på naturliga enheter där en fot motsvarar längden 
på en fot mätt från hälen till stortåspetsen, och 
en aln är det samma som en underarm. Man kan 
se en viss överensstämmelse. En aln är lika med 2 
gamla svenska fot eller 24 verktum, vilket motsva
rar 0,594 meter och en fot 0,297 meter (NE). Det 
hnns också en grupp stolpar som legat glest, på ett 
avstånd mellan 1-3 meter från varandra.

Eftersom måtten ändå varierar rätt rejält inom 
ett visst intervall så är det snarare så att detta av-
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♦ mått

----- aln

------ fot

Figur 8. Diagrammet visar minsta avstånd mellan stolpar/störar i hägnaderna. Grafen visar ganska tydligt att en 
majoritet av hägnadsstolparna hamnat inom två intervaller, på ungefär liknande avstånd, antingen kring 0,27-0,34 
och 0,56-0,62 m som ungefär överensstämmer med det gamla måttsystemets fot och aln.
Figur k 8. The diagram shows the smallest distance between posts in the fences. The graph shows rather clearly that 
the majority of the fence posts were within two intervalls at an more or less similar distance, either at 0,27-0,34 or 
0,56-0,62 m, which approximately corresponds with the feet and ell of the old measurement system.

speglar det faktum att byggherren använt kropps
delar för att måtta, en fot eller en underarm, el
ler ett steg, än att man haft standardiserade mått 
(jmf. Uddeskog 1994).

När byggdes hägnaderna
Dessvärre är det ganska få av hägnaderna som da
terats. Från E4-projektet är det endast sex stycken 
hägnader som daterats, tre av dessa till förromersk 
och romersk järnålder (se fig. 9), medan två av 
hägnaderna, en i Svanby och en i Snåret är från 
mellersta/yngsta bronsålder och en hägnad i Som- 
maränge skog har daterats till äldre bronsåldern 
(Häringe-Frisberg & Renck 2005; Forsman & 
Victor 2007; Björck & Larsson 2007a) Dessutom 
finns en datering från palissaden i Stenhagen som 
också den är från förromersk/äldre romersk järnål
der. Orsakerna till att så få hägnader är daterade är 
troligen flera (se diskussionen i föregående stycke).

Det kan vara svårt att hitta något daterbart mate
rial i en anläggning som är så pass liten (störarna 
är oftast inte mer än 1 dm i diameter och mellan 
0,05-0,1 m djupa) och det är kanske inte heller all
tid är högprioriterat att datera just hägnader.

En vanlig metod att tidsbestämma svårdaterade 
fornlämningar är att granska sambandet med andra 
näraliggande fornlämningar. Fornlämningar som 
ligger nära varandra uppfattas ha ett tidsmässigt 
samband som kan vara till stöd vid datering. Risker 
med denna metod är att den lätt leder till ett cirkel
resonemang och är vansklig om man inte har direkt 
kontextuell koppling (Pettersson 2006:97). Med 
beaktande av denna källkritik har vi ändå några 
exempel där den kontextuella kopplingen är väldigt 
tydlig. Exempelvis hägnaden kring Hus 14 i Vaxmy- 
ra, där hägnaderna löper parallellt med huset några 
meter norr om ytterväggen, för att sedan svänga 
och löpa vinkelrätt mot huset någon meter väster 
om gaveln (se fig. 13). Med tanke på hur hägnaden
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Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.5 Bronk Ramsey (2000); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]

Bredåker 1935±30BP

Danmarksby 1680+70BP

jKyrsta 1975±45BP

Snåret 2745+30BP

Sommaränge skog a 3140+45BP

Sommaränge skog b 3265ij45BE—

Svanby 2795+35BP

Stenhagen 1950±40BP

3000CalBC 2000CalBC 10OOCalBC CalBC/CalAD 1000CalAD
Calibrated date

Figur 9. Daterade trähägnader från E4-projektet och utgrävningen i Stenhagen.

Figure 9. Dated wooden fences from the E 4-project and the excavation at Stenhagen.

så exakt inringar huset råder det inte några tvivel 
om att hägnad och hus anlades mer eller mindre 
samtidigt. Stolphålen i väggarna ser dessutom ut 
som pinnhålen i hägnaden. Huset daterades till sen 
förromersk/äldre romersk järnålder (Eklund 2005).

Det finns flera exempel som har en tydlig kon- 
textuell koppling och gått att datera utifrån sitt 
samband. Exempel där man tydligt kunnat se att 
hägnaden hör samman med någon konstruktion el
ler anläggning som är daterad. Utav dessa exempel 
har nästan samtliga kunnat tidsbestämmas till äldre 
järnålder, främst förromersk och romersk järnålder.

14C-dateringarna stämmer väl överens med de 
kontextuella dateringarna men man bör också 
tänka på att majoriteten av de platser vi undersökt 
daterats till just äldre järnålder, så frågan är vad 
detta egentligen säger?

Summering
Min genomgång av materialet visar tydligt att ett 
av nyckelorden som återkommer när man talar om 
hägnader under järnålder tycks vara stor variation. 
Hägnaderna har sett olika ut under samma tidsperi

od och inom samma boplats såsom vi sett.ex.empel 
på i Kyrsta, Vaxmyra och Berget (jmf. Fallgren 
2006). Det finns dessutom extrema exempel på hur 
hägnadens olika delar kan ha varit uppbyggda på 
olika vis, exempelvis hägnad 1 i Kyrsta (se fig. 6). En 
förklaring till den stora variationen kan vara att en 
hägnad, till skillnad från ett hus, inte behöver bära 
upp en överbyggnad och därmed finns det kanske 
färre kulturella krav på konstruktionens hållfasthet.

Intressant att notera är också hur konstruktions
typerna i Mälardalen skiljer sig från de i Danmark, 
där fundamentsrännorna dominerar. I Mälarda
len verkar fundamentsrännorna aldrig ha slagit 
igenom i någon större utsträckning, även om de 
förekommer i enstaka fall. Anmärkningsvärt är 
också att hägnader med separat nedgravningsstol
pe börjat anläggas något tidigare i Mellansverige 
än i Danmark (jmf. Hvass i985:i24ff).

En stängselform man inte kan bortse från är 
”det levande hägnet” det vill säga häcken. En 
häck är en form av stängsel som dessvärre inte 
gör sig synlig i det arkeologiska materialet, men 
som säkerligen varit flitigt använd. En livskraf
tig, planterad häck fungerar såväl som stängsel
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Figur io. En rekonstruktion av hägnaderna kring stormannagården vid Stepping Molle i Danmark. Intressant 
är att notera att hägnaderna varit av olika konstruktion. Observera den lilla fållan i förgrunden. Efter Ethelberg 
200]:214 (teckningJ. Andersson, Haderslev museum).

Figure 10. A reconstruction of fences surrounding the chieftains farm at Stepping Molle in Denmark. An interes
ting point is the different types offences. Notice the small pen in the foreground. After Ethelberg 2003:214 (drawing]. 
Andersson, Haderslev museum).

för boskap som insynsskydd och inte minst som 
läskydd. En tätvuxen häck ger läskydd inom ett 
område som motsvarar 15 gånger dess höjd, dvs. 
en 1,5 meter hög häck ger ett 30 meter stort lä
skydd (Gustafsson 1989:34; Linné 1795).

Valet av råmaterial verkar också ha varierat en 
del förmodligen beroende av den lokala tillgången. 
Stolparna bör ha varit raka, eftersom de är lättare 
satt sätta upp och ger ett bättre intryck. Hägna- 
der av trä har nyttjats ända sedan bronsålder (We- 
linder m.fl. 1998:149), men blir vanliga först vid 
århundradena kring Kristi födelse, vilket också 
märks på dateringarna som främst ligger i förro
mersk och romersk järnålder.

Var och varför?
Att hägna in eller stänga ute?
I följande kapitel kommer jag att beskriva och ex
emplifiera i vilka olika kontexter hägnaderna inom 
projektet framträder. Jag kommer också att reso
nera kring varför man velat hägna in olika ytor. 
I våra äldsta lagar hade boskapsskötseln företräde 
gentemot åkerbruket på så sätt, att det ålåg jordä
garen att själv hägna kring sina ägor och därmed 
skydda dem. I den Äldre västgötalagens jordabalk 
står att läsa:

”Vill någon taga upp åker, då skall den gärda, 
som vill taga upp”

(Holmbäck & Wessen 1946).

358 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3



Det var en viktig princip, så länge som uppod
lingen var begränsad och intagor gjordes i stora 
allmänningsmarker med gemensam beteshåll
ning. Efterhand som jordägandet utvecklades 
och spannmålsodlingen ökade i betydelse, för
ändrades lagen. År 1815 bestämdes, att den som 
vintertid släppte ut sina kreatur var pliktig att se 
till att de inte skadade annans åker eller äng. Den 
väsentligaste lagändringen trädde emellertid 
i kraft genom en kunglig förordning 1857. Där 
stadgades, att kreatursägaren skulle ta vård om 
djuren, äga vårdnadsplikt, men samtidigt kunde 
han påräkna stängselskyldighet i förhållande till 
grannarna (Arnborg m.fl. 1987:15).

Fägata
Dubbla rader av stolpar kan, som vi redan varit 
inne på i vissa fall utgöra rester efter fägator. I dessa 
leder man boskap från bebyggelsen till utmarkens 
betesmark, och de ligger ofta där två gårdar möts, 
mellan två gärden. Exempel på troliga fägator i trä 
har hittats vid Kyrsta, Berget och Tibble. Vid Tibb
le fanns en konstruktion, hägnad A där stolphålen 
låg parvis och har tolkats utgöra en gräns mellan 
åkermark och boplats. Det finns en öppning i häg- 
naden och på andra sidan öppningen ligger ett litet 
hus (se fig. 11). Huset har tolkats som en mindre 
ekonomibyggnad (Åberg & Svensson 2006:55). 
Troligen är det rester efter en fägata, man har kun
nat föra boskapen till bete antingen norr eller sö
der ut och möjligen var Hus 7 ett fähus.

Figur 11. Bilden visar hägnaden vid Tibble som troligen är en fägata iförgrunden och den lilla ekonomibyggnaden, 
Hus 7 i bakgrunden (foto Kerstin Åberg, Upplandsmuseet).

Figure 11. Picture showing the fence at Tibbie which was probably a cattle path in the foreground and the small 
outhouse, House 7 in the background (photo Kerstin Åberg, Upplandsmuseet).
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Figur 12. Planen visar hägnaden (Hägnad 5) kringen av brunnarna iKyrsta. På andra sidan hägnaden fanns ett kul
turlager som verkar avgränsas av hägnaden och därmed förmodas vara samtida (digital bearbetning Susanna Eklund).

Figure 12. Plan with a fence (Fence 5) around one ofthe wells at Kyrsta. On the other side ofthe fence a cultural 
layer seems to have been limited by the fence and consequently are supposed to be contemporary (digital editing 
Susanna Eklund).

Brunnsskydd
Hägnader kring brunnar kan ha satts upp av främst 
två anledningar, dels för att inte någon människa 
skulle ramla ned i brunnen och drunkna, dels för 
att hindra betande djur från att komma för nära 
och ”förorena” brunnen med sin avföring. En av 
brunnarna i Kyrsta och den brunn som hittades 
i Vaxmyra kringgärdades av staket. Kring brun
nen i Kyrsta hade man satt upp en rejäl hägnad 
(Onsten-Molander & Wikborg 2006b). Hägna
den kring brunnen i Kyrsta verkar ha byggts om 
vid ett antal tillfällen och den är tydligast i väster, 
på andra sidan hägnaden finns ett kulturlager och 
en gårdsplan och det är troligt att skyddet främst 
varit tänkt hindra människor från att falla i (se fig. 
12). Brunnen i Vaxmyra ligger en bit från bebyg

gelsen ute i en sumpigare mark och har utifrån in
sektsanalys och makrofossilanalys bedömts ligga i 
ett öppet kulturlandskap, förmodligen betesmark 
(Eklund 2005:103^. I Vaxmyra utgör hägnaden 
kanske framför allt ett skydd mot boskap.

Gårdstun
Sammanlagt har vi hittat nio troliga gårdsplaner 
som omringats av hägnader. På dessa ställen ska
pas en yta, ett tun, mellan bostadshuset och sta
ketet som är privat, skyddat från blåst, insyn och 
betande djur. De inhägnade tunen fanns runt tre 
gårdar i Vaxmyra, en i Sommaränge, två gårdar 
vid Berget, en i Fullerö och två troliga gårdar i 
Kyrsta (se fig. 13). Ett problem som bör påpekas är
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Sommaränge, Hus 3Vaxmyra, Hus 11

Kyrsta, Hus 32Vaxmyra, Hus 14

Figur i 3. Figuren visar de inhägnade gårdstunen vid Krukmakargården i Kyrsta, Gården i Sommaränge, samt 
två välbevarade gårdsmiljöerfrån Vaxmyra (digital bearbetning Susanna Eklund).
Figure 13. The plan shows the fenced courtyards at Krukmakargården at Kyrsta, the farmstead at Sommaränge 
and two well-preserved farmsteads at Vaxmyra (digital editing Susanna Eklund).

att det inte alltid är lätt att avgöra huruvida husen 
är bostadshus eller ej. Ett av de inhägnade husen 
vid Berget, Hus 1 saknar exempelvis härd och det 
är därmed inte säkert att det utgör ett bostadshus 
(jmf. Frölund 2005a). Självfallet finns det också en 
mängd rester efter kortare hägnader vid andra hus 
som säkerligen kan utgöra rester efter gårdshägna- 
der även om det är svårt att avgöra exempelvis vid 
Vallby södra, Kättsta, Kyrsta osv. Dessa redovisar 
jag dock inte i genomgången av gårdstunen.

Det är intressant att studera hur gårdstunen 
varit lokaliserade, hur stora de är och vad för ak
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tiviteter som försiggått inne på gårdstunet. Som 
vi kan se av sammanställningen nedan är det 
vanligast att tunen ligger i söder, men även öst
erläge förekommer. Vid Berget Hus 2 och Ful- 
lerö finns exempel på ett gårdstun som förlagts 
i nordväst (Frölund 2005a; Björck & Appelgren 
2006). Förmodligen har man i hög grad också 
anpassat sig efter den lokala topografin.

Det faller sig också naturligt att man helst 
vill ha en gårdsplan söder eller öster om huset, 
med tanke på att solen är den enda tillgängliga 
ljus- och värmekällan. För andra aktiviteter är
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Gårdstun Aktiviteter Samtida
grannar

Väder
streck

Area m2

Sommaränge ja stort antal anl, härdar och sth utanför lägre frekvens anl, + 
tjärgropar

nej S 20 x 33=660

Kyrsta 1 ja k-lager, ugn + andra anl ja S 18 x 24= 432
Krukmakar-gården II ja brunn härd, lager? gropsystem ja S

Vaxmyra 1 fingård ja härdar ja S 22 x 33=722
Vaxmyra II nja enstaka härd, fyrstolpehus ja S 25 x 50= 1250
Vaxmyra III ja, härdar 0 gropar nej OSO 15 x 20=300
Berget. Hust nej tom gårdsplan, så gott som, 1 härd ja SO 18x24 =432
Berget. Hus 2 ja aktiviteter bla härdar, gropar etc. ja NV 18? x 28= 504
Fullerö härd utanför, gårdsplan tom? ja NV 30 x 30= 900
Stenhagen ja, K-lager, enstaka härdar och avfallsgropar ja NV, NO 25 x 40= 1000

Figur 14. Tabellen visar de olika gårdstunen, aktiviteter på gårdsplanen, eventuella samtida granngårdar, i vilket 
vädersträck tunet ligger och en uppskattad minsta storlek på gårdstunet

Figure 14. Table showing the places were courtyards were documented, activities in the courtyard, possible contem
porary neighbouring farms, the alignment ofthe courtyard and an estimate ofthe minimum size ofthe courtyard.

skuggsidan att föredra. Några hägn ader går runt 
om hela huset och då skapas också en mindre yta 
norr om huset såsom vid den välbevarade gården 
i Vaxmyra (se hg. 13) (Eklund 2005).

Gårdsplanens exakta storlek kan vara svår att av
göra eftersom hägnaderna sällan är helt kompletta, 
men man får ändå en uppfattning. Gårdstunen har 
varit mellan 300 och 1250 kvadratmeter stora.

Vilka aktiviteter har då förlagts till gårdstunen? 
Säkerligen är det mycket som har försiggått som 
vi aldrig kan spåra arkeologiskt eftersom många 
aktiviteter är genomförbara utan att det innebu
rit att man behövt gräva en grop i marken eller 
elda. Vissa gårdstun har haft intensiv aktivitet 
såsom i Sommaränge där anläggningstätheten 
är avsevärt högre innanför än utanför hägnaden 
(Berggren & Hennius 2004). Vid krukmakargår- 
den, gårdsläge 1 i Kyrsta har aktiviteterna t.o.m. 
genererat ett kulturlager och man har då använt 
ytan under lång tid (Onsten-Molander & Wik- 
borg 2006b). Gårdstunen vid Fullerö och Berget 
Hus 1 är däremot så gott som tomma (Frölund 
2005a; Björck & Appelgren 2006).

Ibland är det enda sättet att nå fram till bo
stadshusets huvudsakliga ingång via gårdstunet. 
Det kan man se t.ex. vid Vaxmyras tre gårdar där 
vi kunnat lokalisera ingångarna till boningshu

sen och dessa vetter ut mot det inhägnade tunet 
(Eklund 2005). Alla som vill ha tillträde till huset 
måste alltså passera över gårdsplanen. För att folk 
ska kunna passera lättvindigt bör det inte ha stått 
för mycket saker i vägen.

Utifrån de arkeologiska beläggen ser man att 
aktiviteterna har varierat. På de flesta gårds tun 
förekommer härdar. Härdar har haft många olika 
användningsområden. Elden är ett av människans 
viktigaste redskap och har väldigt många olika 
användningsområden. Dels fyller härden den pri
mära funktionen såsom ljus- och värmekälla sam
tidigt som elden behövs i matlagningen. Härdar 
har dessutom använts inom en rad olika typer av 
hantverk såsom metallbearbetning och keramik
tillverkning. Elden har dessutom ett symbolvärde 
i sig och röjningseldar har varit viktiga inom jord
bruket när man vill röja nya ytor från sly (Eriksson 
1998). Även om man verkar ha haft några meters 
säkerhetsmarginal till husen och staketet så måste 
det ha ansetts särskilt viktigt att ha eldstäderna 
innanför staketets gräns av någon anledning, ef
tersom det trots allt finns en viss brandrisk atc ha 
eld så nära hus och hägnad. Gropar på gårdstunen 
kan ha också haft många olika funktioner. Man 
brukar tala om förvaringsgropar, lertäktsgropar 
och avfallsgropar och ofta kan säkert en och sam-
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Figur 15. Två närliggande gårdar i Vaxmyra, där husens respektive hägnader har anpassats till varandra (digital 
bearbetning Susanna Eklund).
Figure 15. Two adjoining farms at Vaxmyra, where the fences surrounding the houses respects each other (digital 
editing Susanna Eklund).

ma grop ha använts på olika sätt under olika tider. 
Enstaka stolphål på gårds tunen kan utgöra rester 
efter torkställningar.

Goda grannar?
Det verkar som om de flesta inhägnade husen 
haft samtida närliggande grannar. En möjlig teori 
är att den noggranna inhägnaden av gårdstunen 
åtminstone delvis kan förklaras av detta faktum. 
Det är först när det har uppstått två gårdsenhe- 
ter som det uppkommit ett behov av avskiljande
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markeringar mellan de närliggande gårdarna. Det 
är svårt att definiera närliggande, men här har vi 
utgått från gårdar som ligger inom 200 meters 
avstånd från varandra. Det bör också betonas att 
samtidighet kan vara svårt att reda ut, med tanke 
på att dateringar ofta överlappar varandra och vi 
vet mycket lite om husens faktiska livslängd. Men 
det förefaller åtminstone utifrån utgrävarnas tolk
ning som att de flesta inhägnade gårdstunen haft 
samtida närliggande grannar. I Vaxmyra ser vi hur 
hägnaderna från två mycket tätt liggande gårdar
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noggrant verkar ha anpassats till varandra, vilket 
tillsammans med dateringarna skulle tyda på att 
de faktiskt är samtida (se fig. 15) (Eklund 2005).

I järnåldersbyn Hodde i Danmark utmärker sig 
stormannagården delvis genom att den har en se
parat inhägnad inom vilken husen bildar en avskär
mad yta. Privatiseringen av gårdsytan innebär inte 
nödvändigtvis ett avskiljande från bygemenskapen

- för husen vänder sig mot allmänningen i byns mitt
- utan fungerar snarare som en markering. De min
dre hushållen ligger oftast oskyddade, utan egna 
avskärmningar i det offentliga rummet och i de fall 
de har hägnats så är det inte med lika kraftiga sta
ket (Tibblin 1995:29). Åtminstone i Hodde är det 
mycket tydligt att stängslet varit viktigt just för att 
markera gårdens ”storhet” inför grannarna.

Kålgården eller köksträdgården
Kålgården - eller kålhagen - är det medeltida nam
net på det som efterhand kommit att utvecklas till 
våra tiders köksträdgårdar. På medeltiden använ
des ordet kål som ett samlingsnamn på allehanda 
rotfrukter och grönsaker. Grönkål var en viktig c- 
vitaminkälla och dominerade ofta odlingen. I den 
medeltida byn låg täpporna på den gemensamma 
bytomten nära boningshusen. Där gick svin, getter 
och höns lösa, vilket gjorde att det fanns ett stort 
behov av att inhägna odlingarna. Typen av hägnad 
varierade beroende på var i landet man befann sig, 
men vanligast var trägärdsgårdar och stenmurar. 
Under 1700- och 1800-talen hade i stort sett alla 
gårdar i en by någon form av täppa på bytomten. 
Ofta var den oregelbunden till formen och anpas
sad till de rådande terrängförhållandena (Fohr- 
man 2004). Att man hade liknande odlingar redan 
under järnålder får anses vara högst troligt.

Enligt god romersk sed var det viktigt att odla 
frukt, bär och grönsaker. I varje romersk villa 
fanns grönsaksland, kryddträdgårdar och frukt- 
lunder. Med erövringarna av Rhenprovinserna 
spred sig det romerska lantbrukets seder och tra
ditioner norrut. I den germanska byn Wijjster, 
från romersk järnålder/folkvandringstid i nuva
rande Holland, har man undersökt ett ovanligt 
välbevarat litet fyrkantigt trädgårdsland, med 
ett mått av 10,7 x 7,5 meter. Man kunde se spår

av fyra mindre diken eller grönsaksbäddar som 
grävts och till och med se tydliga spår efter spad
märken. Analyser har också visat att man har 
gödslat landet. På järnåldersboplatsen i Fedder- 
sen Wierde har man också kunna påvisa mindre 
jordlotter som omgrävts med spade och där pol
lenproverna visat att man odlat vejde, en planta 
som använts när man färgat textilier för att få 
fram en blå ton. Från Skandinavien finns inga 
lika tydliga eller direkta spår av liknande köks
trädgårdar, men man får ändå anta att sådana 
funnits. Antingen har de legat som en del på det 
större gårdstunet, eller innanför särskilda mindre 
inhägnader tätt invid huset (Hardt 2003:5^).

I Bredåker har man undersökt en hägnad som 
bedömts vara en annexhägnad (se fig. 16). Hägna- 
den fanns i anslutning till den södra sidan av hus 
34. Den utgjordes av en enkel rad med sju stolpar 
samt en indragen stolpe som från husväggen tar 
en skarp böj för att sedan löpa rakt. Stolparna var 
ställda på 1,2-5 m avstånd. Samtliga stolpar utom 
två var relativt grova (Frölund & Schütz 2007). 
Denna hägnad har p.g.a. av sin storlek, utform
ning och sitt läge bedömts vara en ”annexinhäg- 
nad” runt en köksträdgård snarare än en gårds- 
hägnad (Ethelberg 2003:214, 241).

I Vaxmyra har vi också ett.ex.empel på att eko
nomibyggnaden särskilt hägnats. Det är hus 13, 
som hör samman med det välbevarade hus 14, som 
har hägn i sydöst och nordöst. Hägnaden verkar 
ha varit i det närmaste kvadratisk och mäter 22,5 
x 22,5 meter (se fig. 15) (Eklund 2005:119).

Hägnaden som gräns mellan två ytor
På de flesta utgrävningslokaler där man hittat häg- 
nader har utgrävaren noterat en skillnad på ytan 
utanför och innanför hägnaderna, vilket tyder på 
att hägnaderna verkligen fungerat som en avskil
jande gräns. Det är vanligt med hägnader som 
avgränsar anläggningstäta områden från tomma 
ytor. På vissa lokaler hittar man exempelvis kul
turlager på ena sidan om hägnaden, men inte på 
den andra. Det finns också exempel där det har 
legat ett hantverksområde på ena sidan hägnaden 
och en gårdsplan på den andra. Det kan också vara 
skillnad mellan olika markförhållanden som mar-
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Figur i 6. En inhägnad vid Hus 34 i Bredåker som 
tolkats som en annexinhägnad som möjligen inhägnat en 
köksträdgård (efter Frölund & Schutz 2007:99,fig. 61).

Figure 16. A fence beside House 34 at Bredåker, 
interpreted as an annexe-fence, which possibly could 
have enclosed a kitchen garden (after Frölund & Schütz 
2007:99, fig. 61).

keras och synliggörs med en hägnad. Detta kunde 
vi se ett tydligt.ex.empel på kring den välbevarade 
gården i Vaxmyra. Den delvis dubbla hägnaden i 
nordväst förstärkte en naturlig gräns. Det var tyd
ligt när vi undersökte platsen att marken innanför 
hägnaden skilj de sig markant från marken utan
för. Inne på gårdsplanen fann man en järnhaltig 
rödbrun sil tig lera och utanför en grå lera. Det 
märktes också efter regnoväder att platsen för hu
set höll sig torr medan vattnet låg kvar på ytan ut
anför hägnaden. Att sedan samma gräns nyttjats i 
flera århundraden har förmodligen med tradition 
och kontinuitet att göra.

I Fullerö har olika aktiviteter förlagts till olika 
områden som avskiljs med hägnader. Ett om
råde med tj ärframställningsanläggningar avskär
mas från ett av husen med en hägnad (Björck & 
Appelgren 2006). I Kyrsta inhägnas ett område 
med kulturlager och en lågtemperaturugn som 
förmodligen använts för keramiktillverkning 
(Onsten-Molander & Wikborg 2006b). På bo
platsen i Berget hittade man två stycken svårtol
kade ovala nedgrävningar varav den ena kring
gärdades åtminstone delvis av en hägnad åt två
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håll. Den omgärdade ovala anläggningen var 5,7 
meter lång, och 0,63 meter djup. Profilen var 
trattformad med mer eller mindre anlagda av
satser. Gropen var stenlagd i den södra halvan. 
Här fanns också rester efter ett tiotal störar i den 
södra halvan. Bland fynden märks flera fragment 
av löpare och malstenar (Frölund 2005a). Frågan 
är vad anläggningen har använts till? Möjligen 
har fynden något att göra med gropens funktion 
och man kan i sådana fall tänka sig att man pre
parerat säd genom malning eller röstning. En 
liknande grop har undersökts vid Abbetorp i 
Östergötland, där tolkades den avlånga rännan 
som en sädrostningsgrop (Petersson 2004).

I Snåret undersöktes en rektangulär hägnad, 9,2 x 
7,7 meter uppbyggd av stolpar och störar. Innanför 
staketet fanns 3 gropar, 2 kokgropar, 1 härd och en 
ränna. Det fynd som kan kopplas till hägnaden, en 
maisten tyder möjligen på att hägnaden inneslutit 
någon form av specialiserad verksamhet, ett förslag 
är malning av säd och eller preparering. I rappor
ten har man tolkat det som att syftet med hägnaden 
skulle kunna vara att hålla fritt betande boskap bor
ta (Björck & Larsson 2007a). En annan möjlighet är 
förstås att hägnaden fungerat som insynsskydd.

I Bredåker har man också undersökt en rek
tangulär inhägnad, 4 x 2,6 meter. Hägnaden var 
inte sluten men innanför den fanns en härd och en 
kokgrop. Hägnaden har tolkats som ett vindskydd 
(se fig. 17). Boplatsen ligger ute på slätten där för
modligen vinden ofta legat på och kanske har det 
varit svårt att få fyr i elden utan detta skydd (Frö
lund & Schütz 2007:109).

Insynsskydd
En av orsakerna till att bygga ett stängsel kan vara 
att man vill ha ett insynsskydd och hemlighålla 
något för omvärlden. Det kan var ett specifikt mo
ment i en hantverksprocess som ska hemlighållas. 
Jan Apel har en teori om att ifall teknologin har ett 
socialt värde, kan man tänka sig de stadier där det 
inte krävs så mycket hantverkskännedom i pro
cessen hemlighölls i syfte att bevara teknologiska 
kunskapen i gruppen. Däremot behöver de stadier 
som kräver en hög grad av handlag, och som inte 
rakt av går att härma inte hemlighållas. Eftersom
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Figur 17. Den inhägnade härden och kokgropen vid 
Bredåker (efter Frölund & Schütz 2006:109, fig. 66).

Figure 17. The enclosed fireplace and cooking-pit at 
Bredåker (after Frölund & Schütz looynoę, fig. 66).

dessa kräver en stor investering i tid för att lära sig 
så finns det inga risker med att visa upp den delen 
av hantverket (Apel 2001; Apel 2005).

En intressant parallell kan dras till traditionell 
järnframställning i Afrika. Den syssla som omgär
das av flest esoteriska regler och tabun är smält
ningen av järnet, det enkla momentet i processen. 
Ingen människa förutom smeden och hans lärling 
har tillstånd att bevittna smältningsprocessen. 
Detta verkar vara en generell regel som gäller i 
flera delar av Afrika och ofta omgärdas järnfram- 
ställningsplatsen av en palissad i syfte att utesluta 
de som inte hade tillstånd att närvara eller ens be
trakta processen (Brown 1995; Childs 1999:32).

De tabun och restriktioner som omgärdar smält
ningen kontrasteras av den öppenhet som präglar 
smidet. Den mer avancerade tekniska hantverks- 
kunskapen smidet kräver mångårig övning och är 
inget man genom att betrakta kan lära sig.

Det är frestande att tolka de tabun och res
triktioner som finns som ett medel med vilket 
man kan kontrollera och ta makt över hantver
ket. Möjliga insynsskydd har undersökts i Kyrsta 
kring keramiktillverkningen, i Bredåker kring 
sädesrostningsgropen och i Fullerö i anslutning

till tjärproduktionen. Samma mekanism som vi 
kunnat se kring järnhanteringen har säkerligen 
omgett de flesta hantverk.

Stensträngar och trähägnader 
- en jämförelse
När man studerar hägnader är det oundvikligt 
att helt kringgå stensträngsproblematiken. Sten
strängar är den arkeologiska beteckningen på 
en speciell typ av raserade stenmurar och ter
men syftar på fornlämningstypens utseende; en 
sträng av stenar. Sammanhängande system av 
stensträngar finns främst på Öland och i Öster
götland och i relativt stor utsträckning också på 
Gotland och i Uppland (Fallgren 2006:31). Den 
vanligaste uppfattningen om deras funktion är 
att de utgör rester efter hägnader som främst tjä
nade till att stänga ute boskapen från åkrar och 
ängar (Lindquist 1968; Widgren 1983; Franzén 
1994; Ericsson 2001; Fallgren 2006; Petterson 
2006) Men även andra åsikter har sedan gam
malt funnits. Stenmurarna gick under folkliga 
benämningar såsom jättestigar och offerstigar 
och allmogen kallade dem för

”offerstigar, som di gick förr i tiden, när di skulle 
offra åt sina gudar och åt sina döda ”

(Norden 1930:85).

Man har särkilt noterat hur de i vissa fall sam
manbinder gravfält. Att stensträngarna skulle ha 
utgjort försvarsstigar är en annan idé som framför
des under tidigt 1900-tal. Strängarna tolkades som 
försvarsanläggningar byggda under stridigheter 
mellan svear och götar (se Franzén 1994; Malm
qvist 2001; Fallgren 2006:38). Den gamla idén om 
att stenmurarna skulle ha haft en kultisk symbolisk 
funktion har åter i modern tid tagits upp av forska
re som Burström och Cassel (jmf. Burström 1994; 
Cassel 1998). De fiesta forskare anser dock att deras 
primära funktion bör ses ur ett agrart perspektiv.

Det föreligger en viss oenighet kring stensträng
systemens datering. Man har länge ansett att sten
strängarna tillkommit under romersk järnålder/ 
folkvandringstid och att stensträngssystemen utgör 
ett fruset landskap från äldre järnåldern (Petersson
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Figur iS. Den kraftigapalis- 
saden i Stenhagen har karaktär 
av försvarsanläggning, men kan 
knappast fyllt någon sådan funk
tion, med tanke på alla ingångar 
och det ostrategiska läget. Planen 
visar den bebyggelse som tolkas 
vara samtidig med hägnaden (ef
ter Scheutz m.fl. 2004:34, fig. 20).

Figure 18. The substantial 
palisade at Stenhagen was 
martial-looking, but could hardly 
have fulfilled any such func
tion, considering the existence of 
several gates and the unstrategic 
localization. The plan shows the 
palisade and the contemporary 
settlement (after Scheutz et al 
2004:34,fig. 20).

Avfallsgropar

Härdar

2006:187; Welinder m.fl. 1998:292). Det är en 
uppfattning som grundar sig på resultat från östra 
Östergötland men såväl Maria Petersson som Jan- 
Henrik Fallgren har i sina avhandlingar från 2006 
kommit fram till att stensträngslandskapen inte 
representerar ett odlingslandskap från äldre järnål
der, utan att stensträngssystemen snarare utgör ett 
konglomerat av lämningar från olika tider. Sten- 
strängssystem har fortsatt att användas och nya 
byggs ända in i tidig modern tid. Visserligen finns 
det vissa system med övervägande datering i äldre 
järnålder liksom det finns system som i sin helhet 
kan dateras till medeltid. Klart är i alla fall att sten
strängssystemen inte oreserverat kan betraktas som 
ett fossilt landskap från äldre järnålder där den forn
tida markanvändningen för separata ytor tolkas in 
(Fallgren 2006; Petterson 2006). De analyser som 
ändå gjorts av stensträngssystemen visar med tyd
lighet att de främst inhägnar inägomarkens åkrar 
och ängar, samt att de utgör fägator vars syfte är att 
leda boskapen mellan gården och utmarkens bete.

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 3

Fallgrens studier på Öland visar att förutom de 
murrester som inhägnat åker och äng, finns också 
några enstaka exempel på hägnader kring grav
grupper och mindre gravfält, samt murar som av
gränsat uddar och havsvikar (Fallgren 2006). En 
annan genomgång av trähägnader i sydvästra Sve
rige visar att hägnadssystemen där förekommer 
från äldsta bronsålder och in i historisk tid och 
att de ofta har anknytning till agrar näring, såsom 
fägator och djurhägn (Ryberg 2004). Hägnaderna 
inom E4-projektet uppvisar definitivt inte samma 
koppling till boskapsskötsel. Här ser vi snarare hur 
hägnaderna främst strukturerat rummet och de 
dagliga aktiviteterna i anslutning till bebyggelsen.

Fallgren hävdar att alla hägnader i grunden haft 
en rent praktisk funktion (Fallgren 2006:41). Jag 
är benägen att hålla med om att de hägnader vi un
dersökt haft en primärt praktisk funktion - men jag 
tror också att de även fyllt en symbolisk funktion, 
att de i vissa fall fungerat som en tydlig markering, 
t.ex. som en statusmarkör, eller som i Stenhagen
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som en symbol för ett starkt försvar (se fig. i8).
En skillnad mellan stensträngarna och de träs- 

taketshägnader, som vi undersökt är att de senare 
i högre grad har sin närhet till husen och verkar 
strukturera livet närmast gårdshusen. De har 
främst inhägnat hustomt och trädgård. De kontex
ter vi kunnat knyta trähägnaderna till är gårdstun, 
skydd kring brunnar, hägnader runt ekonomi
byggnader, kålgårdar, fägator och avskiljare mel
lan olika typer av aktivitetsytor. Vi har haft svå
rare att se åkrar, gräns mot utmark och liknande.

En avgörande skillnad är att det med flätgärdes- 
gårdar inte går att hägna så stora ytor.

På medeltiden användes denna typ runt främst 
trädgårdar och hustomter och detta verkar över
ensstämma med våra undersökningar. Det ska po
ängteras att man vid arkeologiska undersökningar 
främst studerar gårdens centrala läge med hus och 
aktivitetsytor i direkt anslutning till husen. Mera 
sällan ges möjlighet att undersöka utkanten av by
arna, med ängar, åkrar och utmarksaktiviteter och 
därav blir resultaten lite missvisande.

Metoder för framtiden
Det kan vara svårt att värja sig mot vissa omstän
digheter, men det bör vara eftersträvansvärt att 
i framtiden söka mer aktivt efter hägnadsrester, 
t.ex. genom att vattna marken om det är torrt ute. 
Eftersom spåren kan vara ganska vaga är det ock
så viktigt att vara mycket uppmärksam när man 
schaktar (Eklund 2005).

Försök har också gjort att med hjälp av tredi
mensionella effekter i GIS-miljö försöka identi
fiera fler hägnader efter att fältarbetsfasen är av
slutad (Aspeborg 2002:264). På utgrävningar där 
det finns en stor mängd anläggningar från en rad 
olika tider så som till exempel Kyrsta och Bredåker 
kan detta vara en bra metod.

En annan intressant analysmetod för att hitta 
skillnader i utnyttjande av en viss yta, exempelvis 
innanför och utanför en hägnad är elementanalys. 
Skillnader i växtligheten som avspeglas genom li- 
pidanalysen kan antyda vad platsen använts till, 
är det en öppen plats som varit omsluten - eller 
kanske en hägnad för djur? Försök att med denna 
metod spåra skillnader innanför och utanför en

hägnad gjordes vid Kyrsta (Hjulström 2006). Li- 
pidanalysen utfördes på prover från delområde 3, 
vid palissaden i Kyrsta. Det fanns en förhoppning 
att kunna hitta skillnader i utnyttjande av ytor 
innanför respektive utanför en palissadanlägg- 
ning och en hägnad. Några skillnader i lipidsam- 
mansättningen som hör samman med anlägg
ningarna kunde inte beläggas. Resultaten visar 
istället ett område med homogen växtlighet med 
ett öppet landskap både innanför och utanför pa
lissaden. Vegetationen har bestått av gräsväxter, 
vilken familj går dock inte att säga. Provmetoden 
är dock synnerligen intressant och bör med för
del användas på framtida utgrävningar.

Avslutning
Vissa allmänt vedertagna uppfattningar kring 
stensträngar och hägnader har visat sig vara fel. 
Bland annat har man länge trott att stensträng
arna var den enda hägnadstypen under äldsta och 
mellersta järnålder, och att den i yngre järnålder 
ersattes av trähägnader (Welinder m.fl ip98:324f, 
29363 Fallgren 2006:32). Jan-Henrik Fallgren har 
utifrån sina studier på Öland kunnat visa på att 
detta endast är förutfattade meningar och även 
våra resultat från E4-projektet kan omkullkasta 
dessa gamla uppfattningar. De fiesta hägnads- 
resterna inom projektet har daterats, kontextu- 
ellt eller med hjälp av 14C till förromersk eller 
romersk järnålder. Hägnader av trä har nyttjats 
långt tidigare. Inom projektet finns daterade häg
nader från äldre bronsålder, men de blir vanliga 
först vid århundradena kring Kristi födelse. Kon-

□ Pallisad
■ Ränna
■ Flätverk
■ Gles

Figur 19. Diagram över fördelning av hägnadernas 
olika konstruktionstyper inom EĄ-projektet.

Figure i 9. Diagram of the distribution of different 
types offences within the EĄ-project.
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struktionsmässigt uppvisar de en stor variation. 
Hägnader i trä verkar finnas såväl i de områden 
med stensträngar som i de områden som saknar 
sådana. Om stensträngarna främst har hägnat 
åker och äng så tycks det som att trähägnaderna 
främst påträffas kring tomt och kålgård.

Detta kan visserligen delvis förklaras av att 
många av trähägnaderna är flätgärdesgårdar, som 
p.g.a. att de är så arbetskrävande att bygga knap
past bildat lika stora sammanhängande system 
som stensträngarna. Men vi har i den här artikeln 
också uppmärksammat en annan typ av trähäg- 
nad som skiljer sig från flätgärdesgården, men 
som också verkar vara vanligt förekommande un
der äldre järnålder. Den andra typen av staket har 
byggts av stolpar som står på stort avstånd från 
varandra. Det är inte helt lätt att förstå hur denna 
hägnadstyp sett ut rent konstruktionsmässigt- 
men kanske påminner den om sentida slanstaket, 
och är därmed mindre arbetskrävande. Kanske 
kan den ha använts till större sammanhängande 
system, men de som förekom inom E4-projektet 
kan främst knytas till hägnade gårdstun.

Det verkar ha funnits vissa normer eller idéer 
för hur stora olika typer av gårdstun skulle vara. 
Man tycks dock inte ha använt sig av något stan
dardiserat måttsystem vid byggandet av hägnader- 
na. Förmodligen har byggherren på plats använt 
sin egen kropp som måttstock. Man har måttat 
efter foten, underarmen eller stegat sig fram och 
därför varierar måtten något på de olika platserna 
även om det i grunden är samma måttsystem som 
sedan standardiseras och används ända in i mo
dern tid.

Sammanfattningsvis har vi hittat hägnader inom 
en rad olika kontexter. Staketen har använts som:

• Gårdstun
• Fägator
• Brunnsskydd
• Kring köksträdgård
• Kringgärdar olika aktiviteter

Dessa kontexter har inhägnats i olika syften,
• Stänga ute alternativt stänga inne boskap
• Skydda gröda
• Vindskydd

• Att hindra folk från att trilla ned, olycksskydd
• Försvar
• Insynsskydd
• Markera revir eller social markering

Självfallet kan en och samma hägnad ha fyllt flera 
syften. En hägnad kring ett gårdstun kan exempel
vis primärt byggts för att hålla djuren ute, men 
fungerar också som vindskydd, insynsskydd och 
en social markering. ■
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Lokal / Nummer Konstruk- Typ Längd Avstand Datering Kontext
(Rapport) tion (m) mellan

stolpar
(m)

BERGET 
(Frölund 2005a)

Hägnad 1 Sth/ph,-er ränna 24 x
18

Ä romjå Gårdstun hus1

Hägnad 2 Rä ränna 16,5 Ä rom jå Fägata tillsmmans m, h 1

Hägnad 3 Ph, er flätverk,
ph

7,7 0,4-1,5 Yfrom /
ärom

Gårdstun,Hus 2

Hägnad 4 Sth, ph, rä, er ränna,
sth

12 0,5-1,5 Yfrom/ärom Gårdstun, Hus 2

Hägnda 5 Rä/ ph, er ränna/
flätverk

15 0,2-1,8 Omringar grop

Hägnad 6 Ph, er flätverk 16,5 0,6-1,9 ?

Hägnad 7 Sth/ ph, delvis 
dubblerad

gles 16,7 1,2- 4 Vid k-lager

BREDÅKER 
(Frölund &
Schütz 2007)

Hägnad 2 Sth, ph, er flätverk 22 1,1-1,7 Ä jå

Hägnad 3 Sth, er flätverk 4 1,4-2,6 Ä jå

Hägnad 4 Ph, er flätverk 7 0,6-1.1 Ä jå Nära Hus

Hägnad 5 Ph, er flätverk 35 ? Ä jå Fägata från hus 20

Hägnad 7 Sth/ph, er flätverk 0,8 - 3,5 Ä jå Vid hus 37 eller 40

Hägnad 9 Ph, er flätverk 5 1,3-1,6 Ä jå Vid hus 18, 19

Hägnad 10 Sth, er flätverk 5 0,6-1,2 Ä jå Vid hus 19

Hägnad 12 Sth/ ph, er gles 1,2 -5 Ä jå

BRILLINGE 
(Fagerlund 2003)

Konstruktion 4 Sth, er flätverk 9 ca 1 m Y rom jå? Avgränsar anläggningsyta

Konstruktion 6 Sth, er flätverk 0,8
DANMARKSBY 
(Göthberg, Qvi- 
ström m.fl. 2002)

Konstruktion 10 Sth, gir gles 24 1 - 7 m Rom jå Mellan två hus

FULLERÖ 
(Appelgren &
Björck 2006)

Konstruktion 1 Sth, er gles 60 Förrom jå Mellan hus 6 och hantverk !

Konstruktion 2 Sth, er, böjd rad gles 2 Gårdstun

KYRSTA
(Onsten-Molander 
& Wikborg
2006b)

Hägnad 1 Sth /ph, er flätverk 20 0,15-0,2,
+?

Rom jå Gårdstun / Gårdsläge 4

Hägnad 5 Sth/ph, er flätverk 35 0,6-1,5 Yfrom/ärom Brunnskydd

Hägnad 6 Ph, dr flätverk 7,5 0,2-0,35 rom jå Gårdstun /gårdsläge, ev 
fägata

Hägnad 7 Ph /sth, er flätverk 22 0,5 -uppåt Rom jå Gårdstun,ev fägata

Hägnad 13 Ph, er flät 6 0,95-1,1 ?

Hägnad 14 Sth, dr palissad 17 1-1,3 Yfrom/ärom Avgränsar k-lager, ev 
gårdstun

Hägnad 15 Ph, dr flät? 9 0,6-3,7 - 
1,15

?

Hägnad 16 Sth, er gles 20 1,1-3,4 ?

KÄTTSTA 
(Gustafsson m.fl. 
2005a)

Konstruktion 35 Sth, er gles 16,4 1,45-3,2 Y rom jå ?

Konstruktion 40 Sth/dike, er flät? 6,3 1,05-1,75

LÖVSTAHOLM 
(Häringe Frisberg 
m. fl. i tryck)

?
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Lokal / Nummer Konstruk- Typ Längd Avstand Datering Kontext
(Rapport) tion (m) mellan

stolpar
(m)

SKÄRNA 
(Aspeborg & 
Östling 2007)

Hägnad
A8115

Ränna/sth/ 
ph, er

ränna 14, 5 
diame

ter

Ä jå Utkantsområde

SNÅRET (Björck 
& Larsson 2007a)

Hägnad 1 Sth,ph,gropar, 
er

gles 9,2 x 
7,7 m

bronsålder 
per IV

Rektangulär yta

SOMMARÄNGE 
(Berggren & 
Hennius 2004)

Hägnad 1 Sth, er gles 25 glest,
avstånd?

Yrom / fk Gårdstun

SOMMARÄNGE
SKOG
(Forsman & Victor 
2007)

Hägnad
205643

Sth, er, oreg gles 0,5-4,8 Ä brå Vid skärvstenshög

Hägnad A 
207036

Sth, er gles 7,2 0,92-1,55 Vid hus

SVANBY 
(Häringe Frisberg 
& Renck 2005)

Hägnad 1 Sth, er gles 8,5 1-2,5 Utkantsområde
Hägnad 2 Sth, er gles 10,5 1-2,5 m/ y brå Utkantsområde

STENHAGEN 
(Scheutz m.fl.
2004)

Hägnad 1 Sth, dr palissad 66 0,7 -1,1 yfrom/ärom Gårdstun
Hägnad 2 Sth dr, ibland

3
palissad 27 2,3-2,7 Y from/ 

ärom
Gårdstun

TIBBLE 
(Åberg &
Svensson 2006)

Hägnad A Sth/ph, er gles 13 0,8-2,85 Fägata?
Hägnad B Sth/ph, er gles 8,5 0,9-2 Mellan fyrstolpe konstr 

/ härd
Hägnad C Sth/ph, er gles 20 1,6-2,5 from Åkeryta mellan grophus 

och hus 3?
VAXMYRA 
(Eklund 2005)

Hägnad 17 Ph, er flätverk 6,9 0,26-1,21 
(ca 03)

Invid hus 9, ev vägglinje

Hägnad 18 Ph, er flätverk 45 0,27-0,33 Ä rom jå Omgärdar hus 13. 
ekonomi

Hägnad 19 ph, er flätverk 24 0,23-0,3 Ä rom jå Gårdsplan hus 14

Hägnad 20 Ph, rt flätverk 55 0,24-0.34 Ä rom jå Gårdsplan hus 14
Hägnad 21 Ph, ibland tre 

i rad
flätverk 11 0,3-0,37 Ä rom jå Gårdsplan hus 14

Hägnad 22 Ph, er flätverk 4,2 0.3-0,64 Ä rom jå Gårdsplan hus 14
Hägnad 23 Ph, er flätverk 1,5 0,25-0,8 Ä rom jå omringar anl vid väg.

Hägnad 24 Ph, er flätverk 1,66 0,66-0,99 Ä jå omringar anl vid väg

Hägnad 27 Sth, er gles 45 3-7,9 Rom jå Gårdsplan hus 11

Hägnad 28 Sth, er gles 14 0,74-4,07 Rom jå Gårdsplan hus 11
Hägnad 29 Sth, er gles 24 0,6-4,98 Fromjå Gårdsplan hus 3

VALLBY SÖDRA 
(Häringe Frisberg 
& Seiler 2006)

A 20445 Sth/ph, er gles 10 ojämnt, 
upp till

2 m

Fv /vendel I anslutning Hus 18,20,

YTTERBACKEN 
(Hennius &
Öhlund 2004)

Hägnad Sth, er gles 2,2-3,7 Tom yta, parallell m 
stensträng

Figur 20. Tabell över hägnaderpåträffade inom EĄ-projektet. Förkortningar: Sth = stolphål,ph = pinnhål, er = 
enkel rad, dr = dubbel rad.

Figure 20. List offences found in the E 4-project. Abbreviations: sth = posthole, ph = stakehole, er = simple line, dr 
= double line.
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Summary
Fencing in or fencing out -A study ofwooden enclosures

T
his article deals with boundaries in the 
shape of the physical traces of wooden 
fences found on several of the settlements 
excavated along the course of the new highway. 

Traces of similar fences have been found at vari
ous sites in Sweden. However, these traces are 
often sparse, mainly due to the fact that favour
able conditions and a high level of preservation 
are necessary to locate the remains of the stakes. 
It is therefore rewarding to compile and present 
the relatively rich material which the project has 
unearthed within a limited geographical region. 
The fences are compared in terms of construc
tion, dating, choice of wood etc.

My study of the material clearly shows that one of 
the keywords of Iron Age enclosure systems is varia
tion. Fences have varied within the same time period 
and, in one case, within the same settlement.

Some generally accepted assumptions about 
stonewalls and fences have proved erroneous. One 
example is the idea that stonewalls constitutes the 
only form of enclosure used during the Early and 
Middle Iron Ages, superseded by wooden fencing 
during the latter part of the Iron Age. Studies from 
Öland have already proved this to be a preconceived 
notion, and our results from the E4-project also 
contradict older ideas. Most remains of enclosure 
systems found during the project have been dated, 
either contextually or by radiocarbon testing, to the 
Pre-Roman or Roman Iron Ages. Wooden fences 
were used much earlier, but did not become com
mon until the centuries around the birth of Christ.

In terms of construction they show great variation. 
Most common are wattle fences with tightly spaced 
stakes, but there are numerous variations. We have 
also detected a previously unknown type of fence, 
with stakes far apart. It is difficult to comprehend 
how this type might have been constructed - it 
might be along the lines of latter-day split rail fenc
es, which is less labour-intensive to build.

Wooden fencing seems to be as common in areas 
that have stonewalls as in areas that do not. An in
teresting difference is while stonewalls have mainly 
been used to enclose fields and meadows, wooden 
fences have enclosed farmsteads and gardens. This 
can in part be explained by the fact that many 
wooden constructions are wattle fences, that due to 
the labour-intensive nature of their construction, 
can hardly have formed as large enclosure systems 
as the stonewalls. However, there is a hypothetical 
possibility that other types of wooden fencing can 
have formed parts of larger enclosure systems.

There seems to have existed certain standards 
or ideas about the proper size of different types 
of courtyards. When building fences, however, no 
standardised measurements were used. Presumably, 
the builder used his own body as a yardstick, either 
using his foot or lower arm, or pacing. This meant 
the measurements varied from settlement to settle
ment, although it is the same system of measure
ment that has existed up until the modern age.

In conclusion, we have that found wooden fenc
es have been used to enclose a number of different 
contexts:
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• Courtyards
• Cattle paths
• Wells
• Kitchen gardens
• Various activity areas

These contexts have been enclosed for various 
reasons:
• Fencing in or fencing out livestock
• Protecting crops
• Shelter from the wind
• Stopping people falling down, accident pre

vention
• Defence
• Protection from view
• Marking territory or socials status, this can have 

been triggered by contemporary neighbours

Naturally, the same fence can have had multiple 
functions. An enclosure of a courtyard, initially 
built to keep the animals out, also works as a wind 
break and provides protection from view. ■
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Hem till gården
- förhistoriska gårdsstrukturer i Tiundaland

Susanna Eklund, Anna Onsten-Molander & Jonas Wikborg, 
SocietasArchaeologica Upsaliensis, SAU

Mitt hjärta bor i en gammal gård

Mitt hjärta hor i en gammal gård, 
en gammal gård på slätten, 
med vita längor och svalebon 
under takens mossgröna brätten.
Och åldriga almar med sagor i,
- en evigt susande klunga,
och tätt inpå väggarna vångar och fält, 
som förtroligt i sommaren sjunga.
Och en dröjande doft av lavendel och ros 
i låga kisthus och salar, 
och ett minne, som ler i var ruta och vrå 
och sakta till hjärtat talar.
Här bodde de gamle, här gled deras liv 
i tid för längesen gången,
- så stilla som julisus 
en afton i gåravången.
Här glider livet så stilla än,
ej stormen rör lågan på härden,
- här är tystnad och ro för ett hjärta än 
mitt i den larmande världen.

Theodor Tufvesson

I
 dikten ”Mitt hjärta bor i en gammal gård” 
har österlenskalden Theodor Tufvesson 
(1884-1947) beskrivit den skånska gården 

(Tufvesson 1942). En gammal gård - smaka på 
begreppet. Alla har vi väl vår inre bild av hur en 
gammal gård ser ut. Bilderna av våra ”gamla går
dar” ter sig säkert mer eller mindre olika beroende 
på vilken del av landet vi kommer från. De olika 
landsdelarna med sina särpräglade naturgeografis
ka förutsättningar och olika typer av ekonomi har 
påverkat byggnadsskicket och gårdarnas struktur. 
Etnologen Sigurd Erixon har delat in den svenska 
gården i olika geografiska huvudtyper under his
torisk tid (Erixon 1947). Även om inte alla går
dar inom en huvudtyp var helt identiska fanns det 
mycket tydliga mönster hur gårdens byggnader 
var konstruerade och grupperade (fig. 1). Hur såg 
det då ut under förhistorisk tid? Kan vi utläsa nå
got om gårdarnas struktur i det forntida Tiunda
land. Om så är fallet, kan vi se någon förändring 
över tid?

Föreliggande artikel skall behandla förhistoriska 
gårdsstrukturer i Tiundaland. Detta kommer att 
göras utifrån några av de talrika boplatser som 
har undersökts inom ramen för E4-projektet. Den 
viktigaste frågan rör gårdarnas utformning från 
senneolitikum/äldre bronsålder till yngre järnål
der. Med tanke på det långa tidsperspektivet bör 
det vara möjligt att urskilja eventuella förändringar 
över tid. Vi kommer att studera hur husen har pla
cerats i förhållande till varandra. Vi skall också se 
hur husen ligger i relation till aktivitetsområden,
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Figur i. Teckning avHärkebergaprästgård, Uppland 
(efter Bringens 1971:254).
Figure 1. Drawing of Härkeberga vicarage, Uppland 
(after Bringens 1971:254).

härdgrupper, brunnar, tomma ytor etc, eftersom 
även dessa måste ses som delar av gården. Vi vill 
också titta på hur man har valt att placera boplatsen 
i landskapet rent topografiskt. En annan intressant 
aspekt som ska försöka belysas är hur, men även 
varför boplatserna organiseras som de gör.

Samtliga boplatser som nämns i artikeln finns 
redovisade i tabellform där också referenser till de 
aktuella rapporterna redovisas (fig. 2). Ett urval av 
boplatserna tas upp som representativa exempel 
från olika perioder och beskrivs kortfattat i text. 
Tyngdpunkten ligger på äldre järnålder som ge
nererat flest boplatser inom projektet. På flera av 
periodens boplatser var själva gårdstunet inhäg
nat vilket ger goda möjligheter att studera hur bo
platsytan disponerats. Avslutningsvis kommer vi 
att diskutera och sammanfatta gårdarnas struktur 
under olika tidsperioder. Några korta jämförelser 
kommer också att göras med den forntida bebyg
gelsen i Sydskandinavien.

Gårdar - mer än bara hus
När man diskuterar gårdsstruktur bör man ha klart 
för sig att begreppet gård är komplext och betydel
sen av ordet förändrats över tid. På senare tid har 
försök gjorts från arkeologiskt håll att försöka reda 
ut begreppets innebörd (Welinder 1992; Burström 
1995; Frölund 1998). Gård motsvaras i fornsvenskan 
av garjaer och med det förstods under äldre järnål
der inte gård utan inhägnat område. Under vikinga
tid och medeltid ändras betydelsen till att omfatta 
byggnader och/eller storfamilj, under 1700-talet 
betyder det ”enhet inom byn”, för att i modern tid 
återigen stå för byggnader (Frölund 1998).

Av medeltida lagtexter framgår att gården ut
gjorde ett fridsområde. I Hälsingelagen som är 
från 1300-talets första hälft finns en bötesskala 
för hemfridsbrott. Den börjar vid betesmarken, 
och fortsätter närmre huset med ständig stegring 
till mellanhagen, den inhägnade ängen, åkern, 
humlegården, ladugården, sädesladan, mangår
den och slutar med övergrepp på husbonden i 
hans egen säng (Granlund 1960:623; Burström 
1995:166). Detta visar tydligt hur gården var 
strukturerad och hur dess olika delar värdera
des vid denna tid. Till gården räknades förutom 
byggnaderna och gårdsplanen även ängar, åkrar 
och skogsmark som gårdsinnehavarna brukat 
och som utgjorde den ekonomiska enheten. På 
gården har en familj levt och haft sina sociala 
roller, brukat jorden, begravt sina döda och sam
manlänkats av tillhörighet till gården (Brendals- 
mo 1994:17). Bonden härskade som en konung 
i sitt rike och den som bröt gårdsfriden straffa
des strängt. Själva boningshuset utgjorde navet 
kring vilket allting kretsade och är gårdens kärna 
(Carlsson 1999).

När vi använder oss av begreppet gård i våra 
resonemang menar vi, i likhet med flera andra 
forskare före oss, att gården förutom dess bestånd 
av byggnader även omfattar tomt eller gårdsplan, 
brunnar och andra aktivitetsytor, hägnader, åk
rar och betsmark (Olausson 1998^98; Göthberg 
2000:93; Carlie & Artursson 2005:164). Vi tror 
alltså att det är viktigt att lyfta blicken och se ut
anför husets väggar, även om byggnaden utgör 
gårdens kärna. Boplatsforskningen i Sverige har
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Lokal Socken RAÄ nr Referens Gårdsläge, Hus nr Datering BP

Kyrsta Ärentuna 327 Onsten-Molander & Wikborg 2006b Krukmakargård, Hus 32 1850-1765

Kyrsta Ärentuna 327 Onsten-Molander & Wikborg 2006b Hus 5

Kyrsta Ärentuna 327 Onsten-Molander & Wikborg 2006b Gårdsläge 2, Hus 2 & 4 2160-2010

Kyrsta Ärentuna 327 Onsten-Molander & Wikborg 2006b Hus 18 3050

Kättsta 1 Ärentuna 335 Gustafsson et al 2005 Hus 12, 15 & 34 1195

Kättsta 2 Ärentuna 335 Gustafsson et al 2005 Hus 3, 13 & 16 1145-1110

Kättsta 3 Ärentuna 335 Gustafsson et al 2005 Hus 33 980

Snåret Vendel 291 Björck & Larsson 2007a Hus 4 1695-1660

Sommaränge Viksta 179 Berggren & Hennius 2004 Hus 3 & 5 1960-1610

Sommaränge Viksta 179 Berggren & Hennius 2004 Hus 4 & 6 1630-1540

Trekanten G:a Uppsala 602 Onsten-Molander & Wikborg 2006a Hus 8 &14 2420-2395

Trekanten G:a Uppsala 602 Onsten-Molander & Wikborg 2006a Hus 9, 24 & 27/28 2495-2330

Trekanten G:a Uppsala 602 Onsten-Molander & Wikborg 2006a Hus 22, 23 &30 2600-2470

Trekanten G:a Uppsala 602 Onsten-Molander & Wikborg 2006a Hus 2 3090

Vallby S Tierp 232 Seiler 2005 Gård S, Hus 19 &21 1755-1550

Vallby S Tierp 232 Seiler 2005 Gård Ö, Hus 15 1590

Vallby S Tierp 232 Seiler 2005 Gård N, Hus 18 & 20 1580

Vaxmyra Ärentuna 326 Eklund 2005 Mellangård, Hus 8 & 11 2070-1820

Vaxmyra Ärentuna 326 Eklund 2005 Norrgård, Hus 13 & 14 2045-1910

Vaxmyra Ärentuna 325 Eklund 2005 Skogtorp, Hus 3 & 2/16 2265-2020

Figur 2. Tabell över samtliga boplatser som nämns i artikeln, med referenser till rapport samt datering. 

Figure 2. List ofsettlements mentioned in the paper, with references to excavation report and datings.

under lång tid främst varit inriktad på frågor som 
behandlat husens funktion, konstruktion och ty
pologi och det är först på senare år som intresset 
nått utanför husets väggar, dvs. hur boplatsytan 
har varit strukturerad (se t.ex. Burström 1995; 
Kyhlberg 1995; Hedemark 1996; Fallgren 1998; 
Göthberg 2000; Streiffert 2001; Borna-Ahlkvist 
2002; C ar lie & Arthursson 2005; Björhem & 
Magnusson Staaf 2006;).

De kriterier som måste vara uppfyllda för att 
en gård ska räknas som en gård är att det är en 
självförsörjande enhet huvudsakligen baserad på 
agrar ekonomi. De arkeologiska beläggen måste 
således kunna uppvisa ett bostadshus med tillhö
rande ekonomidel; antingen ett flerfunktionellt 
hus, eller ett bostadshus och en separat ekonomi
del (jmf. Borna-Ahlkvist 2002).

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 3

Gårdsexempel från 
E4-projektet
Vid genomgången av källmaterialet har vi studerat 
vissa parametrar. Vi har tittat på förekomst av brun
nar, hägnader, härdområden samt övriga aktivi- 
tetsytor och hur de varit placerade i förhållande till 
byggnaderna. Vi har också tittat på den inre funk- 
tionsindelningen av husen och ekonomibyggnader
na samt husens storlek. Ju fler parametrar man tar 
hänsyn till desto bättre upplösning, och desto kla
rare framträder bilden av den förhistoriska gården.

Bristande källmaterial försvårar definitionen av 
den förhistoriska gården. Ett av exploateringsarke- 
ologins stora dilemma är undersökningsområdets 
begränsning. I fallet E4:an skär vägområdet genom 
landskapet som en smal korridor och vi undersöker 
endast fragment och mindre delar av en större hel
het. Det är ytterst sällan som hela gårdsstrukturer 
berörs. En annan försvårande omständighet är att
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Figur 3. Plan med Hus 18 och övriga 
anläggningar och fynd som går att datera 
till senneolitikum - äldre bronsålder vid 
Kyrsta.

Figure 3. Plan of house 18, together with 
other features andfinds dated to the Late 
Neolithic -Early Bronze Age at Kyrsta.

på mer komplicerade platser med lång kontinuitet 
kunna avgöra vilka anläggningar som faktiskt är 
samtida. Daterbara fynd är sällsynta och de ekono
miska ramarna för 14C-dateringar är alltid begrän
sad varför endast ett fåtal anläggningar utanför 
konstruktionerna har kunnat dateras. Ytterliggare 
problem är bevarandegraden av de arkeologiska 
lämningarna. Flertalet av undersökningarna har 
gjorts i åkermark. Detta bidrar till att stora delar 
av boplatserna helt enkelt plöjts bort.

Senneolitikum — äldre bronsålder
Kyrsta
Den äldsta typen av gård som framkommit vid E4- 
undersökningarna kan exemplifieras genom mate
rialet från Kyrsta i Ärentuna socken. Där påträffa
des fyra hus som gick att datera till senneolitikum 
- äldre bronsålder. Vi kommer här att titta närmare 
på två av dessa, nämligen Hus 5 & Hus 18 vilka har 
tolkats som två faser av en och samma gård.

Den typologiskt sett äldsta byggnaden var Hus 
5, ett ca 32,0 m långt och omkring 7,50 meter brett 
hus i södra delen av undersökningsområdet (fig. 3). 
Huset hade tydliga vägglinjer av stenskodda stolp- 
hål, några av dem var dubbla, samt indragna stolp- 
hål. Huset låg i östvästlig riktning. Byggnadens väs
tra gavel hade utdragna väggar som bildade en så 
kallad ”megarongavel”. Huset antas ha haft en rad 
med takbärande stolpar i mittskeppet. Av husets 
förmodade takbärare återfanns endast två stycken.

Eventuellt kan konstruktionen ha varit komplette
rad med ytterligare takbärare i form av bockar.

Hus 18 var beläget centralt på undersöknings
områdets södra del och har 14C-daterats till äldre 
bronsålder. Huset var treskeppigt, 12,0 m långt 
och 6,0 m brett och låg i ONO-SSV riktning (fig. 
4). Några enstaka stolpar från båda väggarna på
träffades. Två stolppar i vardera långväggen tol
kades som ingångsstolpar. Dessa var placerade 
mitt emot varandra.

Husen tycks ha varit ensamliggande byggna
der. En anläggning som tolkats vara samtida med 
Hus 5 var en större förvaringsgrop (A1353) som 
påträffades på undersökningsområdets norra del 
ca 240 m från huset. I förvaringsgropen framkom 
ett större tunnformat förvaringskärl. Kärlets övre 
del är dekorerad med intryck av en femtandad 
kam och har typologiskt daterats till senneoli- 
tikum/äldre bronsålder, period I, ca 2200-1500 
f. Kr. (Stilborg 2002:78ff; Eriksson 2002:i44ff). 
Dateringen har också bekräftats av en 14C-date- 
ring som gjordes på kärlets matskorpa.

Centralt på boplatsen, strax nordost om Hus 18 
påträffades en avfallsgrop (A11328) som innehöll 
bemålad keramik. Exempel på liknande keramik 
förekom vid Apalle och Annelund och har daterats 
till senneolitikum - äldre bronsålder (Fagerlund 
& Hamilton 1995:103; Ulien 2003:88). De anlägg
ningar som kunde dateras till denna tid låg alla på 
stort avstånd från de samtida husen.

I samband med handrensningen av ett område,
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örvaringsgrop 1353
Figur 4. Plan med Hus 5 
och anläggningar som går att 
datera till senneolitikum - 
äldre bronsålder vid Kyrsta.

Figure 4. P/a» of house 5 

tiW other features dated to the 
Late Neolithic -Early Bronze 
Age at Kyrsta.

ca 100 m nordöst om Hus 5 och Hus 18, framkom 
ett fragment från en spets i kvartsit, F1635. Den 
bifaciala spetsen är flathuggen och kan dateras till 
senneolitikum - äldre bronsålder.

Trekanten och Forsa
Förutom vid Kyrsta framkom ensamliggande lång
hus från senneolitikum - äldre bronsålder vid Tre
kanten strax norr om Gamla Uppsala och vid Forsa 
i Tensta socken. På Trekanten låg ett stort långhus 
från äldre bronsålder strax söder om den äldre järn
ålderns bebyggelse. Medan den äldre järnålderns bo
platsyta är full av diverse anläggningar i anslutning 
till byggnaderna är området kring bronsåldershuset

relativt tomt på anläggningar. Det fanns heller inga 
spår av kulturlager kring huset. För övrigt har inga 
andra anläggningar inom undersökningsområdet 
daterats till den aktuella tidsperioden.

Samma bild möter oss på den närbelägna For- 
saboplatsen. Där fanns totalt tre stycken tvåskep- 
piga långhus lokaliserade på två delområden. På 
område E låg två långhus varav det ena har l4C- 
daterats till senneolitikum - äldre bronsålder. Det 
påträffades dock inga lager eller anläggningar som 
var samtida med husen.

På område B låg ytterligare ett tvåskeppigt 
hus från perioden, samt ett treskeppigt dito från 
äldre bronsålder. I området påträffades en om-
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l

Figur 5. Plan med 
Hus 22, 23 och 30 vid 
Trekanten med övriga 
anläggningar och fynd 
som har daterats till yngre 
bronsålder.

Figure 5. Plan of houses 
22, 23 and 30 at Trekant
en, together with other 
features and finds dated to 
the Late Bronze Age.

kring 1,5 meter stor kulturlagerrest med keramik 
som daterats till senneolitikum - äldre bronsål
der. För övrigt saknades också här direkta spår 
av samtida anläggningar eller strukturer inom 
undersökningsområdet.

Vid Forsaundersökningen tillvaratogs ett tret
tiotal stenfragment, framför allt av flinta. De flesta 
påträffades på delområde E. I materialet finns bl.a. 
två pilspetsar, men även avslag som visar att pil
spetsar har tillverkats på platsen.

Yngre bronsålder
Trekanten
Vid Trekanten strax norr om Gamla Uppsala fram
kom 22 huskonstruktioner från äldre bronsålder- 
yngre järnålder varav 7 har kunnat ,4C-dateras till 
yngre bronsålder. Ytterligare en konstruktion har 
på typologiska grunder daterats till samma period. 
Anledningen till undersökningen var att en ny in
fart till Storvreta skulle byggas från den nya E4:an. 
Arbetsområdet var därför väsentligt smalare än på 
flertalet andra E4-undersökningar, endast omkring 
40 meter. Anläggningsförekomsten vid Trekanten

antyder att boplatslämningarna fortsätter på båda 
sidor av undersökningsområdet. Norr och söder om 
husen var det relativt tomt på anläggningar. Avsak
naden av brunnar och större gropar var påtaglig 
inom undersökningsytan. Anledningen till detta 
kan bl.a. vara arbetsområdets begränsade storlek. 
Trots undersökningsområdets ringa bredd lyckades 
det fånga upp vad som skulle kunna vara två relativt 
väl bevarade gårdsstrukturer från yngre bronsålder.

De två förmodade gårdarna bestod av tre bygg
nader vardera. De har 14C-daterats till yngre brons
ålder och övergången till förromersk järnålder. En 
av gårdarna bestod av Hus 22, 23 och 30 och den 
andra bestod av Hus 9, 24 och 27/28. Husen be
stod uteslutande av kortare byggnader. Byggnader 
vilka varierade i längd från 7 till drygt 15 meter. 
Samtliga byggnader var av så kallad balanserad el
ler överbalanserad konstruktion med relativt bre
da mittskepp vilka mätte upp till 5 meter. Inga spår 
efter inre konstruktioner eller funktioner kunde 
ses i byggnaderna. I varje husklunga fanns ett ca 
10 meter långt och 6 meter brett hus med två kraf
tiga stolphål på södra sidan av mittskeppet vilka 
har tolkats som spår efter ingången. De båda bygg
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naderna med kraftiga stolpar vid ingångarna har 
tolkats som bostadshus, de övriga antas vara någon 
form av ekonomibyggnader. Husen låg 23-24 me
ter över havet och har således legat nära den dåtida 
kusten. I flera av byggnadernas stolphålsfyllningar 
hittades fiskben vilka tyder på att havet kan ha va
rit en viktig resurs för de boende på platsen.

De båda huskoncentrationerna låg endast om
kring 30-40 meter ifrån varandra, men gav ändå 
intryck av att vara tydligt åtskilda när man tittar 
på de övriga anläggningarnas spridningsbild. Hu
ruvida de båda husklungorna funnits på platsen 
samtidigt eller ej är svårt att avgöra då perioden är 
besvärlig vad gäller kalibreringar av 14C-dateringar. 
De skulle kunna röra sig om två samtida enheter, 
men det kan lika gärna vara en och samma enhet 
som flyttat ett stenkast efter någon generation.

I anslutning till gårdarna framkom anläggning
ar, lager och fynd som gick att datera eller kontex- 
tuellt knyta till yngre bronsålder. I anslutning till 
den södra gården, Hus 22, 23 och 30, vilken var 
den tydligaste och mest kompletta, påträffades tre 
mindre, intilliggande kulturlager (fig. 5). Dessa har 
förmodligen avsatts i samband med samtida akti
viteter i anslutning till husen och antas ursprung
ligen ha utgjort ett och samma lager. I kulturlagret 
påträffades bland annat kokgropar och ugnar. I en 
av ugnarna hittades keramik från yngre bronsålder 
och en annan har 14C-daterats till samma period.

Äldre Järnålder
Vaxmyra
Vid undersökningarna vid Vaxmyra i Ärentuna 
socken identifierades minst 5 förhistoriska gårds- 
lägen. I artikeln redovisar vi de två tydligaste lä
gena vilka alla är från förromersk/äldre romersk 
järnålder. Samtliga hus var relativt välbevarade 
och försök till en inre funktionsindelning har där
med kunnat göras i samtliga fall. Dessutom hade 
de gårdar från Vaxmyra som vi valt att redovisa 
inhägnade gårdstun vilket annars är relativt ovan
ligt. Härigenom får vi en god bild av hur man or
ganiserat boplatsytan närmast husen.

Norrgården - en välbevaradgårdsmiljö
Ett av de undersökta husen i Vaxmyra, Hus 14, var 
osedvanligt välbevarat. Trots att det låg i dagens 
uppodlade åkermark så syntes spår efter dubbla 
vägglinjer. Huset omgärdades av flera hägnader som 
skapade en välavgränsad gårdsplan. Inne på gårds
planen låg ett tiotal härdar på husets södra sida (fig. 
6). Förutom det stora gårdshuset har gården också 
haft ett mindre uthus som legat knappt 20 meter 
sydost om boningshuset. Drygt 30 meter nordväst 
om gården låg en brunn som hört till gården och 
lite längre bort slingrade en liten bäck fram.

Det stora bostadshuset, ett treskeppigt långhus, 
var 32 meter långt och 8,2 meter brett och har ge
nom fyra 14C-prover daterats till århundradena kring 
Kristi födelse, till övergången mellan förromersk 
och äldre romersk järnålder. Det finns olika möjliga 
förklaringar till husets dubbla väggar. Det troliga är 
att den yttre väggen har burit upp taket medan den 
inre fungerat som en isolerande flätverksvägg. Med 
dubbla väggar får man ett rejält mellanrum, som an
tingen kan ha varit fyllt med något isolerande mate
rial eller endast bildat luftspalt.

Utifrån placeringen av husets ingångar, place
ringen av eldstäder, samt inre konstruktionsdetaljer 
i form av antydan till mellanväggar och båsindel
ningar har en funktionsindelning av husets olika 
rum gjorts. Människor och djur har bott under sam
ma tak, på var sin sida om den centrala ingången 
mitt på husets långsida. Centralt i bostadsdelen låg 
en stor eldstad. Här var avståndet mellan de takbä
rande stolparna stort för att skapa ett luftigt rum. 
Bostadsytan uppgår till 70 kvadratmeter, vilket 
motsvarar en normalstor trerumslägenhet. I fähuset 
stod stolparna tätare, förmodligen en anpassning 
efter båsens bredd. Här fanns också ett stort antal 
pinnhål som kan ha fungerat som båsindelningar.

I husets norra ände fanns pinnhål som förmod
ligen utgör rester efter en mellanvägg mellan bo
stadsdelen och ett annat utrymme som kan ha 
använts som förråd. I den södra gaveln, på andra 
sidan om fähusdelen låg ytterligare ett rum som 
vi inte vet vad det nyttjats till. Här fanns en eld
stad. Kanske har utrymmet fungerat som en verk
stad där man kunnat ägna sig åt viktiga bestyr 
inomhus under kyliga vinterdagar, kanske har det 
tjänstgjort som drängstuga.
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Jig ur 6. Plan över Norrgården (Hus lj oc/z 14 ,) yzW Vaxmyra med omgivande hägnader, härdar och brunn (digital 
bearbetning Susanna Eklund & Kristina Martinelle).

I ig u re 6. Plan of Norrgärden (house 13 and 14) at Vaxmyra with surrounding fences, hearths/fireplaces and well 
(digital editing Susanna Eklund & Kristina Martinelle).
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Figur 7. Plan över 
Mellangärden, den 
största gården vid Vax- 
myra (hus 8 och 11).

Figure 7. Plan of 
Mellangärden, the largest 
farmstead at Vaxmyra 
(house 8 and 11).
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Det välbevarade huset har kringgärdats av häg- 
nader i trä, uppbyggda av tunna störar som stått 
med en fots mellanrum. Parallellt med huset, 
strax norr om den ena långväggen löper också en 
gärdesgård. Husets gårdsplan framför ingången 
har nogsamt hägnats in. Innanför staketet ligger 
ett tiotal härdar, men utanför är det i princip helt 
tomt på anläggningar.

Ett staket löper också vinkelrätt mot huset i 
nordväst. Här följer hägnaden en tydlig föränd
ring i markförhållanden. Huset och gårdsplanen 
ligger i en gulbrun lera med rikligt av järnutfäll- 
ningar. På andra sidan, norr om staketet breder 
en grå siltig lera ut sig. Hit har man förlagt hu
sets brunn. Våtmarksälskande växter som hit
tades i brunnen tyder på att området på andra 
sidan staketet förmodligen var vattensjukt under 
stora delar av året. Det finns två öppningar i häg
naden där man kunnat ta sig in och ut, mellan 
huset och brunnen.

Den välbevarade gården ersattes senare av Hus 
15 som byggts upp på nästan samma plats och man 
kan därför se det som en gård med stabilt bebyg
gelseläge, förmodligen med ganska fast och regle
rad ägostruktur. Till Hus 15 har det inte gått att 
knyta några ekonomibyggnader utan gården bör 
betraktas som en gård med ett stort flerfunktio- 
nellt hus. Inga pinnhålshägnader har heller gått att 
knyta till fasen.

Mellangärden
Drygt 35 meter söder om Hus 14 låg ytterliggare 
ett gårdsläge (fig. 7). Dateringarna antyder att 
norrgården och mellangärden åtminstone delvis 
existerat samtidigt. Gårdens boningshus, Hus 11, 
var mycket långt, med sina dryga 37 meter det 
klart längsta huset i Vaxmyra. Huset har inrymt 
flera olika rum, eventuellt två bostadsdelar. Går
den omgärdades av Hägnad 27, som var av en an
nan karaktär än de övriga på undersökningsytan.
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Stolphålen var kraftigare och mellanrummet mel
lan anläggningarna flera meter långt. Drygt 15 me
ter söder om huset låg ett fyrstolpshus, Hus 8 och 
några härdar. Eftersom de låg innanför hägnaden 
har de sannolikt tillhört gården. Förutom den lilla 
byggnaden och de två stora härdarna så var det 
väldigt tomt på gårdsplanen framför ingången.

Sommaränge
Vid Sommaränge i Viksta socken undersöktes en 
mycket samlad och välorganiserad gårdsstruktur 
med två bebyggelsefaser (hg. 8). Bebyggelsen 
dateras till cirka 200-600 e. Kr. Till vardera fa
sen hörde ett längre boningshus och en mindre 
ekonomibyggnad vilka låg vinkelrät mot varan
dra. Strax intill boningshusen låg två mindre fyr
stolpshus. Boningshuset i den yngre fasen, Hus 
3, var cirka 30 meter långt och 8 meter brett och 
hade alltså en area på 240 m\ Söder om husen 
har det i den yngre fasen funnits en inhägnad 
gårdsplan som var ungefär 600 m2. Innanför häg
naden fanns ett stort antal anläggningar, framför 
allt härdar och stolphål, i spridda grupperingar. 
Utanför hägnaden var anläggningsfrekvensen 
märkbart lägre. Här återfanns ett antal stora 
gropar, några härdar och en grupp av tjärgropar, 
dessa anläggningar är dock förmodligen främst 
från en äldre bebyggelsefas.

Inne på gårdsplanen tycks grupperingar av stolp
hål ha ingått i enklare konstruktioner som exem
pelvis torkställningar och djurfållor. Stora gropar 
i närheten av hus kan ha fungerat som förråds- 
gropar eller avfallsgropar. Avfallshanteringen har 
dock främst ägt rum vid den östra gaveln på Hus 3. 
Kring ett stort stenblock har man slängt sitt skräp 
och här återfanns stora mängder hushållsavfall, ke
ramik och ben. Hela områden som upptas av hus 
och boplatslämningar omfattar cirka 2500 m\ På 
ett impediment cirka 50 meter sydväst om boplat
sen fanns ett redan tidigare känt gravfält som kan 
ha hört till gården. Ingen brunn har påträffats inn
anför undersökningsområdet. Fynd av rostad järn
malm är i egentligen det enda, med undantag av 
tjärgroparna som antyder att någon form av specia
liserad verksamhet kan ha förekommit på platsen.

Fullerö

Vid Fullerö, strax norr om Gamla Uppsala, under
söktes bland annat boplatslämningar från äldre 
järnålder. I undersökningsområdets södra del 
fanns ett antal trattformade gropar vilka antas ha 
använts vid tjärframställning under äldre järnålder. 
Inte mindre än 11 trattformade nedgrävningar låg 
samlade inom ett ca 150 m2 stort område invid ett 
mindre moränimpediment. I anslutning till detta 
fanns även två långhus (Hus 1 och Hus 6). Hus 1 
kan på typologiska grunder dateras till yngre ro
mersk järnålder och förefaller vara samtida med 
två av de ,4C-daterade tjärframställningsgroparna. 
I huset stod bockarna tätare i den SO delen vilket 
har tolkats som att en stalldel varit inrymd där. 
Uppenbarligen har tjärframställningen endast va
rit en bisyssla vid sidan av den agrara ekonomin.

Tjärframställningsgropar från äldre järnålder 
hittades också intill samtida bebyggelse vid det 
närbelägna Trekanten, blott några hundra meter 
nordost om Fullerö. Där låg de dock inte lika tyd
ligt samlade samt avskilda från den samtida be
byggelsen utan låg utspridda i direkt anslutning 
till bebyggelsen.

Kyrsta
Krukmakargården
Ett annat.ex.empel på en gård med bisysslor vid 
sidan av den agrara ekonomin är ett av gårdsläge- 
na vid Kyrsta i Ärentuna socken. I sydvästra delen 
av undersökningsområdet påträffades spår efter 
minst tre överlagrande långhus, Hus 7, 30 och 32, 
vilka legat i östvästlig riktning (hg. 9). Huskon
struktionerna har alla 14C-daterats till romersk 
järnålder. Hus 32 var det typologiskt yngsta huset 
och har 14C-daterats till yngre romersk järnålder. 
De andra två var något äldre.

Hus 32 var minst 24 x 5 m stort. Det forna 
gårdstunet kring byggnaden avgränsades mot sö
der och väster av en hägnad. Mot söder utgjordes 
denna av en gles stolphålsrad som övergick i en 
tät pinnhålsrad på västra sidan. I pinnhålsraden 
på tunets västra sida fanns en drygt två meter bred 
glugg, sannolikt ett forntida ”grindhål”. Strax ut
anför hägnaden löpte ett parallellt dike. Mittför 
det förmodade grindhålet fanns det ett avbrott
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Figur 8. Rekonstruktionsbild från Sommaränge (efter Berggren érHennius 2004). Sommaränge visar upp en 
komplex bild av en gårdsenhet med hus, gårdsplan, hägnader, hantverk, odling, eventuella gravar och skålgropsblock 
(rekonstruktion Thorhallur Thrainsson).

Figure 8. Reconstruction of Sommaränge (after Berggren & Hennius 2004). Sommaränge displays a complex 
makeup of a farmstead with houses, yard, fences, traces of handicraft, cultivation, possible graves and a stone with 
cupmarks (reconstruction Thorhallur Thrainsson).

i diket vilket tolkas som samtida med hägnaden. 
Grindhålets placering antyder att en passerande 
eller anslutande väg funnits där. Hägnaden var 
parallell samt vinkelrät med de båda byggnaderna 
30 och 32, medan Hus 7 låg lite snett i förhållande 
till hägnaden. Utifrån dessa förhållanden har häg
naden tolkats som samtida med Hus 32. Vad som 
skulle kunna te sig lite märkligt är att Hus 32 stack 
ut omkring 5 meter utanför hägnaden i väster. 
Om vi tittar lite närmare på bockavstånden i Hus 
32 ser vi att de takbärande bockarna står betydligt 
tätare där än i resten i huset. Detta indikerar bås
platser i en stalldel. Detta skulle kunna tolkas som 
en praktisk lösning där man kan ha haft en separat 
ingång till stallet utanför det hägnade gårdstunet 
där man förmodligen inte ville ha djuren.

Flera olika anläggningar fanns i anslutning till 
husen. Mellan byggnaderna och hägnaden i söder 
låg brunnen A60177, som har 14C-daterats till yng
re förromersk/äldre romersk järnålder. Dessutom 
låg brunnen A59354, som har en likartad datering,

direkt väster om Hus 32. Båda brunnarna kan ha 
ingått i gårdskomplexet men haft olika funktion.

Strax NV om gårdskomplexet fanns en större 
brunn, A49309. Den yngre fasen av brunnen 
A49309 har 14C-daterats till romersk järnålder. 
Analys av insektslämningar har visat att brunnen 
använts för att vattna boskap. Jämfört med de 
andra brunnarna låg den också lite avsides från be
byggelsen. Detta avvikande läge ter sig förståeligt 
utifrån analysen. Naturligtvis har man inte velat 
ha boskapen inne på de centrala boplatsytorna 
och de där belägna brunnarna mer än nödvändigt. 
Kring brunnen fanns en kraftig stenpackning som 
förmodligen har haft en praktisk funktion då mar
ken annars skulle ha blivit rejält upptrampad.

Norr om Hus 32 fanns ytterligare en hägnad be
stående av två parallella rader av kraftiga stolpar. 
Hägnaden som hade löpt i N-S riktning hade va
rit omkring 17 meter lång och svagt böjd/konvex. 
Ett av stolphålen har en 14C-datering som antyder 
att hägnaden är äldre än hus 32 och istället kan
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Figur 9.Krukmakargården 
uppvisar en komplett gård i två 
faser med ett större långhus, en 
mindre ekonomibyggnad under 
den yngre fasen, hägnader, brun
nar och övriga anläggningar. Det 
har också bedrivits någon form av 
specialiserad hantverksaktivitet i 
två större ugnar omedelbart norr 
om bebyggelsen.

Figure 9. Krukmakargården/ 
The potter’s farm shows a complete 
farmstead in two phases with a 
large longhouse, an out-building 
during the later phase, fences, 
wells and other features. There 
was also some form of specialised 
handicraft carried out in two kilns 
immediately north of the houses.

Kulturlager

relateras till de båda äldre byggnaderna. Parallellt 
med hägnaden finns dock stolphål efter en annan 
hägnad som varit rak. Denna har ej daterats, men 
antas vara samtida med hus 32. På hägnadernas 
östra sida fanns ett kulturlager samt ett antal an
läggningar, bland annat två ugnar.

Ugnen A45388 har 14C-daterats till yngre ro
mersk järnålder. Den var omkring 3x3 meter stor 
och 0,4 meter djup. I fyllningen återfanns omkring 
180 kilo bränd lera vilken inte hade varit utsatt för 
särskilt höga temperaturer. På många fragment 
kunde avtryck efter pinnar iakttagas varför ugnen

har tolkats som en kupolugn där en överbyggnad/ 
kupol av vidjor och grenar har varit lerklinad. Kan
ske kan den ha använts för bränning av keramik. En 
nästan lika stor ugn, A110177, påträffades drygt 10 
meter SSV om A45388. Ugnen ligger i vad som tol
kats som stalldelen av Hus 32 och antas därför inte 
vara samtida med denna byggnad. Kanske är den 
äldre och skall kopplas till det något äldre Hus 7.

Strax väster om gården har en förromersk grav
plats (RAÄ 328) undersökts på ett mindre impe
diment. Omedelbart väster om detta impediment 
rinner en mindre bäck som skulle kunna ha utgjort
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Figur io. Plan över Ky r st a 
Gärdsläge 2 med anläggningar, 
hus samt slagsförekomst markerad 
som svarta punkter.

Figure 10.Plan ofKyrsta 
farmstead 2 with features, houses 
and finds ofslag marked as black 
dots.

en naturlig gräns för till exempel gårdens inägo- 
mark och tillika gräns mot en samtida bebyggelse
enhet. Omkring 100 meter väster om bäcken har 
nämligen utkanten av ytterligare en boplats (RAÄ 
330) från äldre järnålder undersökts.

Kyrsta - Gärdsläge 2
Strax NO om det ovan redovisade gårdsläget låg 
ett antal hus och anläggningar från yngre förro
mersk och äldre romersk järnålder (fig 10.). Ett av 
de husen var en så kallad fyrstolpare. De övriga 
fem var treskeppiga långhus av relativt modesta 
längder på drygt 10 meter (fig. 10). I två av dem 
kunde en inre rumsindelning urskiljas med såväl 
stall- som bostadsdelar. Husen låg grupperade 
kring ett större kulturlager med härdar, gropar 
och några förmodade grophus. I området hitta
des järnslagg, dock inte i vad som antas vara ur
sprungliga kontexter. Istället rör det sig om gropar 
med sekundärt deponerad slagg. Slagg påträffades 
bland annat i flera av grophusen (Grophus 2 och 
3). Indirekt kan det antas att fyllningen har rasat 
ned från grophusens omedelbara närhet och skulle 
i så fall kunna peka på någon form av relation mel
lan järnframställning och grophus. De senare har 
ju sedan länge oftast förknippats med olika typer 
av hantverksaktiviteter. Analysen av slaggen har 
visat att den kommer från järnframställning från 
sjö- eller myrmalm. Dock har inga spår efter de

förmodade ugnarna kunnat identifieras. Detta 
skulle kunna bero på att ugnarna ej har varit ned
grävda eller endast grunt nedgrävda. Att järn har 
framställts på platsen styrks dock av jordkemiska 
analyser av kulturlagret. De påträffade slaggerna 
är relativt små och ger inte några ledtrådar till hur 
de förmodade ugnarna har varit konstruerade. I 
något fall kunde en svagt skålformad bottenform 
anas i avtrycken på slaggen. Några anläggningar 
påminde i plan och profil om smidesgropar. Den 
arkeometallurgiska analysen har dock inte med sä
kerhet kunnat påvisa förekomsten av smidesslagg.

Flera fragment av människoben hittades på bo
platsen. De var koncentrerade till hantverksområdet 
i boplatsens norra del strax söder om väg 699. De 
identifierade människobenen i detta område består 
av en tand samt fragment av halskota, underkäke, 
pannben, tinningsben och skalltak. Det fanns ett 
tydligt rumsligt samband mellan järnframställning
en och förekomsten av människoben. Ett av skall- 
taksfragmenten har I4C-daterats till äldre romersk 
järnålder och är således samtida med delar av den 
påträffade bebyggelsen och järnframställningen.

I grophusfyllningarna återfanns en bennål, två 
brynen samt en knacksten tillsammans med det 
vanligare förekommande benmaterialet och den 
brända leran. I området hittades också ben-/horn- 
artefakter såsom kammar, en pilspets samt en 
spatel. Om de tillverkats lokalt på platsen är dock
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Figur ii. Under äldre järnålder domineras det kulturpåverkade landskapet kring Snåret av gran, menspår av 
fruktträd har också hittats. Bostadshuset ligger i norr och ett enklare vindskydd med omgivande aktiviteter i söder. Spå
ren antyderen rumslig uppdelning av platsen. Bilden framställd av Maria Ytterberg (efter Björck & Larsson 2007a).

Figure u. During the Early Iron Age the cultural landscape at Snåret was dominated by spruce, but traces of fruit threes 
have also been found. The dwelling house was in the north and a simpler wind-screen with adjoining activities in the south. 
The remains indicate a spatial division. The picture produced by Maria Ytterberg (after Björck & Larsson 2007a).

ovisst. Inga tydliga tecken på avfall efter ben-/ 
hornhantverk har identifierats.

Snåret
Vid Snåret i Vendels socken undersöktes boplats
lämningar från yngre romersk järnålder (fig. 11). 
Ett större ensamliggande långhus med bostads
del hade uppförts i ett område mellan storblockig 
morän i öster och en flack sluttning ned mot en 
närbelägen våtmark. Man hade alltså valt att pla
cera huset i en gränszon i landskapet. Kring det

ensamliggande bostadshuset fanns spår efter om
givande hushållsaktiviteter såsom kokgropar. I 
södra delen av området fanns spår efter ett enk
lare samtida vindskydd omgivet av enstaka gro
par. Vindskyddet ligger ungefär 150 meter söder 
om boningshuset. Det kan tänkas representera en 

”utmarksaktivitet” och visar en tydlig uppdelning 
av aktiviteter. Intressant att notera är att Snåret 
inte ligger i dagens jordbruksbygd, som de flesta 
andra järnåldersboplatser, utan i skogarna väster 
om Vendel.
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Yngre järnålder

Södra Vallby: Tre gårdar från 
folkvandringstid - äldsta vendeltid 
Vid Vallby i Tierps socken undersöktes bland annat 
tre bebyggelsekoncentrationer. De tre husgrupper
na utgör tre olika gårdsenheter, som av datering
arna att döma också varit samtida, 400 - 600 e.Kr.

Varje gård har bestått av två hus som legat vin
kelrätt mot varandra. Samtliga hus med undantag 
av Hus 21 har haft flera funktioner. Den större 
byggnaden i varje husgrupp har fungerat som bo
stad, medan den mindre byggnaden huvudsakli
gen kan knytas till ekonomirelaterade aktiviteter. 
I direkt anslutning till husen fanns spår av hus- 
hållsaktiviteter, i form av härdar, gropar, kokgro
par, kulturlager, stenansamlingar, osv. Vid Hus 19

fanns också ett område där man deponerat avfall. 
Anmärkningsvärt är att ingen brunn har påträffats. 
Det var 700 meter till närmsta vattendrag, Täm- 
narån, vilket kan förefalla lite långt för den dagliga 
vattenförsörjningen, men eventuella brunnar kan 
förstås ligga utanför själva undersökningsområdet. 
Läge 1: Hus 19 och Hus 21, vinkelrätt placerade, 
med angränsande grupper av härdar, kokgropar, 
nedgrävningar, avfallsdeponering och ett möjligt 
gravfält.
Läge 2: Hus 18, 22 och 20, hus 22 = tillbyggnad, 
Spår av en hägnad utanför huset, anläggningar så
som härdar nedgrävningar och stolphål ligger ut
anför hägnadsresten.
Läge 3: Hus 15 synligt i schaktet, men förunder- 
sökningsresultaten ger starka indikationer på att 
det funnits ytterliggare en byggnad som legat i

Undersökningsområde 
Möjligt gr avfall 
Bytun (åk« odt hage) 
Yla lör matlagring m.m. 
Yla lör avfallshantering 
Hus
Möjligt hus

Figur 12. Plan över boplatsens rumsliga organisation under folkvandringstid - äldsta vendeltid i Södra Vallby med 
ett utsnitt ur storskifteskartan i bakgrunden (efter Häringe Frisberg & Seiler 2006).

Figure 12. Plan of the spatial organisation of the settlement at Södra Vallby during the Migration Period - Early 
Vendel Period, with section of the cadastral map from the 18th century in the background (after Häringe Frisberg dr 
Seiler 2006).
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motsatt riktning, dvs. vinkelrätt mot Hus 15. En 
anläggningskoncentration med kokgrop, härdar 
och odlingsröse ligger norr och öster om huset.

Det är intressant att notera gårdarnas olika 
storlek. Husen i den nordvästra gården hade en 
mer än dubbelt så stor sammanlagd golvyta än 
dess granne i söder. Detta skulle kunna innebära 
att gården i nordväst var rikare. Förutom beva- 
ringsförhållanden, kan även ekonomiska, sociala 
och hierarkiska orsaker samt möjligen någon form 
av specialisering ligga bakom skillnaderna mellan 
gårdarna. Ytterligare ett tecken på att så verkligen 
kan vara fallet är att hästben förekom vid den söd
ra gården men inte vid de andra.

En gemensam byplats?
Om man jämför gårdarnas placering i förhållande 
till de påträffade dikena framträder ett mycket tyd

ligt mönster (hg 12). Samtliga anläggningar som 
kan kopplas till den södra gården låg söder om ett 
dike, och de anläggningar som hör till den nord
östra gården låg nordost om ett annat dike. Den 
förhistoriska bebyggelsens rumsliga struktur stäm
mer förbluffande bra överens med de moderna di
kena. Dikena i sin nuvarande form var säkerligen 
mycket yngre än bebyggelselämningarna, men det 
förefaller som om de haft förhistoriska föregångare 
i form av trähägnader eller grundare diken. Dike
nas sträckning verkar definiera gårdarnas ägor och 
har även omgärdat ett större område i undersök
ningsområdets mitt (se fig. 12). Denna byplats var 
i princip stenfri och man har funnit stenlyft som 
tolkats som att platsen medvetet stenröjts. Frågan 
är vad den gemensamma byplatsen kan ha använts 
till och varför det var så viktigt med en stenfri yta. 
Ett tänkbart alternativ är att området använts till

Figur 13. Plan över de vikingatida husen på Kättsta. Det går tydligt att se en tendens att de små ekonomibyggnader
na grupperar sig i det västra området och de större bostadshusen i öster. Blått=äldre vikingatid (Kättsta 1), rött=yngre 
vikingatid (Kättsta 2), gult=sen vikingatid-tidig medeltid (Kättsta 3), grönt=odaterat (bearbetning Susanna Ek
lund, Anna Onsten-Molander & Jonas Wikborg).

Figure 13. Plan ofthe Viking Age houses at Kättsta. The small out-buildings tended to be placed in the western 
part, while the dwelling houses were in the eastern part. Blått=Early Viking Age (Kättsta 1), red=Late Viking Age 
(Kättsta 2), yellow=end of Viking Age-Early Middle Ages (Kättsta 3), green=not dated (editing Susanna Eklund, 
Anna Onsten-Molander & Jonas Wikborg).
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åkermark, för odlingar. Gödsling med hushållsav
fall och djurspillning skulle kunna vara en förkla
ring till den svarta jorden som omnämns på de äld
re kartorna. Det var bevisligen viktigare att hålla 
denna yta stenfri än att bebyggelsen skulle ligga i 
stenfritt område (Seiler 2005). Husen har placerats 
så att ytan mellan husen, i rät vinkel ej vänds in 
mot den gemensamma byplatsen, kanske har man 
velat ha det privata tunet skyddat från insyn.

Vikingatid vid Kyrsta och Kättsta
Vid Kyrsta påträffades spår efter ett vikingatida hus i 
den södra utkanten av den historiskt belagda bytom
ten. Strax intill detta hus fanns några stolphål efter 
ytterligare en förmodat samtida byggnad som legat 
vinkelrätt mot den förra. Om de vikingatida bebyg- 
gelselämningarna vid Kyrsta var relativt sparsamma 
var förhållandet det motsatta vid det närbelägna 
Kättsta (Gustafsson m.fl. 2005a). Där kunde man 
knappt urskilja husen för skogen av stolphål. Inom 
två relativt begränsade områden identifierades inte 
mindre än 19 byggnader av varierande storlek. Hu
sen grupperade sig i två koncentrationer (fig. 13). I 
en östlig grupp fanns sju större hus varav flera har 
tolkats som bostadshus samt tre mindre fyrstolps- 
hus. I en västlig grupp låg åtta mindre långhus vilka 
har tolkats som ekonomibyggnader. Kulturlager fö
rekom i båda områdena, men i det östra området var 
det betydligt fyndrikare. Det var däremot i det väs
tra området som de flesta utomhushärdar, täktgro- 
par och brunnar påträffades. Bebyggelsen har tolkats 
som tre faser av en gård där boningshusen har legat 
avskilda från gårdens ekonomidel. Avståndet mellan 
de båda delarna uppgår endast till 20 meter.

Slutdiskussion
Senneolitikum och bronsålder
De treskeppiga husens introduktion under äldre 
bronsålder berodde på byggnadstekniska och funk
tionella orsaker (Tesch 1993:162; Björhem & Mag
nusson Staaf 2006:71). En stor fördel med treskep
piga hus var att de gick att få mycket bredare. Detta 
var en fördel vid ställningen av boskapen. Kon
struktionen kunde också bära upp ett större tak,

följden blev att dessa större byggnader blev tydliga 
statussymboler. Härigenom kunde dess invånare 
visa omvärlden sin sociala tillhörighet (Nielsen 
i998:26f). De nya byggnadsteknikerna medförde 
att gården fick en ny betydelse och bidrog till att 
en omstrukturering av närmiljön gjordes. Under 
perioden senneolitikum - äldre bronsålder föränd
rades landskapsutnyttjandet med ökat svedjebruk 
i Sydskandinavien (Welinder m.fl. 1998:193). Den 
yngre bronsålderns samhälle förändrades radikalt 
med mängder av nya och större boplatser och be
tesmarken och den odlade marken ökades markant 
i storlek (Petersson 2006:32). Exempel på detta fö
rekom bl.a. vid Pryssgården i Östergötland (Borna- 
Ahlkvist m.fl. 1998; Borna-Ahlkvist 2002). Dessa 
markanta förändringar satte sina spår i byggnads- 
konstruktionerna och i dess strukturer.

Under senneolitikum och äldre bronsålder före
faller gårdarna i regionen ha bestått av en stor cen
tralbyggnad. Det finns ingen urskiljbar rumsindel- 
ning, men utifrån byggnadernas ansenliga storlek 
kan de antas ha inrymt flera olika funktioner. Det 
finns inga säkra exempel på hägnadsspår från denna 
tid. I anslutning till de ensamliggande stora långhu
sen finns heller inga synliga spår efter aktiviteter av 
den omfattning som under den efterföljande äldre 
järnåldern. Vid Forsa område B påträffades en om
kring 1,5 meter stor kulturlagerrest med keramik 
som daterats till senneolitikum - äldre bronsålder. 
För övrigt är inte förekomsten av kulturlager något 
framträdande drag på boplatserna från denna tid. I 
exemplet Kyrsta överlagrades två hus från senneo
litikum - äldre bronsålder/äldre bronsålder av den 
äldre järnålderns byggnader och olika typer av an
läggningar vilka delvis kan ha stört äldre spår. Det 
är heller inte möjligt att 14C-datera alla anläggning
ar i ett dylikt område där omfattande spår avsatts 
under en mycket lång period. De få anläggningar 
som utifrån fynd av keramik kan dateras till pe
rioden ligger relativt perifert i förhållande till de 
samtida byggnaderna. På Trekanten låg ett långhus 
från äldre bronsålder strax söder om den äldre järn
ålderns bebyggelse. Medan den äldre järnålderns 
boplatsyta är full av diverse anläggningar i anslut
ning till byggnaderna var området kring bronsål- 
dershuset relativt tomt på anläggningar. Det fanns 
heller inga spår av kulturlager kring huset.
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Under den yngre bronsåldern har denna bild 
förändrats på platsen. I anslutning till den yngre 
bronsålderns bebyggelse på Trekanten finns såväl 
ugnar som kulturlager i anslutning till byggna
derna. Den yngre bronsålderns gårdar på Trekan
ten verkar ha bestått av flera mindre byggnader, 
förmodligen med olika funktioner, till skillnad 
mot de äldre ensamliggande stora långhusen. Att 
byggnaderna har blivit mindre under den yngre 
bronsåldern behöver inte betyda att det totala ut
rymmet har minskat eftersom antalet byggnader i 
exemplet från Trekanten har ökat. Det ensamlig
gande Hus 2 från äldre bronsålder var 25 meter 
långt och 9 meter brett vilket ger en yta på om
kring 225 m2. De tre byggnaderna Hus 22, 23 och 
30 från yngre bronsålder har haft en gemensam 
yta om totalt ca 200 m2.

Ett liknande förhållande kan skönjas på Gård F 
vid Bredåker. Där har ett 18 meter långt hus från 
yngsta bronsålder ersatts av två mindre byggnader 
under äldre förromersk järnålder. Det större huset 
som mätte 6 meter på bredden har haft en golvyta 
på omkring 108 m2. De två mindre byggnaderna 
har haft golvytor på 66 respektive 42 m2 vilket 
sammantaget uppgår till samma yta som den stör
re byggnaden. En ny gårdstyp bestående av flera 
mindre hus har alltså etablerats under den yngre 
bronsåldern och den äldre förromerska järnåldern. 
Processen kan ha varit relativt utdragen och de 
båda formerna tycks under en period ha existerat 
parallellt. Samtidigt med det stora huset på Gård 
F vid Bredåker har det funnits en gård bestående 
av tre mindre byggnader vid det närbelägna Tre
kanten. Efter att gårdstypen med flera byggnader 
har introducerats fortlever den tidigare gårdsty
pen med ett enda större hus under hela den äldre 
järnåldern (Frölund & Schütz 2007).

Karaktäristiskt för den yngre bronsålderns går
dar i området verkar vara att de består av flera 
mindre byggnader vilka är relativt små och jämn
stora samt utan urskiljbar rumsindelning (Onsten- 
Molander m.fl. denna volym).

De redovisade exemplen på undersökta bronsål- 
dersboplatser från Trekanten och Kyrsta uppvisar 
vissa likheter med de sammanfattande antagan
den som Jörgen Streiffert (2001:99) har gjort uti
från västsvenskt material (fig. 14). I båda områ
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dena tycks bebyggelsen ha varit fast och husen har 
byggts inom ett begränsat område. Det finns dock 
flera skillnader mellan de båda områdena. På E4- 
lokalerna har inte bedömningen gjorts att husen 
har byggts om eller till under bronsåldern. Inte 
heller tycks husen ha uppförts på exakt samma yta 
som de äldre byggnaderna.

Äldre järnålder
De redovisade gårdsstrukturerna från järnålder 
stämmer till stor del överens med materialet från 
Västsverige. Flera av platserna har lång varaktig
het med dateringar från bronsålder och framåt. På 
samma sätt som de halländska byggnaderna ofta har 
avgränsats med någon form av hägnad så har det vi
sat sig vara vanligare än man tidigare trott med häg
nade gårdstun även i Mälardalen. Förmodligen har 
det funnits långt fler hägnader, men p.g.a. av dåliga 
bevaringsförhållanden återfinns endast en bråkdel 
(jmf. Streiffert 2001:10563 Eklund i denna volym). 
Att fynden generellt är få, men företrädesvis påträf
fas i anslutning till husen samt att husen uppvisar en 
stor variation i fråga om storlek stämmer också. Hu
sens längder inom E4- projektet varierar från 10 till 
dryga 50 meter (se Onsten-Molander & Wikborg i 
denna volym), konstruktionstypen är dock nästan 
alltid densamma, det vill säga treskeppiga långhus.

Den generella bilden av järnålderns gårdar ver
kar således överensstämma mellan de olika land
skapen i öst och i väst. Det är endast några mindre 
detaljer som skiljer sig. Bland annat har Streiffert i 
sitt västsvenska material kunnat se att ingångarna 
nästan alltid varit symmetriskt placerade på husets 
långsidor (Streiffert 2001). Inom E4- projektet fö
rekommer visserligen sådana exempel, med det är 
knappast någon regel. Vid flera hus har ingångarna 
konstaterats ligga på den södra långväggen, t.ex. 
Vaxmyra Hus 14 (Eklund 2005). Streiffert (2001) 
har också konstaterat att även om härdar och gro
par visar en klar tendens att samlas kring bebyg
gelsen så är det få anläggningar inom den avsatta 
gårdsytan. Om man tittar på våra exempel så uppvi
sar de en ganska varierad bild. Det finns exempel på 
gårdstun som är helt tomma på anläggningar (jmf. 
Eklund) men också andra där aktiviteterna avsatt 
rikligt med spår, och ibland har det även skapats
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Figur 14. Så här kan den välbevarade järnåldersgården vid Vaxmyra ha sett ut (rekonstruktion Amppi Darmark).

Figure 14. The well-preserved Iron Age farmstead at Vaxmyra could have looked like this (reconstruction 
Amppi Darmark).

kulturlager kring husen (Eklund i denna volym). I 
de flesta fall där ett inhägnat gårdstun har kunnat 
identifieras ligger detta på långhusets södra sida.

Under äldre järnålder tycks det ha funnits två 
typer av gårdar, dels gårdar bestående av ett fler- 
funktionellt hus, dels gårdar bestående av två eller 
flera hus (Fallgren 1998:66). Det större flerfunk- 
tionella huset med urskiljbar rumsindelning inne
höll bland annat bostadsdel och förmodligen även 
fähus- och förrådsdel. Utifrån de exempel vi gått 
igenom kan man konstatera att gårdar bestående 
av ett större flerfunktionellt hus i kombination 
med en mindre ekonomibyggnad dominerade.

Utifrån undersökningar av välbevarade fossila 
landskap, som stensträngsbygden i Östergötland 
och järnåldersbyar med välbevarade husgrunder 
och hägnadsmurar på Öland har man kunnat bilda

sig en uppfattning om hur samhället varit uppbyggt 
och vilka olika sociala kategorier som kan ha fun
nits vid järnålderns mitt. Det har konstaterats att 
gårdarna har varit av varierande storlek. De minsta 
gårdarna har bestått av endast ett hus. Dessa små 
gårdar har befunnit sig längst ner i hierarkin och 
har bebotts av ofri och avhängig arbetskraft. Den 
vanligaste gården har bestått av två hus. Dessa mel
lanstora gårdar har utgjort den absolut största grup
pen. De har haft en boskapsstock på 10-12 stallade 
djur och i deras arbetskraft kan enstaka trälar ha 
ingått. Sedan har det också funnits två kategorier av 
större gårdar, bestående av tre eller flera hus. Den 
enklaste typen av storgårdar har haft mellan 18-20 
stallade djur och stora hushåll med ofri arbetskraft. 
Genom att nyttja fri och ofri arbetskraft har vissa 
storbönder lyckats ackumulera ett överskott. Dessa
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storgardar framträder i det arkeologiska materialet 
med flera hus, större antal båsplatser och dessutom 
ofta en separat festhall. Från detta skikt av storgår
dar särskiljer sig en mindre del som genom skatt
fynd, rika guldfynd eller förekomst av hantverksak- 
tiviteter förefaller vara särkilt rika. Om man tittar 
på sammansättningen av gårdar i järnåldersbyarna 
på Öland, så finns det ofta flera olika storlekar re
presenterade och det finns nästan alltid en gård som 
är större än de övriga. Man har också beträffande de 
välbevarade byarna kunnat konstatera att den stora 
gården i byn har flera gärden, och mer inägomark 
än de övriga (Widgren 2003; Fallgren 2006).

Pollenanalyser, makrofossilanalyser samt osteo
logiska analyser i kombination med förmodade bås
platser i vissa byggnader visar att den äldre järnål
derns boplatser har haft en agrar ekonomi. Några 
boplatser har utifrån sina lägen i låglänta sanka om
råden tolkats som ”satellitgårdar” med specialiserad 
boskapsekonomi. De boplatser som ligger låglänt 
har stora variationer genom att husen antingen kan 
vara relativt små eller stora. Antalet samtidiga hus 
kan också variera från ett enda till två-tre stycken.

Den äldre järnålderns flerfunktionshus varierar 
i storlek. Ett av de allra största, Hus 6 från Trekan
ten var 44 meter långt och 8,5 meter brett. Detta 
ger en yta om ca 375 m2! Detta är mer än dubbelt 
så stort som många andra samtida flerfunktions
hus. Eftersom det utifrån bockarnas inbördes av
stånd dessutom kunde urskiljas två förmodade bo
stadsdelar kan det antas att det funnits två hushåll 
i huset - en tidig variant av radhus!

Yngre järnålder
Boplatslämningar från den yngre järnåldern är rela
tivt ovanliga i E4-materialet. Vid Kyrsta påträffades 
ett mindre område med vikingatida bebyggelse i di
rekt anslutning till den historiska bytomten. Under
sökningsområdet var alltför begränsat för att något 
om bebyggelsens struktur skulle kunna utläsas. Det 
visar dock att vikingatida bebyggelse kan ligga vid 
bytomterna, men fortfarande bestod husen av kon
struktioner med nedgrävda stolpar och var lokalise
rad till lermark och inte impedimentmark. Betyd
ligt mer omfattande bebyggelse från yngre järnålder 
undersöktes vid Kättsta. Där var bebyggelseläm

ningarna mycket komplexa. Anläggningstätheten 
var mycket stor. Inte mindre än 19 byggnader, varav 
många överlagrade varandra, kunde urskiljas. Drygt 
hälften av dem var relativt små och kan antas var 
olika typer av ekonomibyggnader medan de övriga 
har tolkats som flerfunktionshus med bostadsdelar. 
De båda hustyperna grupperade sig i två klungor 
vilket visar på en lång kontinuitet för boplatsens 
rumsliga organisation där ekonomibyggnaderna 
har legat ett stycke från bostäderna.

Vad som tolkats som mindre ekonomibyggnader 
från vendeltid har påträffats bland den äldre järn
ålderns bebyggelse vid bl.a. Trekanten och Kyrsta. 
Kanske har de använts som någon form av ängsla- 
dor? Dessa byggnader har hur som helst legat ett 
stycke från de samtida bostadshusen.

I Södra Vallby var förutsättningarna betydligt 
bättre. Här ligger tre förmodligen samtida gårdar 
innanför vägsträckningen och man får en ganska 
tydlig bild av den rumsliga organisationen under 
folkvandringstid/vendeltid. Gårdarna har place
rats kring en stor stenfri yta som tolkats som ett 
gemensamt bytun. Varje gård verkar ha bestått av 
två byggnader som legat i rät vinkel mot varandra. 
Intressant att notera är hur husen skapar ett gårds
tun som är vänt bort från det gemensamma bytu- 
net. I närheten av husen återfanns aktivitetsytor 
med härdar, kokgropar och avfallshantering.

Någon gång under den yngre järnåldern intro
ducerades en ny byggnadsteknik - knuttimringen. 
Den nya byggnadstekniken innebar att man hellre 
byggde flera mindre friliggande byggnader till skill
nad mot de tidigare långa sammanhängande lång
huskonstruktionerna. Övergången från gårdar med 
ett hus till flera inleddes dock redan under den yng
re bronsåldern. De knuttimrade byggnaderna vilade 
på syllstenar och lämnar inga spår efter sig på sam
ma sätt som de tidigare långhusen med nedgrävda 
stolpar. Detta är förmodligen en av anledningarna 
till att så lite är känt om den medeltida landsbygds
bebyggelsen i regionen. I de medeltida lagarnas kyr- 
kobalk finns en uppräkning av de byggnader som 
skulle finnas på en prästgård. Härav vet vi att en 
medeltida prästgård i Uppland skulle bestå av sju 
olika byggnader, var och en med sin specialiserade 
funktion; stuga, stekarehus, lada, sädesbod, visthus, 
sovstuga och fähus (Holmbäck & Wessen 1933).
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-folkvandringstid I® ±J Gropar

Upplandslagen skrevs ned 1296. I en senare hand
skrift från 1500-talet finns ytterligare byggnader 
uppräknade (Hildebrand 1983). Gårdens utveckling 
har då närmat sig den form som ännu kan beskådas 
på exempelvis den i inledningen omnämnda Härke- 
berga prästgård. Om de medeltida böndernas går
dar säger Upplandslagen inget, men troligen har de 
varit av samma karaktär som prästgårdarna.

Figur 15. Hur många byggnader det krävs för att bilda en 
gård är en viktig faktor som verkar förändras även över tid. 
Aktivitetsy tans storlek, antalet anläggningar och deras placering 
i förhållande till husen är också sådana faktorer. Denna modell, 
framtagen av Jörgen Streiffert visar hur de stora generella dra
gen sett ut. Dessa verkar på det stora hela överensstämma med 
Mellansverige (efter Streiffert 2001:133).
Figure 15. The number of buildings needed to create a farm
stead is an important factor which changed over time. The area 
ofthe settlement, the number of features and their localisation 
in relation to the houses are other important factors. This model, 
by Jörgen Streiffert, shows the general traits (after Streiffert 
2001:133). They largely seem to correspond to the situation in 
Eastern Sweden.

Härdar och kokgropar
Beroende på härdarnas användningsområde har de 
naturligtvis haft olika placering. Härden har varit 
en livsviktig för människan och fyllt flera primära 
funktioner såsom ljus- och värmekälla. Eldstäder 
behövs också för sädesrostning, matlagning, och 
inom olika typer av hantverk såsom smide, kera
mikframställning och skinnberedning. Inom jord
bruket behövs eldar vid röjning och svedjebruk. 
Det har också förekommit som gränsmarkering 
och i rituella sammanhang. Behovet av härdar har 
således varit stort och funnits såväl på inägan som i 
utmarken (Eriksson 1998; Petersson 2006)

I en tidigare studie av förhistoriska gårdsstruk
turer i Mälardalen kunde det konstateras att det 
fanns härdar i och i husens omedelbara närhet 
under den äldre järnåldern. Ibland låg de samlade 
i koncentrerade härdområden, oftast på långhu
sens sydsida såsom vid Hus 14 i Vaxmyra. Under 
bronsåldern var däremot antalet härdar betydligt 
mindre i anslutning till bebyggelsen. Bronsål- 
dershärdar kan hittas flera hundra meter från den 
samtida bebyggelsen i såväl Mälardalen som Hal
land (Hedemark 1996:241^.

Vissa mönster kan urskiljas vad gäller härdar
nas lokalisering under yngre bronsålder och äldre 
järnålder. Maria Petersson har identifierat 6 olika 
modeller för härdarnas lokalisering (Petersson 
20o6:i2<5ff, 141).
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Modell i: Inne i hus
Modell 2: I kanten av gårdsplanen, framför hu
sets ena långsida
Modell 3: Parallellt band utefter husets ena lång
sida, 5-10 m från husväggen 
Modell 4: Mindre grupp utanför husets ena gavel 
Modell 5: Samlad i större grupp en bit från huset 
Modell 6: Stora härdområden belägna långt från 
bebyggelsen

Samtliga dessa modeller finns representerade i 
E4-projektet. En ovanligt stor andel inomhushärdar 
har påträffats med tanke på att de flesta hus ligger i 
plöjd åkermark. De flesta härdar har dock påträffats 
i grupper en bit från husen men i deras närhet.

Till skillnad från bronsålder och äldre järnålder 
återfinns den yngre järnålderns härdar främst in
omhus. Man har antagit att matlagning nu har flyt
tat in i huset. Även specialiserade hantverkshärdar 
har flyttat inomhus och nu uppträder exempelvis 
smedjor och många mindre uthus på boplatserna 
(Hedemark 1996; Petersson 2006).

Avfallshantering
Skärvstensansamlingar med skräp i anslutning till 
boningshusets ena gavel har undersökts på gårdar 
vid Vaxmyra, Sommaränge och Södra Vallby. De 
två sistnämnda var mycket lika till sin uppbyggnad. 
Vid Sommaränge hade man kastat sitt hushållsav
fall kring ett större naturligt block på platsen. Av- 
fallshögen var uppbyggd av ett lager med skärv
sten och begränsades av en stenrad. De fynd som 
påträffades utgjordes främst av keramik (Berggren 
& Hennius 2004:33). Med dagens synsätt kan man 
tycka att det är konstigt att anlägga skräphögen 
så nära huset eftersom den säkerligen skulle lukta 
illa och dra till sig ohyra. Intressant är att dessa tre 
exempel kan dateras till yngre romersk/folkvand- 
ringstid/vendeltid, alltså den senare delen av järn
åldern och man kan fråga sig hur man hanterat sitt 
skräp under äldre tider. Avfallshantering och vad 
man betraktar som rent och orent är ju främst en 
kulturell skapelse och förmodligen har synen på av
fallet förändrats över tid (jmf. Douglas 1997:10, 55; 
Eklund 2000). Säkerligen kan flertalet gropar som 
påträffats på utgrävningarna åtminstone sekundärt 
använts som avfallsgropar där man dumpat skräp.

Hantverksaktiviteter
Det hantverk som har bedrivits på gårdarna har 
i de flesta fall direkt anknytning till gårdens egen 
ekonomi. Gårdarna var förmodligen till stor del 
självförsörjande och dess invånare kan antas ha 
producerat sina egna verktyg, redskap och klä
der. Stora delar av det hantverk som bedrevs på 
gården integrerades med de dagliga sysslorna och 
har inte bedrivits på särskilda härför avsedda om
råden. De organiska materialen har sällan beva
rats. I vissa enstaka fall har träföremål hittats i 
brunnar. De material som finns kvar är lera, me
taller, sten och i vissa fall ben. Självklart har det 
under olika tider varierat hur mycket aktiviteter 
som förlagts inom husets ramar och utanför.

Textiltillverkningen bedrevs förmodligen på 
varje gård och skedde inne i långhusen eller i speci
ella grophus. Vävtyngder från senneolitikum-äldre 
bronsålder är inte vanligt förekommande och inte 
heller påträffades de på E4-grävningarna. Däre
mot framkom en stor mängd vävtyngder i ett hus 
daterat till yngre romersk järnålder på Trekanten. 
Dessa vävtyngder har bevarats då huset eldhärjats 
och tyngderna hamnat i husets stolphål. Andra 
verktyg som kan förknippas med textilhantverket 
är nålar, sländtrissor, ullkammar m.m.

Keramiktillverkningen tycks också vara allmänt 
förekommande på gårdarna. Inte bara resterna ef
ter stora mängder keramik vittnar om detta utan 
även resterna efter keramikugnar. På Kyrsta Kruk- 
makargården ser vi exempel på detta. Den stora 
keramikugnen har troligen haft en central roll för 
gårdens aktiviteter under vissa perioder.

Metallhantverk bedrevs i varierande utsträckning 
vid gårdarna under olika tidsperioder. Gjutformar, 
slagg, metaller av olika slag och ugnar brukar vara 
de mest vanligt förekommande resterna efter hant
verket. Det är svårt att avgöra om tillverkning/be
arbetning bedrevs för försäljning eller till husbehov. 
Metallurgiskt kunnande och förmåga att formge 
produkter var troligen inget som fanns i varje gård. 
Det har antagits att en skara med kringvandrande 
hantverkare besökte gårdarna och utförde sitt arbete 
på platsen (Björhem & Magnusson Staaf 2006:148). 
Vid exempelvis Sommaränge där man påträffade 
rostad järnmalm är det omöjligt att avgöra om det
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är frågan om en enstaka företeelse eller om det hade 
med gårdens försörjning att göra.

På många platser har den agrara näringen kom
binerats med andra specialiserade sysslor såsom 
framställning av järn och tjära. Tjärframställning 
har uppenbarligen skett i anslutning till boplatser
na under den äldre järnåldern. På Fullerö där tjär- 
framställningsgroparna låg mycket koncentrerade 
inom ett mindre område har produktionen kanske 
skett i större skala, kanske för avsalu? Den yngre 
järnålderns betydligt större tjärframställningsgro- 
par återfinns ute i den nuvarande skogsmarken, 
perifert i förhållande till den kända dåtida bebyg
gelsen (Hennius m.fl. 2005).

Vattentillgång
Vattentillgången har haft stor betydelse för anläg
gandet av en boplats. Åse Hedemark har sett en ten
dens till att brunnarna brukar vara placerade mel
lan 25-30 meter sydväst om långhusen, poängteras 
bör dock att detta endast grundar sig på sju brunnar 
från två platser (Hedemark 1996). Vid Vaxmyra har 
man kunnat knyta en brunn till boningshuset (Hus 
14), brunnen låg ca 30 meter nordväst om huset. Att 
man trots närheten till det lilla vattendraget valt att 
anlägga en brunn i närheten av det huset har säker
ligen med vattenkvalité och bekvämlighet att göra. 
Det är ett vanligt fenomen på järnåldersboplatser. 
På så vis kunde man på ett lätt och behändigt sätt få 
tag i vatten utan att behöva gå så långt. Dessutom 
garanterades man vatten även under vintrar och 
torra somrar (Lord & Onsten ms).

På Kyrsta framkom ett flertal brunnar. Mycket 
tyder dock på att brunnarna har haft en kort an
vändningstid då materialet av insekter var förhål
landevis magert (Onsten-Molander & Wikborg 
2006b). De brunnar som låg invid husen eller i 
dess närhet var alla förhållandevis små. Dock ut
märkte sig en av brunnarna väsentligt, både vad 
gäller storlek och placering. Brunnen var belägen 
perifert i förhållande till bebyggelsen och var be
tydligt större än de övriga brunnarna. De analyser 
som gjordes på materialet från brunnen visade att 
den använts till att vattna djur.

Gårdarna från senneolitikum - äldre bronsålder 
i vårt material har inte haft några samtida brunnar

inom de undersökta ytorna. Anledningen till detta 
kan vara att endast mindre delar av boplatsen un
dersökts eller att man använt sig av en närliggande 
naturlig vattenkälla.

Hägnader
Hägnader är intressanta att studera eftersom de 
förstärker en gräns och kan visa bl.a. på skillnad i 
markanvändning mellan två olika ytor. Hägnader 
förekommer på boplatserna i flera sammanhang. 
De förekommer kring bostadshusen som inhägnade 
gårdstun, de finns kring brunnar, som fägator, som 
gräns mellan olika markförhållanden, som insyns- 
skydd och vindskydd kring eldar och andra anlägg
ningar. Hägnaderna visar på ett konkret sätt hur 
man strukturerat sin omgivning och förlagt olika 
aktiviteter till olika ytor. Konstruktionsmässigt 
uppvisar hägnaderna en stor variation (jmf. Eklund, 
denna volym), de har varit flätverkskonstruktioner, 
ibland uppbyggda av störar, ibland av grövre stolpar. 
Det finns också en variant där stolphålen stått glest 
placerade. Ibland har man till och med använt olika 
konstruktioner inom samma hägnad (se fig. 9).

Gårdstun
Sammanlagt har vi hittat nio troliga gårdsplaner som 
omringats av hägnader (se Eklund, denna volym). 
På dessa ställen har skapats en yta, ett tun, mellan 
bostadshuset och hägnaden som är privat, skyddad 
från blåst, insyn och betande djur. De tydligaste in
hägnade tunen fanns runt tre gårdar i Vaxmyra, en i 
Sommaränge, två gårdar vid Berget, en i Fullerö, två 
troliga gårdar i Kyrsta och en gård i Vallby södra. I 
storlek har de varierat från 300 till 1250 m2.

Gårdstunen ligger oftast söder om boningshusen, 
men även österläge förekommer. Vid Berget Hus 2 
och Fullerö finns exempel på ett gårdstun som för
lagts i nordväst (Frölund 2005a; Björck & Appel
gren 2006). Förmodligen har man i hög grad också 
anpassat sig efter den lokala topografin. Några häg
nader går runt om hela huset och då skapas också en 
mindre yta norr om huset såsom vid den välbeva- 
rade gården i Vaxmyra (se fig. 14) (Eklund 2005).

Vissa gårds tun har haft intensiv aktivitet såsom 
i Sommaränge där anläggningstätheten är av
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sevärt högre innanför än utanför hägnaden. Vid 
Krukmakargården, gårdsläge i i Kyrsta har akti
viteterna t.o.m. genererat ett kulturlager och man 
har då förmodligen använt ytan under lång tid 
(Onsten-Molander & Wikborg 2006b). Gårdstu- 
nen vid Fullerö och Berget Hus 1 är däremot så 
gott som tomma på anläggningar (Frölund 2005a; 
Björck & Appelgren 2006).

Tak över huvudet
Tidigare studier har visat att två kronologiskt 
skilda typer av gårdsstrukturer har förekommit i 
Mälardalen. Under bronsålder och äldsta järnålder 
var olika typer av lämningar spridda över stora 
delar av landskapet och saknade en fast organise
rad struktur. Under slutet av äldre järnålder blir 
bebyggelselämningarna mer koncentrerade till 
en plats, och centrerar sig oftast kring ett större 
treskeppigt hus med en mindre byggnad place
rad antingen vinkelrätt eller parallellt med denna. 
Framför husen ligger ofta en gårdsplan och utanför 
denna ett härdområde. Dessutom återfinns ibland 
ett fyrstolpshus i utkanten av boplatsen och inom 
ett avstånd av 500 meter låg gravar eller gravfält 
(Hedemark 1996). Denna bild av hur en typisk 
järnålder sgård varit strukturerad har visat sig på 
det stora hela överensstämma med resultatet från 
E4-projektet.

Gårdarnas lägen förefaller att ha cementerats 
framförallt under yngre romersk järnålder, även 
om det finns tidigare exempel (se Wikborg & 
Onsten-Molander i denna volym). Från Kyrsta 
finns ett.ex.empel på tre hus (Hus 7, 30 och 32) 
från yngre romersk järnålder som överlagrade var
andra. Ett närliggande exempel är också boplats
lämningarna vid Trekanten och Björkgården vid 
Fullerö i Gamla Uppsala socken, där bebyggelsen 
från yngre romersk järnålder låg väl samlad och 
periodens byggnader överlagrade varandra (Ons
ten-Molander & Wikborg 2006a). Likadant var 
det i Vaxmyra där Hus 14 och hus 15 överlagrar 
och ersätter varandra (Eklund 2005).

Utegångsdriften av djur tycks ha varit vanlig 
under yngre bronsålder och under hela äldre 
järnålder, samtidigt som ställning förekom. Se
den att låta husdjuren stå i fähus över natten och

under vintertid var utvecklad under äldre järnål
der. Fördelarna var flera. Djuren skyddades från 
kyla, fukt, boskapstjuvar och rovdjur. Det blev 
också lättare att ta vara på den viktiga gödseln 
som skulle användas till åkrarna.

Man kan ändå fråga sig varför man valde att ha 
djuren inne i själva bostadshuset istället för att byg
ga ett separat fähus. En orsak var säkerligen att man 
ville ta tillvara värmen som djuren alstrade. Långt 
in i historisk tid har det förekommit huskonstruk
tioner där människor och djur har bott tillsammans 
under samma tak (fig. 16). Våra dagars hygieniska 
aspekter och uppfattning om dofter kan inte appli
ceras på andra tidsepoker/kulturella kontexter. Det 
bör dock påpekas att det finns stora nackdelar med 
att ha djur stallade hela tiden. För att utfodra dju
ren under vinterhalvåret måste stora mängder foder 
samlas in i förväg. Den mängd hö som skulle be
hövas för att täcka behoven för ett optimalt djur
bestånd kräver en arbetsinsats som vida överstiger 
vad som kan anses praktiskt möjligt för ett hushåll 
bestående av en utvidgad kärnfamilj. En lika be
tungande arbetsinsats gäller den stora mängd göd
sel som djuren producerar och som skulle hanteras 
och spridas ut på åkrarna (Carlie 1999). De senaste 
årens studier visar på att endast drygt 10 % av de 
undersökta husen i Östergötland har tolkningsbara 
fähusdelar (Petersson 2006:92). Däremot finns det. 
ex.empel på hus där djuren har vistats i en allmän 
ekonomidel. Tydligt är att både lösdrift och ställ
ning förekom.

Solen lyser även på liten 
stuga — bebyggelsens 
placering i landskapet

”De bo skilda från varandra och åt olika håll, allt 
eftersom en källa, en skog fallit dem i smaken. 
De anlägga byar icke såsom vi med sammanfo
gade och sammanhängande byggnader: var och 
en omger sig med öppen plats.... ”

(Tacitus, Germania, kap 16).

Husens placering i landskapet har alltid varit be
tydelsefull. Anledningen kan däremot variera. I 
vissa fall rör det sig om rent praktiska lösningar,
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Figur i6 . Flerfunktionell byggnad med bostadsdel i ena gaveländan Frenninge sn, Skåne (foto Jonas Wikborg). 
Figure i 6. Multifunctional building with dwelling area at one end, Frenninge, Skåne (photo Jonas Wikborg).

närhet till vatten. Flera av boplatserna har legat 
utmed kommunikationsleder såsom olika vatten
drag och vägsträckningar av förmodat hög ålder. I 
vissa fall har en exponering i miljön förefallit varit 
anledningen till placeringenav huset.

Under senneolitikum och äldre bronsålder låg 
boplatserna i övergångszonen mellan morän och 
lera. I flera fall har bosättningarna legat strand
nära och inslaget av fiskben i det osteologiska 
materialet är vanligare än under senare perioder. 
Även under yngre bronsålder och äldre järnålder 
ligger boplatserna till stor del kvar i övergångs
zonen mellan morän och lera, men från och med 
yngsta bronsålder dyker exempel upp där boplat
ser har etablerats långt ute på leran. Exempel på 
detta är Vaxmyra RAÄ 326, Skärna och Bredåker 
Hus l/Gård K. Sistnämnda har tolkats som en 
satellitgård för betesdrift och slatter då den varit 
placerad i eller intill en våtäng (Frölund & Schütz 
2007:234). Gårdarna har alltså ofta legat i gräns- 
szoner, mellan sand och lera, mellan våtmark och 
torrmark, mellan stenigt och stenfritt, mellan 
slätt och backe. Det är områden där olika biotoper 
möts, vilket medför närhet till olika typer av akti
viteter såsom, slätter, bete, odlingar osv. (Wran-
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ning 2004). På flera platser ligger bebyggelse från 
yngre järnålder kvar på lermark, ofta i närheten 
av äldre boplatslämningar. När bebyggelsen flyt
tade upp på impedimentsmark på de så kallade 
bytomtsplatserna är omtvistat. Endast ett fåtal av 
dem har varit föremål för arkeologiska undersök
ningar. Spår efter medeltida bebyggelse har dock 
inte påträffats ute på lermarkerna.

Boplatsernas topografiska och geologiska lä
gen är således av skiftande karaktär. De under
sökta boplatserna har till stor del legat i lera, 
oftast i närheten av någon angränsande morän
mark. Dessa boplatser kan ligga söder om im
pedimentmarken såsom vid Kyrsta och Kättsta 
(Gustafsson m.fl. 2005a; Onsten-Molander & 
Wikborg 2006b). Söderlägen kan antas ha varit 
fördelaktiga ur ljus- och värmeförhållanden. Ib
land har de till och med legat delvis uppe på im
pedimentmarken som vi ser vid Vaxmyra RAÄ 
325. Här har boplatsen anmärkningsvärt nog 
placerats i en norrsluttning.
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Kontinuitet
Vad betyder den överensstämmelse mellan olika 
rumsliga strukturer från skilda tider som man kan 
följa på vissa platser? Rör det sig om en lång kon
tinuitet vad gäller ägogränser, vägar, kommunika
tioner, eller är det bara slumpen och en anpass
ning efter de lokala förhållandena som styrt?

Varför svängde 170o-talsvägen?
Vid Vaxmyra har vi kunnat notera en intressant 
överensstämmelse mellan 1764 års storskiftes- 
karta och en undersökt järnåldersgård. En väg 
på 1700-talskartan tog en omotiverad sväng just 
där Hus 14 var beläget under äldre järnålder. En 
hägnad från 1700-talet löpte parallellt med vägen 
och följde i princip den hägnad som vi undersökt 
och som av allt att döma är samtida med järnål- 
dershuset. Här kan man alltså skönja en mycket 
lång historisk kontinuitet i någon form av mar
kutnyttjande och rumslig organisation. Man kan 
fråga sig om 1700-talets väg kan ha sitt ursprung 
i en järnålderskontext och om ägogränserna haft 
en sådan lång kontinuitet? Eller kan det vara 
markförhållandena och den lokala topografin 
som föranlett att man vid ett senare tillfälle dra
git en väg förbi gårdslämningen?

Förmodligen är det en kombination av topo
grafiska skäl och kontinuitet. Att man ursprung
ligen valt att förlägga gränsen där man gjort har 
säkerligen styrts av lokala markförhållanden. I fält 
kunde vi notera att den delvis dubbla hägnaden 
i nordväst förstärker en naturlig gräns. Det var 
tydligt när vi undersökte platsen att marken inn
anför hägnaden skilj de sig markant från marken 
utanför. Inne på gårdsplanen hittar vi en järnhal- 
tig rödbrun siltig lera och utanför en grå lera. Det 
märktes också efter regnoväder att platsen för hu
set höll sig torr medan vattnet låg kvar på ytan ut
anför hägnaden. Att sedan samma gräns nyttjats i 
flera århundraden har förmodligen med tradition 
och kontinuitet att göra.

Även dikena som påträffades stämmer bra in i 
järnåldersstrukturen och verkar ha haft relevans 
som gränsdragningar även under förhistorisk tid. 
Många av de diken som dokumenterades under

slutundersökningen kan spåras på enskifteskar- 
tan. Dessa diken överensstämmer alltså med 
brukningsgränser från storskifteskartan och kan 
ha ett äldre ursprung. Ett av dikena vid Vaxmyra 
går i nordsydlig riktning ned mot bäcken och 
verkar ha utgjort en sådan gräns. Väster om di
ket ligger flertalet anläggningar - men öster om 
är det i princip anläggningstomt.

Likadant i Vallby södra, senare täckdiken in
ringar gårdslägen från yngre järnålder. Mycket 
tyder på att dikena är recenta, men att de följer 
en gammal gräns, eftersom de så väl överenstäm- 
mer med den rumsliga organisationen från järn
åldern. I Kyrsta kan vi också skönja en lång kon
tinuitet där husen anlagts på samma plats från 
senneolitikum till medeltid.

Det finns också andra exempel som INTE uppvi
sar kontinuitet. Vid gränsområden mellan Skärna 
och Kättsta samt Brillinge och Gamla Uppsala finns 
stora ytor som i det närmaste saknar fornlämning- 
ar. På andra platser fanns exempel på diskontinui
tet och förändringar där de historiska ägogränserna 
korsar boplatser exempelvis vid Bredåker. Dikena 
korsar järnålderns bebyggelse och överensstämmer 
inte alls i den rumsliga strukturen. Dessa exempel 
bör ses i ljuset av en diskussion av orsaker till gräns
läggning och definition av territorier (Aspeborg & 
Östling 2007; Frölund & Schütz 2007).

Att knyta ihop säcken
Inledningsvis ställdes flera frågor som vi hade en 
förhoppning om att kunna besvara. Huvudfrå
gan var hur de förhistoriska gårdarna organise
rades. Vi har försökt se generella drag och hur 
utvecklingen sett ut över tid.

Flera olika beståndsdelar inom gården har be
aktats. Inte bara det rent fysiska såsom hur husen 
har placerats i förhållande till varandra utan också 
hur boplatserna organiserades och vilka aktivite
ter som bedrevs där. Svårigheten att förklara och 
identifiera det som försigick i husen och på gården 
är inte bara bristande källmaterial utan också bris
tande kunskap om vad som faktiskt skedde dagli
gen på en förhistorisk gård. Vi kan dock konsta
tera att både praktiska och kulturella handlingar 
ligger till grund för utformningen av gårdsmiljön.
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Kyrsta Hus 5 SN-äbrå X X

Kyrsta Hus 18 äbrå X

Trekanten Hus 2 äbrå X X

Trekanten Hus 8,14 ybrå X X

Trekanten Hus 9, 24 & 27/28 ybrå X X X X

Trekanten Hus 22, 23 & 30 ybrå X X X X X X

Vaxmyra Hus 3 & 2/16 frjäå X X X X X

Kyrsta Hus 2 & 4, Grophus 2 & 3 ylrjäå-äfrjäå X X X X X

Vaxmyra Hus 14 & 13 ärjäå X X X

Vaxmyra Hus 8 & 11 rjäå X X X X

Kyrsta Hus 32 yrjäå X X X X X

Sommaränge Hus 4 & 6 yrjäå X X X X

Sommaränge Hus 3 & 5 yrjäå/folk X X X X X X

Snåret Hus 4 rjå/folkv X X

Vallby S Hus 19 & 21 fv/vendel X X X X

Vallby S Hus 15 fv/vendel X X X

Vallby S Hus 18 & 20 fv/vendel X X

Kättsta 1 Hus 12, 15 & 34 vik X X X X

Kättsta 2 Hus 3, 13 & 16 vik X X X X

Kättsta 3 Hus 33 vik/med X

Figur 17. Tabell över de olika gårdarna inom EĄ-projektet och deras beståndsdelar.

Figur k 17. List of the farmsteads from the E4 excavation project and their included elements.

Boplatsens placering i landskapet verkar under 
vissa perioder ha en mycket avgörande roll. Under 
äldsta delen av bronsåldern var större ensamliggan
de byggnader den mest förekommande formen av 
gård. Husen låg ofta väl exponerade och synliga för 
omvärlden. Rester efter gårdens aktiviteter tycks 
vara vitt spridda. Under yngre bronsålder består 
gården av flera byggnader, ibland endast mindre 
hus men kombinationen med ett större och flera 
mindre förekom också. Denna gårdstyp med ett 
större långhus och en mindre intilliggande samtida 
ekonomibyggnad blir allt vanligare och dominerar 
under äldre järnålder. Vid övergången till yngre 
järnålder har vi sett.ex.empel på hur gårdarna på 
vissa platser organiserats kring ett gemensamt by-

tun. Vi har också noterat att husen blir fler och min
dre samt att aktiviteterna som tidigare bedrivits på 
gårdstunet i allt högre grad flyttar in i husen.

Ofta var placeringen, under hela förhistorien, men 
i synnerhet under tidig bronsålder invid ett vatten
drag vilket gav vatten, goda kommunikationer och 
goda möjligheter till maximalt resursutnyttjande.

Tidigare studier av hur boplatserna har struktu
rerats överensstämmer på det stora hela med ma
terialet som vi studerat (jmf. Hedemark 1996; 
Streiffert 2001). Det är svårt att dra några gene
rella slutsatser, men vi kan lära mycket av de en
staka exemplen. Det stora materialet har inte bara 
gett oss en tydligare bild av hur gårdarna var struk
turerade utan också ur variationsrika de varit. ■

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 3 4OI



Summary
Back to the farm “Emmerdale Farm ”
- Prehistoric farmstead structures in Tiundaland

T
his article deals with prehistoric farmstead 
structures in Tiundaland, as observed on 
some of the numerous settlements investi
gating during the E4-project. The most important 

questions concern farmstead organisation from 
the Late Neolithic/Early Bronze Age up until the 
Late Iron Age.

A selection of farmsteads from the settlement 
complexes unearthed during the Eq-project are 
presented and explored in the article. They are 
selected as representative examples from differ
ent periods and presented with brief descrip
tions and a plan. Selected sites are Kyrsta, For
sa, Trekanten, Vaxmyra, Sommaränge, Fullerö, 
Snåret, Södra Vallby and Kättsta.

The emphasis is on the Early Iron Age since this 
period is the most common within the project. 
By way of introduction, the term farmstead in 
general is discussed, whereupon the different, 
ex.amples are presented. The examples clearly 
show that a farmstead is not only made up of 
houses, but also the actual piece of land or farm
yard. Also, a number of features, such as hearths, 
kilns, pits, wells etc. are part of the farmstead 
complexes. The farmstead also contains various 
activity areas, enclosures, fields and pastures.

Many of the farmyards were enclosed, facili
tating a closer study of settlement organisation.

Farmstead structure from the different periods 
and settlements is discussed and summarised. The 
discussion includes comparison with prehistoric 
settlement in Southern Scandinavia. It was pos
sible to distinguish chances over time, and also 
geographical similarities and dissimilarities in the 
material, both in terms of construction as well as 
different types of farmstead structure.

During certain periods, settlement location in 
the landscape played a crucial role. During the ear
liest part of the Bronze Age, large solitary build
ings constituted the most common type of farm
stead. The houses were often very exposed and 
visible from afar. Remains of the farmstead activi
ties were widespread. During the Late Bronze Age, 
the farmstead consisted of several buildings, some
times only small houses, although combinations 
existed of one large and several smaller houses as 
well. This type of farmstead, with one large long- 
house and several smaller outbuildings became 
increasingly common, and dominate the Early 
Iron Age. During the Late Iron Age there were ex
amples of how the farmsteads were-arranged 
around a communal village square. The houses in
creased in number and decreased in size, and the 
activities that up until then had been carried out 
on the farmyard were to a greater extent relocated 
inside the houses. ■
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Mer än bara hus
OCH GÅRDAR
Hans Göt hberg, Upplandsmuseet

D
en ursprungliga avsikten med denna ar
tikel var att den skulle utgöra en syntes 
om hus och bebyggelse, i synnerhet avse
ende bebyggelsens struktur. Emellertid kom den 

att utvecklas till att i hög grad vara fristående och 
behandla aspekter som enbart diskuterats över
siktligt i artiklarna och rapporterna för de enskil
da undersökningarna.

I likhet med volymen i övrigt är hus, gårdar och 
strukturella sammanhang det grundläggande te
mat, medan lokala och regionala frågor enbart be
handlas i liten grad. Generellt ses husen inte bara 
som ett mål i sig, utan också som ett medel att 
belysa andra sammanhang. Inledningsvis behand
las grundläggande synpunkter på husen avseende 
konstruktion, kronologi och funktion. Tyngd
punkten ligger emellertid på en diskussion av be
byggelse som belysning av agrartekniska aspek
ter. De berör olika sidor av boskapsskötsel, bland 
annat ställning och därtill knutna företeelser. De 
avslutande avsnitten behandlar tecken på social 
och ekonomisk differentiering i bebyggelsen, den 
sistnämndas rumsliga och organisatoriska struk
tur, samt den generella bebyggelseutvecklingen 
från senneolitikum till tidig medeltid, med tyngd
punkten på järnålder.

Utgångspunkten har främst varit de undersök
ningar som ingått i E4-projektet, men lika viktiga 
har andra undersökningar i omgivningen varit 
som jämförelse och eventuell kontrast. I huvud
sak har jämförelseobjekten hämtats i Uppsala län, 
men också i de andra Mälarlandskapen, samt en

staka utblickar mot andra mer avlägsna delar av 
Skandinavien. Kronologiskt ingår material från 
stenålder till medeltid, men tyngdpunkten ligger 
i äldre järnålder.

Husen
Husens kronologi
Lämningar av hus från neolitikum och framåt 
i tiden har indelats efter den bärande konstruk
tionens principiella utformning i en-, två- och 
treskeppiga hus. Den efter hand ackumulerade 
erfarenheten har lett till att deras kronologiska 
placering har kunnat avgränsas. I samband med 
bland annat undersökningarna för E4, men även 
på andra platser i Uppland och andra Mälarland
skap, har hus med dessa konstruktioner påträffats 
med dateringar som i större eller mindre grad av
viker från de tidigare kända. I sådana liksom andra 
fall måste man fråga sig om dateringen är rättvi
sande eller om det finns felkällor.

I grund och botten utgår många dateringar di
rekt eller indirekt från 14C-analyser. Dessa utgår 
från sannolikhetsberäkningar, vilka i sin tur kan 
påverkas av variationer i kalibreringskurvans form 
för det aktuella tidsskedet. Viktiga i sammanhang
et är också vad det analyserade provet bestått av 
och dess kontext.

För härdar är den grundläggande tolkningsfrå
gan om de har ingått i ett hus eller ej. Detta på
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verkas av om boplatsen varit i bruk kort eller lång 
tid och om en plats växlat mellan en användning 
som bebyggelse eller verksamhetsyta. Obrända el
ler brända fragment av stolpar i stolphål kan an
ses primära i husen (se Qviström, byggnadsvirke, 
denna volym), men ombyggnader eller byten kan 
inte uteslutas. Spridda kolfragment iiyllningen av 
stolphål kan ha olika ursprung. Ett alternativ är 
att de är lämningar av en svedd eller bränd botten
del av en stolpe. Andra möjligheter är att kolet har 
spritts på en boplatsyta från härdar och hamnat i 
stolphål, i samband med dess anläggning eller när 
stolpen dragits upp eller ruttnat. Samma grund
problem gäller brända sädeskorn som antingen 
kan vara avsiktligt placerade i ett stolphål, eller 
spritts från en plats där de blivit förkolnade och 
sedan sekundärt hamnat i stolphålen.

Därtill kommer provens egenålder och använd- 
ningsålder. De förra kan påverkas av trädslag och 
vilken del av trädet eller växten provet härstam
mar från. I härdar kan det både finnas trädarter 
som kan ha en hög egenålder om uppemot 400 
år som tall, gran och ek och mer kortlivade arter 
(se Qviström, byggnadsvirke, denna volym). Där
till kommer om kvistar, grenar respektive delar 
av stammen eller gamla torra träd eller gammalt 
virke användes som bränsle. I likhet med härdar 
kan egenåldern för stolpar i husen vara betydande, 
i synnerhet då tall och furu har visat sig vara bland 
de vanligaste förekommande arterna. Vilken träd
art kol i stolphål representerar kan ge viss ledning 
till om det var fråga om lämpligt byggnadsmaterial 
för stolpar, exempelvis tall eller ek. Andra trädar
ter kan dock ha förekommit i husens inredning, 
men är därför också svårare att knyta till husen.

Slutligen har brända sädeskorn mycket låg egen
ålder. Dateringar av makrofossil har gjorts i myck
et stor skala vid undersökningar i Skåne, med det 
primära syftet att datera huslämningar. Datering
arna har setts som test och bekräftelse på förmo
dade husdateringar samt grundval för oberoende 
dateringar av enstaka huslämningar (Björhem & 
Magnusson Staaf 2006:60).

I Uppland har emellertid analyser av sådana 
vid ett antal tillfällen gett dateringar som av
vikit i olika grad gentemot jämförbara kontex
ter. Vid Annelund i utkanten av Enköping gav

analyser av enstaka sädeskorn från fyllningen 
av stolphål i hus dateringar mellan senneoli- 
tikum och yngre järnålder trots att dateringar 
av kol från fyllningen av stolphål i husen gav 
dateringar till övergången mellan senneoliti- 
kum och äldre bronsålder (Fagerlund & Ha
milton 1995:11^). Vid Bälinge mossar gav 
analyser av sädeskorn dateringar till äldre järn
ålder trots att proven togs på till synes ostörda 
neolitiska boplatser (Segerberg rpppnoyff). 
Ytterligare exempel är hus 5 vid Kyrsta i Ärentu- 
na socken där analyser av sädeskorn från stolphål 
gav dateringar till yngre förromersk och äldre ro
mersk järnålder, medan en typologisk datering av 
huset ligger i senneolitikum och äldre bronsålder 
(Onsten-Molander & Wikborg 20o6b:i8zff: 
Onsten-Molander m.fL, denna volym).

Exempel på motsatsen där dateringar av sä
deskorn har blivit äldre än jämförelseobjekt finns 
också. Vid Bredåker gav analyser av brända sä
deskorn från lager i ett terrasshus dateringar till 
förromersk och romersk järnålder, medan härdar 
som låg på den ursprungliga markytan, dvs. stra- 
tigrafiskt var äldre, gav dateringar till romersk 
järnålder (Göthberg & Ljungkvist 2007). Ytter
ligare ett.ex.empel är hus 1 vid Fullerö i Gamla 
Uppsala socken där analyser av sädeskorn i fyll
ning av stolphål gav en datering till förromersk 
järnålder. Huset hade en utformning som er
farenhetsmässigt snarare skulle kunna dateras 
till romersk järnålder eller folkvandringstid (se 
Björck & Appelgren 20o6:i8ff). Ett tredje exem
pel på ett treskeppigt hus med tidig datering är 
hus 11 vid Kyrsta. En 14C-datering av ett sädes
korn ligger vid övergången mellan senneoliti
kum och period I av bronsålder. Stolpsättningen 
påminde dock mer om hus från äldre järnålder. 
Vissa typologiska likheter finns med ett hus som 
daterats till bronsålderns mitt vid Brogård i Hal
land (Onsten-Molander & Wikborg 2006^72).

Trots fördelen med låg egenålder vid analyser av 
sädeskorn visar de ovan anförda exemplen på att 
dateringar kan skilja sig markant när de jämförs 
med andra daterade objekt från samma kontext. I 
några fall kan det vara följden av en långvarig eller 
upprepad närvaro på samma plats, som kontami- 
nerat äldre eller yngre lämningar.
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Tvåskeppiga hus

Den tvåskeppiga huskonstruktionen anses vanli
gen vara knutna till neolitikum och äldsta bronsål
der i Skandinavien (Artursson 2005a:2off). Inom 
E/pprojektet har flera hus från denna tid lokalise
rats, men flertalet har enbart kunnat dateras kon- 
textuellt utgående från boplatsen eller genom hus- 
typologi (Onsten-Molander m.fl. denna volym).

Därtill har några hus av denna typ fått yngre da
teringar. Ett av dessa var hus na vid Ryssgärdet i 
Tensta socken som har fått en datering till period 
III-IV av bronsålder. Dateringen grundas på typo
logi och den kontextuella miljön (Eriksson & Öst- 
ling i tryck; Onsten-Molander m.fl. denna volym).

Dessutom har ett hus vid Tibble i Björklinge 
socken och ett hus vid Bredåker i Gamla Upp
sala socken gett dateringar till äldre järnålder 
(Åberg & Svensson 20o6:4yff; Frölund & Schütz 
2007:82). Vid Tibble gav ett prov från en bränd 
stolpe från ytterväggen av hus 1 en datering till 
folkvandringstid. Dateringarna från boplatsen 
i övrigt låg mellan sen yngre bronsålder och vi
kingatid (Åberg & Svensson 2006:84). Nivåmäs
sigt fanns dock förutsättningar för bosättning från 
senneolitikum och framåt. Vid Bredåker gav kol 
av tall från fyllningen av ett stolphål i hus 13 en 
datering till yngre romersk järnålder (Frölund & 
Schütz 2oo7:8of). Dateringarna från bosättnings- 
komplexet har en huvudsaklig spridning mellan 
yngre bronsålder och folkvandringstid, men hade 
även enstaka inslag från äldre bronsålder (Frölund 
& Schütz 2007:i26f).

Tvåskeppiga hus som daterats till förromersk 
eller romersk järnålder är annars relativt säll
synta i svenska sammanhang. En plats som ofta 
nämns är Hov i Halland, där en grupp stora hus 
daterats till denna tid genom 14C-analys och fynd 
(Westergaard 1995). Däremot finns vitt skilda 
tolkningar om allt från feldateringar, exempelvis 
genom kontaminering (Larsson 1995:41), till att 
de är korrekta (Carlie 1999:52!'). Förekomsten 
av mindre tvåskeppiga byggnader som kan tol
kas ha haft en ekonomifunktion är däremot inte 
omtvistade (se Artursson 2005d:87).

Avslutningsvis kan dateringarna av de nämnda 
tvåskeppiga husen till yngre bronsålder och äldre

järnålder vara rimliga eftersom de faller inom ra
men för de samlade dateringarna från respektive 
bosättning. Dessutom tolkas husen åtminstone vid 
Bredåker som ekonomibyggnader, vilket också har 
enstaka motsvarigheter på andra platser i Sverige.

Treskeppiga hus
Den treskeppiga huskonstruktionen hade en do
minerande ställning från äldre bronsålder till vi
kingatid. En övergång till den nya hustypen an
ses i Skåne och Sydskandinavien ha skett under 
bronsålderns period IB och den första hälften 
av period II, ca 1600-1400 f. Kr. Under en över
gångstid fanns också hybridlösningar mellan två- 
och treskeppiga konstruktioner. Förmodligen har 
det varit en relativt snabb spridning från ett ur
sprungsområde i nordvästra Europa tillsammans 
med andra innovationer av såväl föremål som fö
reställningar (Artursson 2005a:5iff).

I Uppland har några hus av denna konstruktion 
påträffats vid E4-undersökningarna och i andra 
sammanhang, där dateringarna delvis är äldre än i 
Skåne och Sydskandinavien.

Vid Sommaränge skog i Viksta socken har hus 
A tolkats som ett treskeppigt hus, även om det 
också finns några möjliga mittstolpar. Datering
ar från sex stolphål i huset låg mellan 2050 och 
1430 f. Kr. Dateringarna är gjorda på sädeskorn 
och träkol. Därtill har en härd i husets mittlinje 
gett en datering till 1430-1210 f. Kr. Dateringarna 
från anläggningar inom huset har därmed en to
tal kronologisk spännvidd mellan 2050 och 1210 
f. Kr. Huset har däremot tolkats tillhöra period I 
av bronsålder, dvs. 1700-1500 f. Kr. (Forsman & 
Victor 2007). Dateringarnas stora spridning inne
bär en stor osäkerhet i vilken grad de avspeglar 
huset. Därtill skall läggas förekomsten av möjliga 
mittstolpar som kan antyda att flera hus kan ha 
funnits på platsen. Eventuellt kan dateringarnas 
stora spridning snarare avspegla bosättningen. För 
dateringen av huset kan man möjligen ta mer fasta 
på analysen från härden som var yngst, men som 
tangerade dateringarna från stolphålen.

Ytterligare ett.ex.empel har påträffats vid Löv- 
stalöt i Bälinge socken. Där påträffades gavelpar
tiet av ett treskeppigt hus med mycket stor bock
bredd. Därtill påträffades en möjlig mittstolpe och
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stolphål som stratigrafiskt var äldre än den identi
fierade konstruktionen. Datering av kol från tall i 
ett av stolphålen i den takbärande konstruktionen 
gav en datering till 1690-1520 f. Kr. I nära anslut
ning fanns dessutom en skärvstenshög som hade 
en likartad datering. Förekomsten av äldre stolp
hål på platsen för huset samt närheten till skärv- 
stenshögen innebär en osäkerhet om dateringen 
avspeglar huset eller en äldre aktivitet på platsen 
(Göthberg 2002). För båda exemplen finns därför 
osäkerheter om dateringarna kan knytas till huset 
eller om de representerade en större kontext.

Ett annat tillfälle när större förändringar av kon
struktionen av treskeppiga hus inträffade var vid 
övergången från överbalanserad och balanserad 
konstruktion till underbalanserad konstruktion 
(se Herschend 1989:836:). Denna övergång har 
tidigare satts till yngre romersk järnålder (Göth
berg 2000:48), men kan sannolikt tidigareläggas 
till äldre romersk järnålder att döma av datering
ar från flera platser, däribland Bredåker, Kättsta, 
Vaxmyra, Kyrsta (Karlenby, denna volym; Wik- 
borg & Onsten-Molander, denna volym). Även 
i detta tillfälle har några hus gett dateringar som 
kontrasterar mot detta.

Ett.ex.empel var det tidigare nämnda hus 1 vid 
Fullerö där brända sädeskorn gav en datering till 
äldre förromersk järnålder. Huset hade en utform
ning som typologiskt snarare liknar hus från ro
mersk järnålder eller folkvandringstid (Björck & 
Appelgren 20o6:i8ff). Det fanns inga påtagliga 
spår av att det funnits äldre verksamheter i direkt 
närhet till huset. Däremot finns förromerska date
ringar i andra delar av den undersökta boplatsen, 
varför dateringen från huset snarast kan avspegla 
bosättningen. Ytterligare ett.ex.empel är hus 11 
vid Lövstaholm, där två dateringar av kol i fyll
ningen av stolphål gav dateringar till övergången 
mellan yngre bronsålder och förromersk järnål
der (Häringe Frisberg m.£L i tryck). Emellertid 
kunde endast ett komplett par stolpar i den inre 
konstruktionen dokumenteras på grund av diken. 
Detta bör innebära en mycket stor osäkerhet i 
tolkningen som ett underbalanserat hus.

En fråga med viss relevans för de treskeppiga 
husens kronologi under åtminstone bronsålder är 
husens storlek. Generellt har hus från äldre brons

ålder ansetts vara större, medan de under yngre 
bronsålder varit mindre. Detta överensstämmer i 
princip med vad som konstaterats i tidigare sam
manhang. I dessa noterades att hus med en längd 
över 20 m inte förekom under yngre bronsålder 
(Karlenby i994:22ff; Göthberg 2000:22). Under
sökningarna i samband med E4 har emellertid vi
sat att skillnaden är mindre än vad som tidigare an
tagits. Det har funnits hus med upp till 35 m längd 
under yngre bronsålder, men de var något färre än 
under äldre bronsålder (se Onsten-Molander m.fl. 
denna volym). Detta överensstämmer också med 
husens utveckling i Östergötland och Skåne samt 
generellt i Sverige (Borna-Ahlkvist m.fl. 1998:34ft'; 
Welinder m.fl. 1998:12^; Artursson 2005a:74ff).

Enskeppiga hus
Hus som karaktäriseras av att den bärande kon
struktionen enbart sammanföll med ytterväggar 
kan betecknas som enskeppiga hus. Introduktio
nen bland bosättningar på landsbygden har an
setts inträffa under sen vendeltid, omkring 700 e. 
Kr. (Göthberg 2000:8iff).

Emellertid har tecken framkommit på att mot
svarande konstruktioner var i bruk vid slutet av 
äldre järnålder. Vid Rickomberga i Uppsala har ett 
hus med en kombination av stensyllar och stolp
hål som markerar väggarna undersökts. En härd 
i huset har gett dateringar till romersk järnålder- 
folkvandringstid (Frölund 2001). I närområdet 
har bebyggelse från yngre järnålder lokaliserats 
(Karlenby 1995). Vid Lida (hus 43) och Kumla 
(hus 52) i Södermanland har små stolpbyggda 
enskeppiga hus identifierats. Anläggningar i 
huset har gett dateringar till romersk järnålder- 
folkvandringstid respektive romersk järnålder. I 
närheten av huset vid Lida fanns en härd med 
en datering till vikingatid-tidig medeltid, medan 
yngre inslag saknades vid Kumia (Appelgren m.fl. 
2002:nof; Ericsson m.fl. 20oo:35ff).

Därtill har tre hus av samma konstruktion 
påträffats vid Bredåker. I hus 2 har ved från en 
obränd stolpe daterats till folkvandringstid (Frö
lund & Schütz 2007:142). I hus 15 har kol i fyll
ningen av stolphål daterats till äldre romersk järn
ålder (Frölund & Schütz 2007:82). Slutligen i hus 
26 har ved från en obränd stolpe daterats till äldre
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romersk järnålder (Frölund & Schütz 2007:89). 
De yngsta dateringarna från bosättningen ligger 
i övergången mellan folkvandringstid och tidig 
vendeltid (Frölund & Schütz 20oy:i26f).

Vid Kyrsta har också ett enskeppigt hus identi
fierats (hus 28). En ugn inom huset har daterats 
till äldre romersk järnålder (Onsten-Molander 
& Wikborg 20o6b:io6). Ytterligare ett hus av 
liknande konstruktion har lokaliserats vid Löv- 
staholm i Uppsala socken (hus 15). Det har getts 
en datering utifrån boplatsen och typologiska 
motsvarigheter till romersk järnålder (Häringe 
Frisberg m.fl. i tryck). Vid Vallby i Tierps socken 
har en liknande konstruktion påträffats. En date
ring av kol i ett stolphål ligger i folkvandringstid 
(Häringe Frisberg & Seiler 2006:77).

Ett gemensamt drag för dessa hus är att de var 
relativt små, med en längd mellan 5 och 8 m samt 
en bredd om 2,5-6 m. De minsta konstruktioner
na har alternativt kunnat tolkas som den inre tak
bärande konstruktionen i treskeppiga, mindre hus, 
där spår av väggarna inte bevarats. Därtill ansluter 
de i storlek och principiell konstruktion till hörn- 
stolpshus. Variationen i storlek och utförande är 
dock så pass betydande att gruppen som helhet 
inte kan omtolkas till andra mer konventionella 
typer av huskonstruktion.

Husen vid Lövstaholm, Vallby, Bredåker och 
Lida har tolkats som sannolika ekonomibygg
nader eller förråd (Appelgren m.fl. 2002:nof; 
Häringe Frisberg & Seiler 2006:77; Frölund & 
Schütz 2007:89 & 142; Häringe Frisberg m.fl. i 
tryck) . Huset i Kyrsta har tolkats som en mindre 
byggnad eller vindskydd i anslutning till en ugn 
(Onsten-Molander & Wikborg 20o6b:io6). En 
härd i huset vid Rickomberga skulle kunna tyda 
på en matberednings- eller bostadsfunktion (Frö
lund 200i:2if). I ett av de sistnämnda husen har 
förekomsten av en härd och rikliga fynd av säd i 
ett fall lett till en tolkning som torkria eller bastu 
(Frölund & Schütz 2007:82).

En gemensam nämnare för många av bosätt
ningarna där de ovan nämnda enskeppiga husen 
identifierades var att dateringar till yngre järn
ålder var ovanliga. Endast vid Rickomberga och 
Lida fanns lämningar i omgivningen med date
ringar till vikingatid. Någon påtaglig förekomst av
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verksamhet från yngre järnålder eller medeltid är 
därför inte sannolik. Underlaget för dateringarna 
var i och för sig av olika karaktär, alltifrån obrända 
stolpar i två hus vid Bredåker, träkol i fyllningen 
av stolphål, härdar eller ugnar samt kontext eller 
typologi. Sannolikt ger de förstnämnda de mest 
troliga dateringarna, även om träets egenålder kan 
innebära en viss tidsskillnad.

Hus med flera byggnadsskeden 
och frågan om loft
Många bosättningar från romersk järnålder och 
folkvandringstid visar en tydlig tendens till att vara 
bundna till samma plats under längre tid. Det har 
tolkats som ett tecken på en hög grad av stabilitet 
för bosättningen (Göthberg 2ooo:i46ff; Eklund 
m.fl. denna volym). Bosättningar med en mot
svarande stabil karaktär är även kända från äldre 
tider, exempelvis Apalle under stor del av brons
ålder (Ullén 2003). Även inom E4-projektet fanns 
platser med en relativt stabil bebyggelse från nå
got äldre tid än romersk järnålder. Både vid Kyrsta, 
Vaxmyra, Trekanten, Bredåker och Lövstaholm 
fanns föregångare från olika delar av förromersk 
järnålder till den romartida bebyggelsen. Mindre 
skillnader i lokalisering till den yngre bebyggelsen 
kunde dock finnas, så att inte exakt samma plats 
utnyttjades under hela den aktuella tiden. På dessa 
platser låg bebyggelsen på mer eller mindre samma 
plats från slutet av förromersk järnålder.

Denna tendens visas också på ett mer detaljerat 
plan av att några hus från romersk järnålder och 
folkvandringstid uppvisar en anmärkningsvärd 
låsning till en plats genom att de i det närmaste 
låg på samma ställe. De utgör ett dilemma om 
de skall ses som ett hus som existerat under lång 
tid med flera ombyggnader eller flera hus på ex
akt samma plats. Exempel är hus 6 och 7 vid Ber
get, hus 11 och 12 vid Trekanten samt hus 14 och 
15 vid Vaxmyra (Eklund 2005; Frölund 2005a; 
Onsten-Molander & Wikborg 2006a). På ytterli
gare några platser var variationen större i husens 
storlek, exempelvis hus 5 och 6 vid Danmarksby, 
hus 38 och 40-42 vid Bredåker, hus 5 och 6 vid 
Sommaränge och hus 3 och 4 vid Stenhagen/Öst
erby (Göthberg, Qviström m.fl. 2002; Berggren
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& Hennius 2004; Scheutz m.fl. 2004; Frölund & 
Schütz 2007). Exempel på tolkningen att hela eller 
delar av hus byggts om finns från hus 20 i Kättsta, 
hus 3 i Tibble och hus 18 i Vallby (Gustafsson m.fl. 
2005a; Häringe Frisberg & Seiler 2006; Åberg & 
Svensson 2006; se även Karlenby, denna volym).

Mot detta kontrasterar några hus där samtliga 
stolphål inom dess begränsning har tolkats huvud
sakligen tillhöra ett byggnadsskede, men haft olika 
funktion. Exempel på hus med en sådan tolkning 
är hus 6 och 10 vid Lövstaholm (Häringe Frisberg 
m.fl. i tryck). I det förstnämnda fanns utöver de 
stolphål som kunde kopplas till den takbärande 
konstruktionen ett stort antal som tolkades vara 
spår av ett stort loft (fig. 1). De sistnämnda stolp- 
hålen bildade tre rader, invid och mellan de tak
bärande stolparna. Enstaka stolphål ansågs kunna 
vara spår av omstolpningar, men det stora antalet 
stolphål och placeringen i tre rader ansågs tala för 
en samhörighet (Häringe Frisberg m.fl. i tryck).

Emellertid skulle den regelbundna placeringen 
av stolphål både rad- och parmässigt kunna ges en 
alternativ tolkning, särskilt i ljuset av de tidigare 
nämnda platserna (se Wikborg & Onsten-Molan- 
der, denna volym). En möjlig tolkning är att det 
kan röra sig om två skilda hus, varav ett minst 22 
m långt och det andra omkring 50 m långt och med 
olika karaktär på stolphålens storlek och placering. 
En mindre sektion av det längre huset kan dess
utom ha blivit ombyggt, alternativt vara spår av en 
fristående byggnad (fig. 2). Därtill finns möjlighe
ten att huset blivit tillbyggt (se Karlenby, denna 
volym, fig. 11). Dessa tolkningar förutsätter dock

att minst fem stolphål har återanvänts. Några av 
dessa var också betydligt större än de andra, vilket 
eventuellt skulle kunna tyda på en omstolpning.

En sådan tolkning skulle kunna karaktäriseras 
som mer vardaglig och traditionell, där byggna
den inte haft den skog av inre stolpar, vilket den 
ursprungliga tolkningen innebär. För tolkningen 
som loft anfördes paralleller i Pryssgården i Öster
götland och Vallby i Tierp. Dessa hus har dock en 
helt annan konstruktion, tvåskeppiga i Pryssgår
den och enskeppiga i Vallby samt hade dateringar 
till äldre bronsålder respektive övergången mellan 
vikingatid och medeltid. Den gemensamma näm
naren för de två husen är att de föreslagna löften 
åtminstone delvis bars av stolpar som inte ingick 
i den takbärande konstruktionen (se Borna-Ahl- 
kvist m.fl. 1998:172; Seiler 2005:37). Det skiljer 
sig från en i andra sammanhang föreslagen indi
kation på loft, enligt vilken tätare placerade inre 
takbärande stolpar i treskeppiga hus, förutom 
verksamheter i markplanet, även kan tyda på att 
de burit en stor tyngd (Vinberg 1995^158; Peters
son 2006:66). Det är också som en konsekvens 
av detta som hus 3 vid Berget (2003) tolkats ha 
haft en form av överbyggnad (Fagerlund & Åberg 
2005:62). En sådan lösning skulle också kunna 
vara aktuell i den alternativa tolkningen av hus 6.

I andra fall har förekomsten av ett loft för lag
ring av djurfoder diskuterats, men utan någon 
närmare diskussion av deras konstruktion (Car- 
lie 1999:127). En viss motsvarighet finns också i 
de hus i Hälsingland och Medelpad där förekom
sten av innertak över bostadsdelen föreslagits på

Inre takbärande stolpar 
Stolpar som stöd till loft 
Trolig husbegränsning

0
L

Figur 1 .Hus 6 i Lövstaholm enligt ursprunglig tolkning (efter Häringe Frisberg m.fl. i tryck).

10m
-1

Figure 1. House 6 at Lövstaholm according to the original interpretation (after Häringe Frisberg et al, in press).
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■ Takbärande stolpar, alternativ a1 
J Takbärande stolpar, alternativ a2 
] Takbärande stolpar, alternativ b

/ / Trolig husbegränsning
10 rr

I

Figur 2. Omtolkning av hus 6 vid Lövstaholm som ett stort hus (alternativ ai), varav en sektion ombyggts (alterna
tiv a2) och ett kortare hus (alternativ b).
Figure 2. Re-interpretation of house 6 at Lövstaholm as a large house (alternative ai), ofwhich a section had been 
rebuilt (alternative «2) and a shorter house (alternative b).

grundval av lerklining med avtryck av stockar och 
plankor/bjälkar. Dessa har primärt setts som ett 
sätt att underlätta uppvärmningen av bostadsde
len (Liedgren 1992:149), men även andra delar av 
husen har föreslagits kunna ha haft innertak (Näs
man i983:2o6ff). Ytterligare en företeelse som fö
reslagits möjligen kunna tyda på ett loft är korta 
hus med gavlar bestående av fyra kraftiga stolpar 
(Hamilton 2000:126). Grunden i detta är att stol
parnas antal och dimensioner i förhållande till hu
sens korta längd förefaller vara överdimensionera
de (se Frölund & Schütz, denna volym). En annan 
tolkning är att hus med ett sådant utförande haft 
en stavkonstruktion och en hög takkonstruktion 
(Karlenby 2005b, Karlenby, denna volym)

Husens funktion 
- allmänna synpunkter
Tolkningar av husens funktion och eventuell 
rumslig och funktionell indelning bygger van
ligen på en kombination av olika metoder och 
tillvägagångssätt. Underlaget utgörs ofta av fö
rekomst och placering av konstruktionselement 
som härdar och stolphål, fyndbild samt naturve
tenskapliga analyser som makrofossilanalys och 
fosfatanalys (Ramqvist 1983:153). I vilken mån 
dessa kan tillämpas avgörs av platsens förutsätt
ningar som topografiskt läge och bevaringsför-

hållanden. Bland de viktigaste är om husen har 
varit överplöjda, vilket särskilt påverkar eventu
ella fyndförande lager. Andra viktiga faktorer är 
om husen har blivit ombyggda eller om det fun
nits äldre bosättningar på platsen, vilket kan ha 
skadat eller kontaminerat lämningarna (se Er
iksson 1997:30). På ett detaljplan tillkommer att 
fynd och prover, särskilt för makrofossilanalys, 
från stolphål kan avspegla verksamheter i mer än 
ett rum om stolphålen har ingått i en mellanvägg. 
Därtill kan inte heller nedfallet material från 
eventuella loft uteslutas (Eriksson 1995:64).

Tolkningarna av husens funktion kan antingen 
vara allmänna som bostad/kök, fähus och för
råd eller mer specifika som exempelvis ingångs- 
rum och tröskloge. En förutsättning som ofta 
inte uttalas är att funktion har varit mer eller 
mindre renodlad inom samma fysiska utrymme, 
dvs. varit monofunktionell. Den motsatta tolk
ningen kan emellertid inte uteslutas, dvs. att ut
rymmen varit flerfunktionella (Nevett 1999:68). 
Exempel är fähus i Eketorp på Öland med små 
härdar, vilka föreslagits vara spår av ett enkelt 
boende i ladugården (Nordström & Berschend 
2003:58ff). Andra tolkningar är ekonomi- el
ler förrådsdelar i husen dit boskap ibland kan ha 
släppts in (Carlie 1999:129; Petersson 20o6:86ff). 
Från historisk tid finns också exempel på att 
funktioner kan ha varit uppdelade på olika ut
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rymmen och skiftat över året (se Andersson & 
Sjömar 2001). Sentida exempel är att fähus i Jämt
land och Härjedalen under 1700- och 1800-talen 
kunde användas som sommarbostad när boskapen 
flyttats till fäboden (Raihle 1996:59).

En annan aspekt är att ideologiska och sociala 
faktorer kan ha styrt funktioner inom ett ut
rymme, med kanske enbart diskreta fysiska mar
keringar. Det kan exemplifieras av den medeltida 
Hälsingelagens bestämmelser om varierade bötes
belopp för hemfridsbrott inom olika delar av huset 
(Kyhlberg 1995:188^ 1999:198^.

Husens konstruktion under 
järnålder - påverkan av tradition
De treskeppiga husen dominerade under en stor 
del av både brons- och järnålder. Under denna tid 
anses bostaden ha upptagit en större eller min
dre del av hus med en sådan konstruktion. Denna 
koppling verkar ha funnits kvar trots att storlek 
och detaljkonstruktion förändrades över tiden, 
från överbalanserad och balanserad till underba- 
lanserad, samt senare även till hybridlösningar 
med både inre stolpar och bärande väggar. Man 
bör därför kunna karaktärisera konstruktionen 
som traditionstyngd både byggnadstekniskt och 
funktionellt. En mer specifik byggnadstradition 
har gällt val av virke, eftersom en stor andel av hu
sen från äldre järnålder har visat sig vara byggda 
av tall, vilket också har varit vanligt under med
eltid och senare under historisk tid (se Qviström, 
byggnadsvirke, denna volym). En annan aspekt 
av byggnadstraditionen har sannolikt varit icke
materiell. Där kan det t.ex. ha rymts symboliska 
inslag med kopplingar till sociala perspektiv, iden
titet och världsbild. Andra inslag av denna karak
tär kan ha varit regler och normer som har varit 
knutna till husen, exempelvis i likhet med vad 
som anges i den medeltida Hälsingelagen (Kyhl
berg i995:i88f; Gustafsson, denna volym).

Utöver det flerfunktionella huset med bostad har 
det från äldre järnålder funnits flera hus av olika 
storlek och utförande på gårdarna. Sannolikt har de 
varit ekonomibyggnader av olika slag. Inom denna 
kategori ryms främst treskeppiga mindre hus och 
hörnstolpshus (se Olausson 1995:182). Därtill har

undersökningarna för E4 har också visat att även 
en- eller tvåskeppiga hus eller hus med hybridlös
ningar mellan två- och treskeppiga konstruktioner 
funnits under den senare delen av äldre järnålder 
(se Frölund & Schütz, denna volym). De senare 
kunde ha drag i den bärande konstruktionen som 
avvek från de samtidiga större treskeppiga husen. 
Den mest påtagliga skillnaden var konstruktioner 
där väggar och gavlar var de bärande elementen. 
Sådana blev mer vanliga bland bostadshusen först 
under vikingatid. Den relativt tidiga förekomsten 
av sådana konstruktionselement i de mindre hu
sen och den stora variationen bör kunna ses som 
tecken på individuella lösningar och experiment, 
men också mindre traditionsbundenhet.

Det verkar därmed ha funnits en skillnad i be
nägenhet att uppta innovationer i den bärande 
konstruktionen mellan de mindre ekonomibygg
naderna och de större flerfunktionella treskeppiga 
husen. Det i sin tur tyder på att den byggnadstra
dition som representeras av de stora treskeppiga 
husen vid slutet av äldre järnålder inte enbart var 
ett utslag av tekniska och funktionella lösningar 
(se Scheutz m.fl. 2004:39^. Väsentligt i samman
hanget är också att icke-materiella traditioner i 
större grad kan ha gällt de flerfunktionella husen 
med bostad än ekonomibyggnaderna. Likartade 
skillnader i benägenhet att uppta innovationer i 
byggnader för boende respektive ekonomifunktio
ner har tidigare konstaterats i medeltida samman
hang i Västsverige (Augustsson 1996:22). Detta 
verkar därför ha haft en betydligt större geografisk 
och kronologisk giltighet.

Under vikingatid och tidig medeltid genomgick 
byggnadsskicket en stor förändring i och med att 
de treskeppiga husen avlöstes av enskeppiga bygg
nader i skiftesverk och knuttimring, särskilt som 
bostäder. Jämfört med den relativa enhetligheten i 
den bärande konstruktionen under äldre järnålder 
kännetecknas snarast den senare tiden av mycket 
stor variation. En allmän förklaring till denna för
ändring är andra sociala och ekonomiska förhållan
den, däribland upplösningen av storgårdar drivna 
av trälar till huvudgårdar med underlydande land- 
bogårdar (Lindkvist 2003; Myrdal & Toliin 2003; 
se Qviström, medeltid, denna volym).

Några grupper av hus kan också diskuteras mer
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detaljerat avseende byggnadstradition. En sådan 
är de stora husen med främst balanserad konstruk
tion från romersk järnålder, vilka jämfört med öv
riga treskeppiga hus med bostad från samma tid 
kan ses som uttryck för en konservativ byggnads
tradition (Fagerlund, denna volym). Tänkbara för
klaringar för detta är att det skulle kunna avspegla 
en byggnadsteknisk osäkerhet i samband med att 
nya konstruktioner introducerats i kombination 
med att husen var ovanligt stora och belastningen 
därmed blev större. Därtill kan den ålderdomliga 
konstruktionen ha varit medvetet vald av ideolo
giska skäl. Bland annat skulle det kunna röra sig 
om hävd och legitimering för en grupp människor 
(Fagerlund, denna volym). Det skulle som feno
men kanske också kunna jämföras med påkostade 
kvinnogravar i Uppland och Västmanland från 
äldre romersk järnålder. En tolkning av dessa är 
att de var ett led i en etablering och legitimering 
för ett nytt ledarskikt i ett skede när samhället 
hade en instabil karaktär. De kan därmed ses som 
ett tecken på konkurrens om positioner mellan 
gamla och nya ledarskikt (Andersson 1998:86, 
200i:22yf). Emellertid finns en kronologisk skill
nad eftersom husen tillhör både äldre och yngre 
romartid, medan gravarna tillhör äldre romartid. 
Därtill kan man notera att husets ovanliga storlek 
kan karaktäriseras som en exteriör faktor, som bör 
ha vänt sig till omvärlden i allmänhet och därmed 
varit offentlig. Husets inre byggnadssätt med de 
traditioner de anspelade på, bör däremot snarare 
knytas till en mer begränsad eller privat sfär (se 
Kyhlberg 1995:189^ i999:i9yff).

En annan typ av hus med avvikande byggnadstra
dition hade en hybridkonstruktion med både inre 
takbärande stolpar och kraftiga väggstolpar samt 
dateringar till övergången mellan vikingatid och 
medeltid. De har därmed drag av både treskeppig 
och enskeppig konstruktion. De ska ses mot bak
grund av att både treskeppiga och enskeppiga hus 
var i bruk vid samma tid (Gustafsson, denna volym). 
Även här kan en osäkerhet kring nya byggnadstek- 
niska konstruktioner vara en förklaring. Det kan ha 
orsakats av en osäkerhet kring tillämpningen av en 
enskeppig konstruktion i större hus än de väsentligt 
mindre föregångarna under äldre järnålder (Gus
tafsson, denna volym). Samma datering och en be

släktad konstruktion hade hus 1 vid Sanda i Fresta 
socken i Uppland. Där tolkades den ålderdomliga 
konstruktionen av huset som ett medvetet val med 
en symbolisk innebörd, däribland att legitimera en 
tradition och stärka banden till det förflutna (Åqvist 
2006:59). I viss mån kan denna förklaring vara re
levant för hus med hybridkonstruktion i centrala 
och norra Uppland, trots att de uppvisar skillnader i 
form, storlek och topografisk placering. En betydel
sefull skillnad är dock att de sistnämnda platserna 
kunde rymma flera hus med en sådan konstruktion. 
Ytterligare en annan faktor är att dessa bosättningar 
med undantag för Täby saknade spår av föregång
are på samma plats. De kunde därmed inte anspela 
på en tradition knuten till bebyggelseplatsen, men 
däremot möjligen tyda på att de gjorde anspråk på 
äldre rötter och legitimitet.

Äldre järnålderns bebyggelse 
som avspegling av 
agrarhistoriska företeelser
Nästan samtliga bosättningar från brons- och 
järnålder kan sättas i samband med agrara före
teelser som åkerbruk och boskapsskötsel. Denna 
koppling framgår exempelvis av att makrofossil av 
både odlade växter och ogräs samt ben som kan ge 
en bild av boskapens sammansättning, påträffats 
på bosättningarna. De kan därmed indirekt spegla 
den agrarhistoriska utvecklingen, vilken både kan 
diskuteras generellt och mer detaljerat.

Ett.ex.empel på en företeelse där bebyggelse 
och agrar verksamhet har mötts både bildligt och 
bokstavligt, är ställning av boskap. Denna kom
mer att diskuteras i ljuset av tidigare forskning och 
ur några direkta och indirekta synvinklar. Andra 
aspekter av boskapsskötsel som belysts relativt 
sällan i tidigare arkeologisk och agrarhistorisk 
forskning kommer också att behandlas. En sådan 
är bosättningarnas placering som avspegling av 
den huvudsakliga verksamheten. En annan aspekt 
är variation i boskapens sammansättning.

Kronologiskt kommer företrädesvis bronsålder 
och äldre järnålder att belysas. Geografiskt kom
mer tyngdpunkten att ligga i Uppland, i synnerhet
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undersökningarna från Byprojekter, men också 
med utblickar mot andra landsdelar.

Det agrartekniska komplexet 
under äldre järnålder
Många företeelser inom undersökta bebyggelser 
från äldre järnålder har direkta eller indirekta 
kopplingar till de agrara förhållandena. Ett agrar - 
tekniskt komplex har definierats där samband 
har påvisats mellan bebyggelse, åkerbruk och bo
skapsskötsel samt synliga lämningar av hägnader 
och åkrar för äldre järnålder i södra och mellersta 
Skandinavien (Myrdal lpSSnSyff).

En av dessa företeelser är fähus och ställning. 
Indikationerna på sådana är av olika karaktär; fy
siska lämningar, lämningar som indirekt antyder 
sådana, samt arkeobotaniska och kemiska analyser. 
Till de fysiska beläggen hör lämningar av bås el
ler kättar, vilket främst har påträffats i Nordsjöns 
södra kustområden, Nederländerna, norra Tysk
land och Jyllands västkust. Andra exempel finns på 
Öland, däribland Eketorp. Ofta har lämningarna 
utgjorts av stolphål och rännor, men i några fall 
har konstruktioner av trä eller sten funnits beva
rade (se Myrdal 1984:75; Olausson lppSa^off; se 
Nordström & Herschend 2003:63).

Till de indirekta indikationerna kan räknas fö
rekomst och placering av olika konstruktionsde
taljer i husen, däribland rännor, mittgång, stenlagt 
golv, mellanvägg, ingångar, förtätad placering av 
inre takbärande stolpar. Därtill kommer före
komst och spridning av fyndkategorier som ke
ramik, ben, samt bränd lera (Olausson ipp8a:34; 
Petersson 20o6:64ff).

Den tredje typen av indikationer utgörs bland 
annat av arkeobotaniska analyser, främst makro- 
fossil. Undersökningar av hus från äldre järnålder 
i Norrland har pekat på att vildväxande arter från 
äng och våtmark dominerat i den del som antagits 
vara fähus (Engelmark & Viklund 1991). En annan 
metod är fosfatanalyser, där förhöjda fosfatvärden 
ofta tolkas som spår av en fähusdel (Engelmark 
& Viklund 1991), även om detta också ifrågasatts 
(Björhem & Säfvestad 1993:390.

Fähus har tolkats vara inrymda i samma bygg
nad som bostaden, vilket har setts som karaktäris

tiskt för bebyggelsen under äldre järnålder. Flera 
fördelar med ställning av boskapen i fähus har lyfts 
fram. Till dessa hörde att de utgjorde skydd under 
vinterhalvåret, underlättade hanteringen av meje
riprodukter samt tillvaratagandet av gödsel (Myr
dal 1984:80; Olausson lppSa^a; Zimmermann 
i99p:3i3E). Utifrån fähusdelens storlek har även 
beräkningar gjorts av antalet djur som kunde rym
mas, vilka i sin tur har setts som en måttstock på 
ekonomisk och social status (Olausson lppSa^óff; 
Welinder m.fl. ipp8:426ff; Göthberg aooouapff). 
Utöver att fähus kunde finnas i flerfunktionshus har 
också friliggande fähus förekommit, bland annat 
på Öland (Herschend 1988:52; Fallgren 1998:67). 
Sådana har även föreslagits kan ha funnits i Mälar
landskapen och Östergötland (Olausson lppSa^ö; 
Olausson lppSbma; Petersson 2006:85).

En annan beståndsdel i det agrartekniska kom
plexet var sädesodlingen som förändrades under 
yngre bronsålder och äldre järnålder. Odlade grö
dor som emmer och nakenkorn ersattes av skal
korn. Ytterligare ett tecken på förändring var den 
samtidiga förekomsten av ogräs som svinmålla. 
Både denna och skalkorn var kraftigt beroende 
av gödsling och tolkas som tecken på en inten
siv gödsling av åkermark (Engelmark & Viklund 
1991; Gustafsson ippSiösff).

En förutsättning för att boskap skulle kunna 
stallas var skörd av foder. En förändring av redskap 
skedde under äldre järnålder i och med övergången 
från skära till kortlie, av vilka den sistnämnda var 
mer effektiv för slatter. Det innebär också tillkom
sten av ängsmark för slåtter. Därtill bör även lövtäkt 
ha förekommit för att dryga ut tillgången på foder 
(Myrdal ip88:ip3ff; Welinder m.fl. 1998:258).

Ytterligare ett element i komplexet var synliga 
agrara lämningar, särskilt stensträngar som hu
vudsakligen har ansetts tillhöra den senare delen 
av äldre järnålder. Stensträngar i flera Östersjö
landskap bildar omfattande system, där bland an
nat fägator som förbundit gårdar med betesmark 
kunnat identifieras. Därtill har stensträngar tol
kats avgränsa åker- och ängsmark från betesmar
ken samt inägor från utmark (Carlsson 1979:154; 
Widgren ip83:7off). Stensträngarna innebar att 
odlingssystemens organisation blev mer fastlåst 
än under tidigare perioder. Generellt innebar de
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nya inslagen en effektivisering, i detta fall bl. a. en 
långsiktig näringsöverföring från betesmark till 
åkermark (Myrdal 1988:193!!).

Diskussion av några element i 
det agrartekniska komplexet

Tolkningen av några av de beståndsdelar som in
går i detta agrartekniska komplex har diskuterats 
och till viss del även ifrågasatts. Två tendenser kan 
urskiljas i diskussionen. En har gällt en möjlig da
tering av ställning av boskap, gödsling och några 
andra företeelser i det agrartekniska komplexet re
dan under bronsålder. Den andra tendensen har 
gällt hur vanliga fähus och ställning har varit un
der äldre järnålder.

Till den förstnämnda tendensen hör bland annat 
av att fähus med dateringar till yngre bronsålder 
har identifierats i Danmark genom direkta belägg.
I hus från samma tid i Sverige är beläggen indi
rekta och utgörs främst av rumsindelning. I likhet 
med situationen under äldre järnålder har fähusen 
inrymts i samma byggnad som bostaden (Olaus
son i998a:38ff). Beläggen från bronsålder var 
dock relativt få och kan ses som ett av flera tecken 
på agrara experiment (Olausson 19983:49^.

Förekomsten av gödslade åkrar under yngre 
bronsålder indikeras av förekomsten av skalkorn 
och ogräs som svinmålla, vilka båda är kraftigt be
roende av gödsling (Gustafsson 1998). Konsekven
serna av förändringen av grödor under bronsålder 
och äldre järnålder har diskuterats. Makrofossil kan 
tyda på att gödsling kanske förekom redan under 
neolitikum, medan stallgödsling har bedömts ha 
kommit till regelbunden användning vid övergång
en till yngre bronsålder (Welinder m.fl. 1998:141).

Gödsling kan emellertid ha förekommit i olika 
former och situationer. Gödsel kan ha tillvara
tagits i boskapsfållor i betesmarken utan att vin- 
terstallning var nödvändig. En annan invändning 
är att förekomsten av ogräs som svinmålla i skör
den kan vara en effekt av förändrad skördeteknik, 
exempelvis genom att säden skars av närmare 
marken. Dessutom finns kronologiska skillnader 
jämfört med danska studier av introduktionen av 
skalkorn. Dessa skillnader kan tala för att det inte 
har funnits något funktionellt samband mellan
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skalkornets introduktion och vinterstallning av 
boskap. Därtill har inte effektiva redskap för slät
ter i större omfattning funnits före romersk järnål
der. Övertygande arkeologiska belägg ansågs slut
ligen saknas för vinterstallning av boskap under 
bronsålder (Lagerås & Regnell 1999:265!!).

Till den senare tendensen hör ett ifrågasättande 
av att stensträngssystemen generellt kan dateras 
till den senare delen av äldre järnålder. Både på 
Öland och i Östergötland har tillkomst och ut
nyttjande under andra delar av järnålder och med
eltid föreslagits (Fallgren 2006:41!!; Petersson 
2006:225).

Viss beröring med detta har spår av hägnader av 
trä, som vid E4-undersökningarna har identifierats 
vid flera gårdar från främst äldre järnålder. De upp
visade prov på varierad utformning även på en och 
samma plats. Ofta har de tolkats avgränsa bebyg
gelse, gårdstun eller verksamheter av olika slag in
vid bebyggelsen. På grund av att undersökningarna 
huvudsakligen har berört bebyggelse har det inte 
varit möjligt att klarlägga om trähägnader också 
har avgränsat åkrar och utmark. Sannolikt har detta 
varit fallet och de skulle då kunna ha haft samma 
funktion som stensträngar (Eklund, denna volym).

Ställning
Ställningens omfattning har också ifrågasatts. 
Skillnader i sammansättningen av växter i hus 
i olika delar av Sverige har påvisats genom ar- 
keobotaniska analyser. Den främsta skillnaden är 
fåtalet växtarter som kan betecknas som foder
växter, samt förekomsten av ogräsarter som an
tyder liten användning av gödsel i olika delar av 
landet. Detta kan antyda regionala variationer i 
stallningsperiodens längd, sammansättning av fo
der och utegångsdrift mellan mellersta Norrland, 
Syd-, Väst- och Mellansverige (Viklund 1998:17!). 
Introduktionen av ställning och fähusdrift inom 
Skandinavien har också beskrivits som en regio
nalt och kronologiskt ojämn och mycket utdragen 
process (Olausson 19983:49!).

En faktor som uppmärksammats är att relativt 
få undersökta hus från äldre järnålder i sydvästra 
Skandinavien och nordvästra Europa har direkta 
belägg på fähus. Många av de platser som dis-
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kuterats är belägna på Jylland eller i Nordsjöns 
kusttrakter. Dessutom fanns en tendens att tolk
ningarna har maximerat utrymmen för boskap 
(Carlie lpppnozff). En jämförelse med bebyg
gelse från historisk tid i Halland visade att för
råds- eller ekonomiutrymmen har varit förknip
pade med tre huvudsakliga användningsområden, 
åkerbruk, boskap och bränsle. Byggnader knutna 
till åkerbruket var tröskloge och förvaringsutrym- 
men. Till boskapsskötseln hörde fähus, men minst 
lika viktiga och utrymmeskrävande var foderlador. 
Slutligen fanns byggnader där bränslet kunde för
varas torrt, dvs. vedbodar. Sammanlagt utgjorde 
bostadsutrymmen omkring 30% av den samman
lagda byggnadsytan (Carlie I999:ii4ff). Jämfört 
med bebyggelsen under äldre järnålder tydde detta 
på att de identifierade förrådsutrymmena var för 
små för att kunna innehålla tillräckligt med foder 
för ställning av boskapen under vintern. Därtill 
var såväl slåtter och transport av foder som han
tering av gödsel mycket arbetskrävande, vilket bör 
ha överstigit resurserna för flertalet gårdar. Istäl
let föreslogs att ett omfattande vinterbete förekom 
och att enbart de mest känsliga och värdefulla dju
ren stallades över vintern (Carlie 1999:128ff).

En studie av ställning har gjorts med underlag 
i undersökta hus från bronsålder och järnålder i 
Östergötland. Bedömningen gjordes utifrån hur 
många olika typer av indikationer som kunde 
identifieras i husen. Förekomsten av flera indika
tioner i ett hus var relativt sällsynta och förekom 
endast från romersk järnålder och framåt, vilket 
tolkats som att hus med fähusdel enbart förekom 
från denna tid, men enbart i en liten andel av hu
sen. I ett väsentligt större antal hus från bronsål
der och framåt fanns enstaka indikationer, vilket 
tyder på att djur vistats i husen under begränsad 
tid, exempelvis under känsliga skeden i livet, att 
de var värdefulla eller i samband med extremt vä
der. I de hus som har haft fähusdel har sannolikt 
inte samtliga djur fått plats, utan endast de mer 
värdefulla djuren. För större delen av boskapen 
har utegångsdrift gällt under bronsålder och äldre 
järnålder (Pettersson 2oo6:8iff). En förändring 
bedömdes ha inträffat under romersk järnålder, 
bland annat genom att de fåtaliga tecknen på ställ
ning härrör från denna tid och en möjlig övergång

från fri betesdrift till bete i hagar. Tänkbara sam
band finns också med intensifiering av sädesod
lingen, vilket inneburit behov av att hålla djuren i 
fållor för att gödsla marken, eller en större tonvikt 
på mjölkhantering (Petersson 2006:2530.
En konsekvens av utegångsdrift är att boskapen 
sannolikt har varit väsentligt mer talrik än vad 
man räknar med kan ha rymts i fähus. Enligt ett 
förslag var de 5-10 gånger större än vad behovet 
för den dagliga försörjningen krävde (Welinder 
m.fl. lppSaSyf). Den grundläggande orsaken för 
det stora antalet var troligen försörjningsmässiga 
trygghetsfaktorer om betet blev dåligt eller epi
demier drabbade boskapen. Därtill kan man inte 
utesluta att det även varit förknippat med social 
prestige (Petersson 2006:256).

Spår av ställning i Uppland
En genomgång av funktionstolkningar av hus har 
gjorts för de bosättningar som undersökts inom 
ramen för E4-projektet. Den visar att 21 hus som 
tolkats innehålla stall- eller fähusdel påträffades på 
sex platser: Berget (hus 1, 7), Lövstaholm (hus 11), 
Trekanten (hus 5, 6, 10, 11, 13, 16), Björkgården 
(hus 17, 19), Vaxmyra raä 326 (hus 14) och Kyrsta 
(hus 2, 4, 6, 8,12,15,19, 26,32) (Eklund 2005; Frö
lund 2005a; Onsten-Molander & Wikborg 2006a; 
Onsten-Molander & Wikborg 2006b; Häringe 
Frisberg m.fl. i tryck). På andra bosättningar har 
tolkningen varit vagare av husens funktionella in
delning. De flerfunktionella husen har där tolkats 
bestå av bostad och en ekonomidel, som ibland be
skrivits som förråd, alternativt förråd eller fähus.

Det huvudsakliga underlaget för tolkningen av 
ett fähus eller stall har varit variationer i täthet i 
den inre stolpsättningen som visat en indelning i 
sektioner. Av dessa kopplas sektionen med tätare 
stolpsättning till fähusdelen (Frölund 20053:57; 
Onsten-Molander & Wikborg 20o6a:i32f; Onsten- 
Molander & Wikborg 2006b). Andra företeelser 
som har påverkat tolkningen är pinnhål som kan 
ha ingått i bås och en antydan till mellanväggar vid 
Vaxmyra Hus 14 (Eklund 2005:90,111). Vid Lövsta
holm hus 11 ansågs det kunna finnas spår av bås el
ler kättar. I detta hus var dock enbart ena långsidan 
bevarad (se Häringe Frisberg m.fl. i tryck). Vid hus
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i vid Berget har en extern företeelse som en fägata 
och en hägnad runt huset lett till tolkningen att det 
innehållit en fähusdel (Frölund aooga^óff).

Dessa kriterier för en fähusdel kan jämföras med 
andra studier, där en av de senaste behandlar Öst
ergötland under bronsålder och järnålder (Peters
son 2006). Flera kriterier diskuterades som indika
tioner på djurhållning i ekonomidelen. Till dessa 
hörde tät och regelbunden stolpsättning, omstolp- 
ning och/eller oregelbunden stolpsättning, mellan
vägg mot ekonomidelen, separat ingång, lergolv 
eller stenbroläggning, försänkt golv, kulturlager 
utanför huset, förhöjd fosfathalt samt slutligen att 
huset var beläget i sluttning för att underlätta drä
neringen av fähusdelen (Petersson aoobryyff).

De kriterier som ansågs ha störst värde var de 
som var närmast förknippade med djuren. I ekono
midelen kunde finnas nedsänkt golv och förhöjda 
fosfatvärden, stenbroläggning eller lergolv. Utan
för ekonomidelen kunde finnas spår av gödselhög i 
form av kulturlager eller förhöjd fosfathalt. Därtill 
kommer spår av ombyggnad i ekonomidelen som 
en följd av slitage och snabbare förruttnelse av vir
ke. Kriterier som förekomst av mellanvägg och flera 
ingångar ansågs däremot kunna förekomma även i 
andra delar av husen (Petersson 20o6:8if). Spår av 
ombyggnader i fähus har också sentida paralleller. 
Trots annorlunda byggnadsteknik behövde fähus 
och ladugårdar under 1700- och 1800-talet i Upp
land och Jämtland byggas om eller nybyggas efter 
10-40 år (Raihle 1996:51^ Ulväng 2004:119).

Flera av dessa kriterier förutsätter dock gynn
samma bevaringsförhållanden, det vill säga att 
husen helst inte varit överodlade, samt hur det 
naturliga underlaget var beskaffat. Kriterier som 
spår av omstolpning, mellanvägg och separat in
gång ansågs dock vara mindre känsliga för skador 
genom plöjning (Petersson 2006:81).

I Östergötland var de vanligaste kriterierna om
stolpning, mellanvägg och separat ingång. En tät 
och regelbunden stolpsättning var också relativt 
vanlig, men sågs som ett drag förknippat med en 
plats (Pryssgården). Den visade även kronologiskt 
begränsningar, eftersom de främst förekom under 
bronsålder, men i mycket liten omfattning under 
förromersk järnålder (Petersson 2006:79).

En översiktlig genomgång har gjorts av 85 tre-
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skeppiga hus från bronsålder och järnålder på 23 
bosättningar från E4-undersökningarna i Uppland. 
Kriterierna för husen var att de skulle vara under
sökta i hela sin utsträckning och att de skulle ha en 
sådan storlek att de kan ha haft en flerfunktionell 
indelning. Genomgången visade att en sektion med 
tät och regelbunden stolpsättning var det absolut 
mest vanliga draget. Väsentligt mindre vanliga var 
spår av ombyggnader, vilket oftast innebar att bara 
någon enstaka stolpe bytts ut. Till samma kategori 
hör spår av en mellanvägg, vilket vanligen innebar 
minst två regelbundet placerade stolphål (fig. 3).

Av husen med spår av ombyggnad kan något 
mer än hälften kopplas till hus med tät och regel
bunden stolpsättning. I ungefär samma proportion 
sammanföll hus med indikationer på mellanvägg 
och tät stolpsättning. Däremot sammanföll spår 
av ombyggnad och mellanvägg i enbart sex hus.

I likhet med studien från Östergötland spelar 
bevaringsförhållandena mycket stor roll för utfal
let. Särskilt antalet och arten av indikationer var 
en avspegling av att husen var överplöjda. En tyd
lig skillnad gentemot Östergötland var förekom
sten av en tät och regelbunden stolpsättning. Den 
verkar i Uppland snarare ha varit ett allmänt drag, 
även om det fanns tydliga skillnader, främst av kro
nologiska skäl. I Östergötland ansågs det däremot 
vara ett mycket lokalt präglat drag (se Petersson 
2006:79). Det kan också jämföras med att detta 
drag generellt har betonats i Sverige och Danmark 
(Olausson i998:4off; Tesch i993:iÖ4ff; Welinder 
m.fl. 1998:417). Möjligen kan det antyda regionala 
skillnader i byggnadstradition. Däremot var en lik
het med husen i Östergötland att spår av ombygg
nad tillhörde de mest vanliga indikationerna.

En genomgång av hus från E4-undersökningarna 
visade att 24 hus hade spår av ombyggnad. Skillna
den mot de 31 hus som noteras av Wikborg & Ons- 
ten-Molander kan förklaras av att den även omfattar 
korta hus (se Wikborg & Onsten-Molander, denna 
volym, fig. 10). Av de 24 husen kunde 13 kopplas 
till hus med en sektion med tät och regelbunden 
stolpsättning, dvs. husets ekonomidel. I övriga fall 
sammanföll de med gles eller svårdefinierad sådan. 
En närmare granskning av de 13 husen tyder på att 
spår av ombyggnad fanns i två hus enbart i sektio
nen med gles stolpsättning. I de elva återstående
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Typ av indikation Antal

Sektion med tät stolpsättning 64

Ombyggnad 24

Mellanvägg 15

Fler än 1 ingång 8

Förhöjda fosfatvärden 3

Beläget i sluttning 7

Figur 3. Kvantitativ jämförelse av indikationer på 
ställning i hus från EĄ-undersokningarna.
Figure 3. Number ofdifferent indications ofstabling 
of animals in houses in Uppland.

husen fanns spår av ombyggnad i sektionen med 
tät stolpsättning (Bredåker hus 32, 40, Trekanten 
hus 5, 6, Kättsta hus 20, 24, Vaxmyra hus 14, Kyrsta 
hus 20, 22, Sommaränge hus 3, Vallby södra hus 
18). I tre av dessa fanns spår av ombyggnad även 
i sektioner med gles stolpsättning. I dessa hus var 
det dessutom ofta bara någon enstaka stolpe som 
var utbytt. Ombyggnader av en eller flera sektio
ner var däremot sällsynt, men fanns vid hus 20 i 
Kättsta och hus 18 i södra Vallby (Häringe Frisberg 
& Seiler 2006). I det förstnämnda har en härd 
vid gränszonen mellan sektioner med tät och gles 
stolpsättning tolkats som ett tecken på att sektio
nen med tätt ställda stolpar ingick i bostadsdelen 
(Gustafsson m.fl. 2005a:i2of). En sådan företeelse 
är också känd från hus på andra platser, exempelvis 
hus 1 vid Graneberg i Litslena socken och hus 1 vid 
Åshusby i Norrsunda socken (Dunér & Mutikainen 
i998:5off; Eriksson & Lang 1998:33^.

Kronologiskt har hus med en sektion med tä
tare stolpsättning och spår av ombyggnad date
ringar från yngre bronsålder till äldre vendeltid, 
varav merparten ligger i yngre förromersk järn
ålder och romersk järnålder. Ungefär samma 
kronologiska spridning har hus med spår av om
byggnad i sektioner med gles eller svårbestämbar 
stolpsättning och tyngdpunkten låg i förromersk 
järnålder. Sammantaget verkar spår av ombygg
nader inte enbart avspegla en ekonomidel utan 
även andra delar av husen, samt var förknippade 
med ett brett tidsspann. Detta skiljer sig därmed 
från den bedömning som har gjorts av hus från 
motsvarande tid i Östergötland.

Sammantaget pekar en tillämpning av de nämn
da kriterierna på att enbart en liten andel av husen 
hade indikationer på en närvaro av djur. Detta lig
ger dock i linje med resultaten från Östergötland. 
En skillnad är dock att indikationernas art och få
talighet i de aktuella uppländska husen inte gör det 
möjligt att särskilja hus med en fähusdel från hus 
där djuren enbart haft tillträde i begränsad omfatt
ning. Fåtalet indikationer medför att en tolkning 
som det sistnämnda ligger närmast till hands.

Emellertid finns på andra platser i Uppland 
exempel på hus med sannolik fähusdel eller 
andra spår av djurhållning. Hus I vid Nyckelby 
i Övergrans socken hade en mittsektion med 
en tät stolpsättning. Samtliga stolphål i denna 
var också omstolpade, vilket med andra ord ty
der på en genomgripande ombyggnad av denna 
del. Slutligen visade en fosfatkartering svagt 
förhöjda värden i och utanför husets centrala 
del. Dateringen ligger i äldre romersk järnålder 
(Göthberg & Franzén 1996:430. Tolkningar av 
ett annat slag har föreslagits vid Åshusby i Norr
sunda socken och Åslunda i Odensala socken. 
Vid den förstnämnda fanns mellan två hus från 
äldre romersk järnålder en yta med ett kom
pakt kulturlager. Detta kopplas till ställning i ett 
av de anslutande husen (Dunér & Mutikainen 
1998:49). Det kan därför sannolikt röra sig om 
plats för en gödselstack. Vid Åslunda tolkades en 
grop med höga fosfatvärden som en gödsel- och 
avfallsgrop direkt utanför ett hus från den senare 
delen av äldre järnålder (Dunér 2005:43).

Gårdarnas husbestånd
Gårdarna kan ta sig olika uttryck i storlek, antal 
hus och rumslig disponering. Utöver bebyggelse 
kan också andra företeelser knytas till begreppet 
som brunnar, hägnader, härdar och andra spår av 
verksamheter samt åker, äng och betesmark, med 
andra ord även den mark som disponerades (se 
Olausson 1998b; C ar lie & Artursson 2005; Eklund 
m.fl. denna volym). Vad gäller bebyggelsen bestod 
den vanligen fram till förromersk järnålder av en
bart ett hus som rymde såväl bostad som ekono
midel. En generell ökning av antalet hus noteras 
under äldre järnålder med främst förekomst av
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flera uthus. Vid övergången mellan yngre järnål
der och medeltid förändrades antal och bestånd 
av hus, som en följd av att de flerfunktionella 
treskeppiga husen gick ur bruk (se Eklund m.fl., 
denna volym; Gustafsson, denna volym).

Under den senare delen av äldre järnålder var hu
sens rumsliga disponering tämligen lös, men ofta 
låg husen antingen parallellt med eller i mer eller 
mindre rät vinkel till varandra. I idealfallet bilda
des ett gårdstun som avgränsades av hus på minst 
två sidor (fig. 5) och avgränsades av hägnader (se 
Eklund, denna volym). Det fanns också mer oregel
bundna lösningar, särskilt på gårdar med flera hus.

Under medeltid och nyare tid kunde en ansen
lig del av gårdens byggnader karaktäriseras som 
ekonomibyggnader av olika slag. Enligt de med
eltida landskapslagarna skulle prästgårdar utöver 
boningshuset bland annat ha fähus, lada, sädes
bod och visthus. För landbogårdar nämns färre 
hus, däribland fähus och lada. De sistnämnda kan 
också betecknas som gårdens kärna. I medeltida 
skriftligt material verkar ladan främst omtalas i 
betydelse sädeslada. Detta kan innebära att fo
derlador troligen har varit sammanbyggda med 
fähuset eller varit avsides belägna vid ängsmar
kerna (Myrdal 1985:4^). Man kan tala om eko
nomibyggnader som åkerrelaterade (sädeslada, 
tröskloge) och boskapsrelaterade (fähus, stall, fo
derlada). I Halland kunde ekonomibyggnaderna 
under 1700-talet utgöra omkring 70% av den to
tala byggnadsvolymen (Carlie 1999:118).

En jämförelse med situationen under äldre 
järnålder innebär delvis andra förhållanden och 
förutsättningar. En möjlighet är att utgå från 
antalet mindre hus och deras konstruktion. En 
källkritisk faktor vid en sådan jämförelse är att 
bosättningar och gårdar inte alltid är under
sökta i sin helhet. Möjliga funktioner för min
dre byggnader är förråd, hantering av säd och 
lador. Därtill kan även funktioner som ria/ 
bastu, smedja, fähus, bostad och hall/kultbygg- 
nad ha förekommit (Frölund & Schütz, denna 
volym). Hus ur den förra gruppen kan vara re
lativt anonyma, förutom att hörnstolpshus i 
form av stolpbodar ofta anses ha varit avsedda 
för lagring, bl.a. av säd (Björhem & Säfvestad 
i993:292ff). Däremot borde hus i den sistnämn

da gruppen kunna identifieras genom lämningar 
som eldstad i ria, smedja, bostad eller spår av 
ombyggnad i fähus. Dessvärre är sådana spår 
sällsynta, bl.a. på grund av att mindre byggnader 
kan vara mer utsatta för skador, exempelvis från 
odling. De mindre byggnaderna kan därför före
falla vara mest förknippade med lagring.

Dessutom är mindre byggnader mer svårdate- 
rade, både på grund av att daterbart material kan 
vara mindre vanligt och att större byggnader kan 
ha haft högre prioriteringar vid analys och date
ring. Ytterligare en dateringsrelaterad fråga gäl
ler bosättningar med flera bebyggelseskeden, där 
avsaknad eller fåtal dateringar från mindre bygg
nader kan innebära oklarheter för vilket skede de 
har tillhört. En annan faktor är att byggnadernas 
användningstid kan ha varierat, exempelvis bör 
fähus, vare sig de varit fristående eller samman
byggda, ha haft en kortare användningstid. Hus 
för förvaring av torra varor kan ha haft en väsent
ligt längre sådan, särskilt eftersom många beva
rade timmerbyggnader från medeltid har haft en 
sådan funktion (Augustsson 1996:10^.

För genomgången har bebyggelse från yngre 
förromersk järnålder till folkvandringstid varit 
utgångspunkt. Den kronologiska avgränsningen 
har styrts av att romersk järnålder vanligen anses 
vara den tid då vinterstallning, slatter på ängar och 
gödsling av åkrar tillämpades i stor skala (Myrdal 
1988:19364 Welinder m.fl. 1998:253!^. Förutom 
undersökningar av bosättningar inom E4-projek- 
tet ingår även ett antal undersökningar i centrala 
och norra Uppland, däribland Väsby i Vänge sock
en, Stenhagen i Läby socken, Myrby och Kumla 
i Danmarks socken, Forsby och Vrå i Knivsta 
socken och Skämsta i Tierps socken (Häringe Fris
berg m.fl. 1998; Fagerlund m.fl. 1999; Frölund & 
Larsson 2002; Göthberg m.fl. 2002; Scheutz m.fl. 
2004; Göthberg 2007). Till kriterierna hör att hela 
eller stora delar av bebyggelsen ska ha uppfångats 
inom undersökningens ram. I jämförelsen ingår 23 
bosättningar i norra och mellersta Uppland från 
dessa epoker med sammanlagt 51 gårdar, där några 
gårdar representeras av flera bebyggelseskeden (fig. 
4). Detta har förmodligen varit ännu mer vanligt 
att döma av förekomsten av överlagrande hus. För 
omkring hälften av gårdarna har det därmed fun
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nits minst två bebyggelseskeden under romersk 
järnålder och folkvandringstid på samma plats.

Dessa gårdar har bestått av ett varierat antal hus, 
men på flera platser anslöt bebyggelsen till under
sökningsområdets kant, varför det kan ha funnits 
ytterligare hus. Antalet hus på gårdarna kan därför 
i flera fall ses som minimivärden. Tidigare under
sökningar har visat att en vanlig sammansättning 
av hus på gårdarna har varit ett treskeppigt hus 
med bostad, ett treskeppiga mindre hus och ett 
hörnstolpshus (Göthberg 1995:96^ Hedemark 
i996:i6ff; Eklund m.fl., denna volym). En sådan 
sammansättning fanns på 30 av gårdarna, med 
viss variation särskilt i förekomst av hörnstolpshus 
(fig. 5). Bebyggelsen på ytterligare nio gårdar hade 
utöver huvudbyggnaden minst två mindre tre
skeppiga hus samt något hörnstolpshus. Slutligen 
bestod bebyggelsen på de återstående tolv går
darna av ett treskeppigt hus samt ibland ett hörn
stolpshus. Variationen i antalet hus på gårdarna 
har därmed varit betydande och har tidigare bland 
annat noterats på Öland (Fallgren 2006:28).

Gårdar med en uppsättning av flera treskeppiga 
hus med trolig ekonomifunktion har noterats på 
några platser. Sådana Anns vid Lövstaholm (södra 
gården), Bredåker gård E och I, Kyrsta gård 1 och 
möjligen gård 2 samt Stenhagen. Till dessa hör 
möjligen också Björkgården eftersom det fanns 
sex treskeppiga mindre hus, men bara ett med bo
stadsdel. Eftersom husen anslöt till icke undersök
ta delar av bosättningen har sannolikt ytterligare 
hus funnits, särskilt sådana med bostad (Onsten- 
Molander & Wikborg 20063:135). Vaxmyra gård 
G och Kyrsta gård 5 hade också en sådan upp
sättning hus. I den förra hade dock boningshuset 
ytmässigt relativt små ekonomidelar och i det se
nare var de mindre husen relativt små (se Eklund 
2005:117; Onsten-Molander 20o6b:204f).

Vid Bredåker noterades att antalet hus med tro
lig ekonomifunktion generellt översteg antalet 
bostadshus, särskilt under romersk järnålder, men 
i viss mån också folkvandringstid. Ökningen av 
gårdarnas lagringskapacitet tolkas som en indika
tion på att både hushållens storlek och produktio
nen ökat, möjligen även som en överproduktion 
(Frölund & Schütz 2007:225, 238f). Ytterligare ett. 
ex.empel är från Lindsunda i Norrsunda socken,

där det fanns flera treskeppiga hus av olika storlek. 
De tolkades som tecken på en möjlig tyngdpunkt 
på jordbruk (Hamilton 1998:28). Gårdar med fle
ra hus med trolig ekonomifunktion har en huvud
saklig spridning från slutet av förromersk järnål
der till folkvandringstid, med en tyngdpunkt mot 
slutet av denna tid. Därutöver finns kvantitativt 
sett också enstaka exempel från slutet av yngre 
bronsålder och förromersk järnålder, men dessa 
bestod generellt av korta hus, varför de inte hade 
en jämförbar byggnadsyta. Sådana fanns bland an
nat vid Trekanten, Bredåker samt Håga och västra 
Väsby i Vänge (Göthberg & Holmström 1998; Fa
gerlund m.fl. 1999:66; Onsten-Molander & Wik
borg 20063:135; Frölund & Schütz 2007:231).

Samtidigt kan uppmärksamhet riktas mot de 
gårdar som förefaller ha haft få hus utöver bostads
huset. Av de tolv gårdarna med enbart bostadshus 
och eventuellt hörnstolpshus utmärkte sig fyra ge
nom ovanligt stora hus, Brillinge (hus 2), Lövsta
holm (hus 6 och 3), Kättsta (hus 20) och Vaxmyra 
(hus 11). En reservation är att huset vid Brillinge 
anslöt till icke undersökta delar av bosättningen. 
Det skulle därför ha kunnat Annas fler samtidiga 
hus. Vid Lövstaholm avlöstes hus 6 av hus 3, men 
husen kan också ha funnits samtidigt en kortare 
tid (Häringe Frisberg m.fl. i tryck). De stora husen 
skulle genom sin storlek ha kunnat inrymma stora 
ekonomiutrymmen, vilket skulle kunna innebära 
att behovet var mindre av separata ekonomibygg
nader. Huset vid Vaxmyra har eventuellt inrymt 
två hushåll (Eklund 2005:118).

Sex gårdar med enbart ett enda hus fanns vid 
Fullerö (hus 1), Vallby södra (hus 19), Trekanten 
(hus 11, 16), Vaxmyra (hus 10) och Snåret (hus 
4). Dateringar från dessa ligger från slutet av för
romersk järnålder till folkvandringstid (Eklund 
2 o o 5; Bj örck & Appelgren 2006: Häringe Frisberg 
& Seiler 2006, Onsten-Molander & Wikborg 
2006a; Björck&Larsson 2007a). Tre andra gårdar 
med ett hus fanns vid Lövstaholm (hus 5), Bredå
ker (hus 1) och Kättsta (hus 2). Den förstnämnda 
har daterats till folkvandringstid och de två sist
nämnda till äldre romersk järnålder (Gustafsson 
m.fl. 2005a; Frölund & Schütz 2007; Häringe 
Frisberg m.fl. 2007a). Ett gemensamt drag för de 
tre sistnämnda gårdarna var deras topograflskt
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Figur ą. Gårdarnas bestånd av hus uppdelat på huvudsakligen bostadshus, huvudsakligen ekonomifunktion samt hörn- 
stolpshus. De har indelats i tre grupper efter antalet troliga ekonomibyggnader per bostadshus: A - enbart hörnstolpshus,
B - ett treskeppigt hus, C -flera treskeppiga hus. Därtill anges om brunn eller vattendrag fanns inom 50 m avstånd.

Figure 4. The houses of the farmsteads divided after dwelling-house, outbuilding and corner-post house. The 
farmsteads have been divided in three groups according to the number of outbuildings per dwelling-house: A - only 
corner-post-house, B - one three-aisled building, C - more than one three-aisled buildings. Existence of a well or a 
water-course/stream within 50 m from the farmstead.

Plats Gård/ Datering Bostad Ekonomi HSH Stor- Brunn Bäck
fas (husnr) (husnr) (husnr) lek <50m <50m

Forsby RJ-FVT 1(2) 1(1 1(3 B - -

Vrå N RJ 1(11 1(8 1(25 B - -

Vrå S YRJ 1(10 1(14 - B ? -

Väsby-Vänge YRJ-FV 2(7,8 3(9,10,53 - B - -
Stenhagen YRJ 2(2,3 5(1,4,5,6,7 - C - -
Danmarksby RJ-FV 2(3,6 3(4,5,7 1(8 B - X

Myrby RJ-FV 2(1,2 3(3,4,5 1(6 B X -

Kumla RJ-FV 4(1,2,3,7 2(4,6 3(5,8,9 B X

Stångby YFR-ÄRJ 1(A KC B - -

Brillinge RJ 2(2,1 - 2(3,5 A - -

Berget ÄRJ 2(1,5 2(2,3 1(4 B X -

Lövstaholm SA ÄRJ 1(8,9 1(15) - B X -

Lövstaholm SB ÄRJ 1(10 2(12,14 2(16,19 C X -

Lövstaholm SB YRJ 1(1,13 2(17 1(18 B X -

Lövstaholm N Ä/YRJ 3(6,3,2 - - A - X

Lövstaholm N FV 1(5 1(7 A - X

Bredåker K ÄRJ 1(1 - - A - X

Bredåker A YRJ 1(1 1 (XI 1(4 B - -

Bredåker B YRJ KM 1(111 2 (VI la/b B - -

Bredåker C RJ/FV 2(IV,X 1(8 2(Vlll,43 B - X

Bredåker D FV 3(VI,IX,3 3(2,6,47 - B X

Bredåker E YRJ 1(28 2(27,30 1(39 C - X

Bredåker G ÄRJ 1 (Vb2 1(46 1(53 B - -

Bredåker 1 ÄRJ 1(12 1(9,13,18 1(19 C - X

Bredåker 1 RJ-FV 1(10 2(14,48 - C - X

Fullerö RJ-FV 1 (H1 - - A - -

Trekanten F3 RJ 2(11,16 - - A X -

Trekanten F4/5 YRJ 2(5,7 2(4, 15) - B X -

Trekanten F6 YRJ 2(6,10 1(13) - B? X -

Björkgården YRJ-FV 1(19 6(18,20,21,25,29,31 1(26) C - -

Skärna RJ-FV 1(2 1(1 - B - -

Kättsta S02 ÄRJ 1(2 - - A X -

Kättsta S03 ÄRJ 1(20 - 1(32 A - -

Kättsta S03 YRJ 1(23 1(22 1(21 B - -
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Plats Gård/ Datering Bostad Ekonomi HSH Stor- Brunn Bäck
fas (husnr) (husnr) (husnr) lek <50m <50m

Katista N03 RJ 2(26,30 2(28,29 2(27,31 B - -

Vaxmyra G325 YRJ 1(4 2(5,6 - C? - -

Vaxmyra D325 YFR/ÄRJ 1(3) 1(2 - B - -

Vaxmyra E326 ÄRJ 1(11 - 1(8 A - -

Vaxmyra B326 YFR/ÄRJ 1(10) - - A - -

Vaxmyra C326 YFR/ÄRJ 1(14 1(13 - B X -

Kyrsiä G1 YFR/RJ 2(10,12 2(15,29 - B X -

Kyrsta G1 RJ 1(19 4(7,16,34,41 1(13 C X -

Kyrsta G2 YFR/ÄRJ 2(2,4 3(1,3,17 1(37 B X -

Kyrsta G3 YFR/ÄRJ 1(20 1(21 1(35 B - -

Kyrsta G4 YFR-YRJ 2(7,32 1(30 1(24) B? X -

Kyrsta G5 YFR/ÄRJ 1(26 2(27,28 - C? - X

Sommaränge RJ-FVT 2(3,6 2(4,5 2(1,2 B - -

Snåret (RJ-FVT) 1(4 - A - -

Vallby södra A FVT 1(18 1(20 - B - -

Vallby södra B FVT 1(19 - 1(21 A - -

Skämsta S RJ/FVT 2(1,3 1(4 - B? X -

0 20 40m

sett låga belägenhet. En gemensam nämnare för 
nästan alla gårdar med enstaka hus, med undan
tag för Snåret, är att samtidiga gårdar med flera 
hus har funnits i den närmaste omgivningen. I 
synnerhet de lågt belägna gårdarna bör ha haft 
en något annorlunda roll, men måste ses i sam
spel med de större bosättningarna.

Sammantaget har merparten av gårdarna haft 
minst en byggnad med trolig ekonomifunktion 
utöver det hus som bör ha inrymt bostadsdel. Det 
finns därför vissa förutsättningar för att de kan ha 
motsvarat situationen under historisk tid, dvs. att 
en relativt stor andel av husen både sett till antal 
och yta skulle kunna kategoriseras som ekonomi
utrymmen. Allmänt kan de troligen kategoriseras 
som åker- eller boskapsrelaterade. En sannolik 
konsekvens är därför att merparten av gårdarna

Figur 5. Husen vid Danmarksby var tätt placerade i 
mer eller mindre rät vinkel till varandra (efter Göth- 
berg, Qviström m.fl. 2002).
Figure 5. The houses of the farmstead at Danmarksby 
were densely placed, at more or less right angles (after 
Göthberg, Qviström et al 2 o 02).
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skulle ha haft tillgång till utrymmen för exempel
vis vinterfoder om än i varierande omfattning.

Tillgång till vatten
För hushållen har vatten i alla tider varit en nöd
vändighet. I ännu högre grad har det också varit 
en förutsättning för boskapsskötsel, vare sig den 
har bedrivits som utegångsdrift eller med ställ
ning, eftersom stora mängder vatten gick åt. Vat
ten kan ses som en vara som behövt transporte
ras till huset. Att vattnet har funnits på relativt 
kort avstånd från gården har därför underlättat 
för såväl hushåll som boskap som vistats inom
hus. Om djuren varit stallade över vintern kunde 
vattnet få bäras in till fähus och stall. Alternativt 
fick djuren drivas ut för att dricka, vilket omtalas 
under medeltid (se Myrdal ippp:ypf).

Utöver brunnar kan vattenförsörjningen ha 
tryggats av vattendrag och naturliga källor. Av 
dessa är brunnar de som mest lätt kan identifie
ras arkeologiskt. Vattendrag och källor kan iden
tifieras på äldre kartor och i viss mån i landskapet 
ännu idag. I det följande kommer naturliga källor 
inte att behandlas närmare.

Vid sju av de 23 förhistoriska bosättningar som 
ingick i E4-undersökningarna har brunnar eller 
vattenhål lokaliserats som är helt eller delvis sam
tida med den förhistoriska bosättningen (fig. 6, 7). 
Dateringarna från brunnarna på dessa platser lig
ger nästen enbart i förromersk och romersk järnål
der. Underlaget för dateringarna utgörs av bevarat 
trä från störar eller flätverk i brunnarnas botten, 
vilka påträffades vid Berget, Lövstaholm och Kyr- 
sta (Frölund 2oo5a:z5; Onsten-Molander & Wik- 
borg 2006b; Häringe Frisberg m.fl. i tryck). På 
andra platser utnyttjades kol, sädeskorn eller fynd 
från olika delar av fyllningen, vilka därför kan av
spegla allt från brunnens anläggnings- och nytt- 
jandetid till dess igenfyllning (Eklund 2005:103; 
Gustafsson m.fl. 20053:73; Onsten-Molander & 
Wikborg 20o6a:53ff; Onsten-Molander & Wik- 
borg 20o6b:2iff; Häringe Frisberg m.fl. i tryck). 
Koncentrationen av dateringar till förromersk 
och romersk järnålder avspeglar grovt sett också 
de mest vanliga dateringarna från bosättningarna. 
Noterbart i detta sammanhang är också att yngre
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järnålder inte framträder. Enbart i anslutning till 
den vikingatida bebyggelsen vid Kättsta påträf
fades brunnar. Dessa kunde dock enbart dateras 
indirekt genom den rumsliga anknytningen till 
bebyggelsen (se Gustafsson m.fl. 2005a:33ff). Ge
nerellt gäller också att brunnar kan ha funnits på 
fler platser utanför vägsträckningen.

Brunnar i nära anslutning till bebyggelse har 
motsvarigheter på andra bosättningar i Uppland 
från samma tid. Merparten tillhör i likhet med 
de från E4-undersökningarna förromersk och ro
mersk järnålder. Till dessa hör Skämsta i Tierp, 
Myrby och Kumla i Danmark, Högsta i Övergran 
och Tibble i Litslena (Andersson m.fl. 1994:132, 
238; Anund & Eriksson 1998:57!!; Häringe Fris
berg m.fl. 1998:9!; Frölund & Larsson 2002:27!; 
Göthberg 2007). Vid Apalle i Övergran härrörde 
merparten av brunnarna till bronsålder, men en
staka sådana från förromersk och romersk järnål
der fanns också (Ullén 2003:50!, 72). Ett av de få
taliga exemplen på brunnar med yngre dateringar 
var från Bålsta i Yttergran, där en brunn hade da
teringar mellan folkvandrings tid och tidig medel
tid (Franzén m.fl. 1996:57).

Av de 51 ovan nämnda gårdarna mellan sen för
romersk järnålder och folkvandringstid hade 16 
brunnar inom 50 m avstånd. Därtill hade en gård 
vid Vrå ett odaterat vattenhål med trolig förhisto
risk datering (fig. 4). Brunnarna låg till den över
vägande delen inom 30 m avstånd från husen och 
hade således ofta en påtaglig rumslig koppling, 
särskilt vid Berget, Lövstaholm, Trekanten och 
Kyrsta och i enstaka fall vid Bredåker (hus 20, 23), 
Kättsta (hus 2) och Vaxmyra (hus 14,15).

Vattendrag i form av större bäckar och åar kan 
identifieras på äldre kartor. Av dessa framgår 
inte hur omfattande vattenflödet har varit, samt 
fluktuationer på grund av säsong eller neder- 
bördsmängd. Det finns också en källkritisk faktor 
i och med att bäckar inte alltid har ritats ut om 
marken utnyttjades som bete eller äng. Dessutom 
kan marktopografin ha bidragit till om det över
huvudtaget har funnits förutsättningar för bäck
ar eller vattendrag i närheten av de lokaliserade 
bosättningarna. Dessa faktorer kan tillsammans 
bidra till att enbart tio gårdar hade vattendrag 
inom 50 m avstånd, dvs. väsentligt mindre än
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B = Brunn 
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/\Y Markslagsgräns

Figur 6. Vid Berget fanns lämning
ar av minst två gårdar, varav en på 
en höjdrygg och med större hus (614). 
Vid den lägre belägna gården (614) 
fanns flera brunnar (efter Frölund 
2 0 04a; Fagerlund & Åberg 2004).
Figure 6. Berget had remains of 
at least two farmsteads, of which one 
was placed on a ridge and had larger 
house (614). The other farmstead were 
situated on the plain (614) and had 
several wells (after Frölund 2004a, 
Fagerlund & Åberg 2004).

gårdar med brunnar inom samma avstånd. Mest 
påtagligt framgår detta vid Danmarksby, Lövsta- 
holm och Bredåker (fig. 12).

Bebyggelsens närhet till vattendrag verkar ha 
uppmärksammats i liten grad. Till undantagen 
hör bosättningen vid Abbetorp i Östergötland, där 
bebyggelsen var placerad invid vattendrag (Peters
son 20o6:fig. 8). En studie av bosättningar i södra 
Halland från brons- och järnålder visar däremot 
att bebyggelsen generellt inte hade något tydligt 
samband med vattendrag, som kunde ligga på av
stånd av 100-1000 m. I sammanhang med detta 
framgick också att brunnar nästan helt och hållet 
saknades på bosättningarna (Carlie lppp-.ySf).

Förekomsten av brunn eller vattendrag verkar i 
stor utsträckning komplettera varandra. Samman
taget fanns brunn, vattenhål eller vattendrag inom 
mindre än 50 m avstånd från 26 av de 51 gårdarna 
(fig. 4). Dessutom ska det beaktas att flera av går
darna med nära tillgång till vatten påträffades på 
de ytmässigt största bosättningarna, där förutsätt
ningarna för att påträffa brunnar var mer fördel
aktiga. På platser där bebyggelse låg vid kanten av 
undersökningsytan eller dessa var smala påträffa
des färre brunnar, varför sådana kan betraktas som

underrepresenterade. Undantag bland de större 
bosättningarna är Bredåker, där enbart enstaka 
brunnar påträffades. Å andra sidan låg denna i an
slutning till flera vattendrag. Ytterligare exempel 
på platser med relativt stora undersökningar, där 
brunnar inte påträffats, är södra och norra Vallby 
samt Vrå i Knivsta.

Slutord ställning
Diskussionen av indikationer på ställning, gårdarnas 
husbestånd och tillgång på vatten uppvisar var och 
en för sig en mångfald. Detta påverkar givetvis också 
ett försök till jämförelse och sammanvägning.

Indikationer i husens konstruktion på ställning 
av boskap är fåtaliga i Uppland. Antalet hus med 
regelrätt fähusdel förefaller ha varit litet. I likhet 
med vad som föreslagits för Östergötland skulle 
det istället kunna tala för att husdjur enbart från 
tid till annan hade vistats i husen, men utan att 
fasta arrangemang som bås eller kättar inrättats (se 
Petersson 2006:850. Å andra sidan har många går
dar haft flera hus, vilket bör innebära att de kan ha 
haft gott om utrymme för lagring av foder för bo
skapen. Enbart ett mindre antal gårdar verkar ha
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Figur 7. Vid Kyrsta lokaliserades sex gårdar med skilda dateringar. Invid gårdarna fanns flera brunnar (efter 
Onsten-Molander & Wikborg 200 6b).

Figure 7. At Kyrsta six farmsteads with different datings were located. Beside them were several wells (after 
Onsten-Molander dr Wikborg 2006b).

haft mycket små sådana. Likaledes hade minst hälf
ten av gårdarna tillgång till vatten i form av brun
nar eller vattendrag inom ett relativt kort avstånd.

Dessa olika indikationer kan vid en första an
blick tyckas strida mot varandra. En möjlig förkla
ring som förenar de olika företeelserna är att bo
skapen under romersk järnålder haft tillträde till 
delar av husen, men huvudsakligen fått vistas ut
omhus även vintertid. Därför kan det ha varit ett 
urval av boskapen som fick plats inomhus, möjli
gen de som varit mest värdefulla, exempelvis rid- 
eller dragdjur och mjölkkor eller djur i känsliga

skeden i livet (Hardt 2003:77; Petersson 2006:92^. 
Boskapen kan delvis ha gått i hagar som anslutit 
till gården (se Petersson 20o6:88f). Spillning från 
nötboskap behövde inte enbart ha tillvaratagits i 
fähus, utan även fållor utomhus i anslutning till 
gården har kunnat fylla sådana syften (Zimmer
mann ipp9:304ff; Petersson 2006:254).

Förmodligen har merparten av boskapen varit 
utegående året runt, med undantag för när väder
förhållanden varit alltför dåliga. Från historisk tid 
finns i olika delar av norra Europa exempel på ute- 
gångsdrift året runt för såväl större som mindre
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arter av husdjur. Till fördelarna hörde att djurens 
hälsotillstånd vanligen var bättre, men å andra si
dan behövde de stödfodras vintertid eftersom det 
gick åt mer foder (Zimmermann lppp^oyff). De 
potentiella lagringsutrymmena för foder i husen i 
Uppland kan vara ett tecken på att inte enbart de 
djur som inrymts i husen utan även utegående djur 
kunnat få foder vintertid. Brunnar och vattendrag 
i gårdarnas närhet bör ha utnyttjats både av utegå
ende djur och de som kunde vara inomhus.

Bebyggelsens belägenhet 
och agrara inriktning
I vilken mån bosättningarnas varierade topogra
fiska belägenhet under järnålder också kan ha 
inneburit skillnader i deras brukningsmässiga 
inriktning har hittills diskuterats i relativt liten 
grad. Ett av de fåtaliga exemplen finns i Öster
götland där markanta skillnader i markunderlag 
och indikationer på åkerytor av varierande stor
lek har noterats vid bosättningar vid Mjärdevi och 
Kallerstad utanför Linköping. De tolkades som 
en inriktning på husbehovsodling i kombination 
med omfattande boskapsskötsel respektive att 
mer omfattande åkerbruk förekommit (Elfstrand 
2005:i3off). Andra exempel är att bosättningar i 
västra Östergötlands större slättbygder har tolkats 
huvudsakligen vara inriktade på åkerbruk, i kon
trast till bosättningar i skogsbygder där boskaps
skötsel kan ha dominerat (Molin 1999:22). Andra 
exempel finns på Öland, där gårdar från äldre 
järnålder har visat sig förekomma på både goda 
och dåliga jordar. Till de sistnämnda hör gårdar på 
Alvaret. Några av dessa har i det närmaste saknat 
odlingsbar mark och har bedömts vara självstän
diga hushåll främst baserade på boskapsskötsel. 
Genom det ekonomiska utbytet av denna har de 
kunnat skaffa det de ej kunnat producera. Bland 
dessa har det både funnits gårdar där bland annat 
guldfynd talar för en viss rikedom, medan andra 
varit relativt små (Herschend i988:44ff).

I Mälarlandskapen har vanligen bebyggelsens 
samband med åkerbruk under äldre järnålder be
tonats genom företeelser som möjliga odlingsytor 
och stensträngar. Möjligheten av en mer omfat
tande inriktning på åkerbruk i Upplands slättbyg

der bör inte uteslutas. Indikationer på detta skulle 
kunna vara stora förekomster av bränd säd, exem
pelvis vid Bredåker och Lövstaholm (se Frölund & 
Schütz 2007:113; Ranheden, denna volym). Andra 
spår av verksamheter knutna till säd uppvisade 
både Lövstaholm och den lågt belägna delen av 
bosättningen vid Berget genom talrika fragment 
av malstenar av olika typer, bl.a. vridkvarnar vid 
Lövstaholm (Frölund 20053:34; Häringe Frisberg 
m.fl., i tryck; Östling, kvarnar, denna volym). Des
sa tre fyndplatser är också exempel på helt skilda 
topografiska lägen, där bebyggelsen vid Bredåker 
är belägen i de övre delarna av sluttningar, medan 
Lövstaholm och delar av Berget ligger väsentligt 
lägre. Det skulle också kunna avspegla olika för
utsättningar för odling. I de två sistnämnda fal
len kanske man inte heller ska utesluta att säden 
odlats på andra platser. Ett möjligt.ex.empel är att 
fynd av säd och vridkvarnar, men ringa tillgång på 
lämplig odlingsmark vid Sanda i Fresta, har tol
kats som att säden odlats på andra platser (Åqvist 
2006:57). En likartad tolkning har också gjorts för 
Helgö (Lamm 1982:3; Zachrisson 2004:358).

Lågt belägna bosättningar 
Trots att det uppländska landskapet inte är känt 
för några stora topografiska skillnader har bo
sättningarna från bronsålder och äldre järnålder 
en viss topografisk spridning från höjdlägen till 
flacka marker. I synnerhet de sistnämnda har upp
märksammats och kontrasterats mot bosättningar 
under yngre järnålder och historisk tid då mer el
ler mindre utpräglade höjdlägen har ansetts do
minera. Bland de bosättningar som var belägna i 
flack mark finns det emellertid också några som 
var påtagligt lågt belägna, invid eller inom mark 
som under historisk tid varit äng. Bosättningarnas 
topografiska belägenhet väcker därför frågor om 
det också kan ha funnits skillnader i brukning för 
bosättningarna från äldre järnålder.

Den utbredning ängsmarkerna hade i Uppland 
enligt äldre lantmäterikartor från 1600- och 1700- 
talet kan emellertid inte oreserverat föras tillbaka 
till äldre järnålder. Förändringar av både struk
turell och kvantitativ art har förekommit under 
den mellanliggande tiden. Till de huvudsakligen 
kvantitativa förändringarna hör en kraftig upp
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odling av de uppländska slättbygderna, särskilt 
Uppsala-slätten med en inriktning på sädesodling 
under slutet av 1400-talet och början av 1500- 
talet (Myrdal & Söderberg tppniaiff, tyyff). En 
troligen mer strukturellt präglad förändring av 
markanvändningen var förmodligen övergången 
från ensäde till tvåsäde som innebar att åkermar
ken organiserades i två gärden som växlade mellan 
odling och träda. I Mälarlandskapen brukar två- 
sädets introduktion dateras till övergången mel
lan järnålder och medeltid (Myrdal 1985^2). Hur 
kvantitativt omfattande den sistnämnda varit är 
oklart och likaså om uppodlingen varit snabb el
ler successiv (se Myrdal 1985^5). Båda dessa för
ändringar innebar att åkermarken utvidgades på 
bekostnad av ängs- och betesmark.

En äldre förändring bör ha inträffat i samband 
med omstrukturering av bebyggelsen vid över
gången mellan äldre och yngre järnålder. Vilka 
förändringar av markanvändningen de innebar är 
svårt att belysa, men bör sannolikt främst ha haft 
formen av omlokaliseringar.

Den samlade konsekvensen av detta är att en 
mycket stor del av den mark som under historisk 
tid brukades som åkermark bör ha använts som 
betesmark och äng under äldre järnålder.

Under äldre järnålder har åkermarken för varje 
gård på olika grunder bedömts vara relativt li
ten. På Gotland har åkerytorna bedömts uppgå 
till totalt 1,0-2,5 hektar och i Östergötland 2-10 
hektar (Carlsson lpypriip; Widgren 1983^2). 
Dessa bedömningar bygger huvudsakligen på 
fossil åkermark i kombination med utsträckning 
av stensträngssystem. I Östergötland har också 
fossila åkerytor på betydligt mindre än 1 hektar 
uppmärksammats i anslutning till bosättningar 
(Elfstrand 2005:135^ Petersson 2006:255). Däre
mot är det oklart om det funnits ytterligare åkrar 
i närheten. I Skåne har spannmålsbehovet under 
äldre järnålder för en befolkning om y-8 personer 
under ett års tid beräknats kunna odlas på 1-2 hek
tar åker beroende på jordmån (Olsson 1991:300).

Ängsmarken har enligt äldre lantmäterikartor 
varit uppdelad i hårdvall och sidvall på torr res
pektive fuktig mark, med delvis olika växtlighet. 
Slåtter på hårdvallsängar anses ha introducerats 
under romersk järnålder som en följd av till
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komsten av effektiva redskap, bland annat kort
lie (Myrdal 1988:196; Welinder m.fl. 1998:258; 
Lagerås 2003:395ff). Däremot kan slåtter på våt
mark i begränsad omfattning redan ha förekommit 
under yngre bronsålder att döma av pollenanaly
ser från norra Skåne och Danmark, samt under 
förromersk järnålder möjligen även i södra Skåne 
(Lagerås 2003:395ff). Rimligtvis har hårdvallen 
varit mer lämplig för uppodling än sidvallsängar. 
Grundläggande förutsättningar för att uppodla 
låglänta marker är dränering genom diken och 
effektiva redskap för grävning, främst järnskodda 
spadar. Båda dessa företeelser uppträdde först un
der medeltid (Myrdal i985:62ff).

De ängsmarker som låg i anslutning till de ovan 
nämnda bosättningarna anknöt dessutom enligt 
de historiska kartorna ofta till större eller mindre 
vattendrag. De har därför delvis bestått av såväl 
hårdvall som en stor andel sidvall. De sistnämnda 
kan som en effekt av dräneringar ha varit större 
under järnålder än vad de äldre lantmäterikartor
na visar. Därtill kommer också eventuella skillna
der i grundvattnets nivåer. En besläktad faktor är 
att strandförskjutningen inneburit att ängs- och 
betesmark i strandzonen hade en annan (högre) 
belägenhet under äldre järnålder i lågt belägna de
lar som Danmarks socken.

En av de lågt belägna bosättningarna i närheten 
av ängsmark var Berget. Den daterades från slutet 
av förromersk järnålder till äldre romersk järnålder. 
Fyndmaterialet dominerades av djurben av nötbo
skap. Bosättningen tolkades som särskilt inriktad 
på bete och slåtter på de låglänta markerna. En 
motsvarande tolkning har gjorts vid Bredåker där 
en gård (gård K) hade en låglänt belägenhet och 
likartad datering (Frölund & Schütz 20oy:234). 
Andra bosättningar har i större eller mindre grad 
varit belägna relativt nära marker som utnyttjats 
som äng i historisk tid (hg. 8). Till dessa hör bosätt
ningarna vid Lövstaholm, Vaxmyra raä 326 och den 
sydligaste delen av Kättsta. Vid de två första fanns 
även spår av enstaka bebyggelse från slutet av yngre 
bronsålder och vid Lövstaholm fanns också sådana 
spår från folkvandringstid (se Eklund 2005; Gus
tafsson m.fl. 2005a; Häringe Frisberg m.fl. i tryck).

På ett mer allmänt plan låg ytterligare några 
bosättningar från äldre järnålder som Brillinge,
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Myrby och Lunda i Vaksala och Danmarks sock
nar samt Tibble i Björklinge och Forsa i Tensta 
socknar i anslutning till mark som under historisk 
tid var äng. Denna grupp bosättningar låg emel
lertid på lokala höjdpartier, varför en distinktion 
kan göras mot mer låglänt belägna bosättningar. 
På dessa platser har bebyggelsen huvudsakligen 
daterats till romersk järnålder och folkvand- 
ringstid-äldre vendeltid. Undantag är Tibble där 
dateringarna ligger mellan förromersk järnålder 
och folkvandringstid och Forsa där de yngsta 
dateringarna låg i äldre förromersk järnålder (se 
Häringe Frisberg m.fl. 1998; Åstrand 1998a; Fa
gerlund 2003; Fagerlund & Scheutz 2006; Åberg 
& Svensson 2006). Ett likartat topografiskt läge 
hade även Danmarksby raä 153 som dessutom låg 
på nivåer om 14-15 m ö.h. Med tanke på strand
förskjutningen bör bosättningen under den se
nare delen av äldre järnålder därför ha varit belä
gen väsentligt närmare strandnära betesmark och 
ängsmark (se Göthberg, Qviström m.fl. 2002).

Även i andra delar av Uppland och Mälarland
skapen kan några bosättningar med samma drag 
identifieras. En av dessa var Nyckelby i Övergrans 
socken, som låg inom mark som har varit äng 
under historisk tid. Dateringar låg mellan brons
ålder och folkvandringstid (Göthberg & Fran
zén 1996:17; Anund & Eriksson 1998:21). Även 
Högsta och Apalle i samma socken låg i kanten av 
ängsmark. Dateringar låg där i romersk järnålder 
respektive från bronsålder till romersk järnålder 
(se Anund & Eriksson 1998; Ullén 2003).

Vid Berget fanns utöver den lågt belägna bosätt
ningen också en mer höglänt belägen bosättning. 
Den senare hade en längre användningstid, som 
omfattade stora delar av förromersk järnålder och 
fortsatte fram till folkvandringstid (Fagerlund & 
Åberg 2005:7703 Frölund 20052:62). Den låg
länta bosättningen tolkades som en satellitgård 
till denna, dvs. en underlydande gård (Frölund 
2005a:66ff). Vid Bredåker, Lövstaholm, Vaxmyra/ 
Kyrsta och Kättsta har högre belägna bosättningar 
som ofta använts under en längre tid funnits på 
varierande avstånd. I likhet med vid Berget hade 
dessa varit i bruk under mer eller mindre längre 
tid (se Fagerlund & Åberg 2005; Gustafsson m.fl. 
2005a; Frölund & Schütz 2007; Onsten-Molander

& Wikborg 2006b). På dessa platser har det rums
liga sambandet däremot inte varit lika påtagligt 
mellan de låglänt och höglänt belägna bosättning
arna som vid Berget. Inte heller har de topografis
ka skillnaderna varit lika påtagliga. Ännu mindre 
topografiska skillnader finns vid Nyckelby, där en 
mindre grupp hus var belägen relativt lågt. Övriga 
delar av bebyggelsen låg aningen högre samt i när
mare anslutning till impedimentmark. Den förra 
gruppen hade enbart dateringar till äldre romersk 
järnålder, medan de senare hade både dateringar 
till bronsålder, förromersk järnålder och romersk 
järnålder och folkvandringstid (Göthberg & Fran
zén 1996; Anund & Eriksson i998:242ff). Avstån
det till de anslutande bosättningarna verkar gene
rellt ha varierat, men har varit mindre än 300 m.

Dessutom kan bosättningarna vid Skälby i 
Västmanland och Lida i Södermanland nämnas 
i detta sammanhang. Skälby anslöt till ängsmark 
och låg på en nivå om ca 17 m ö.h.. Dateringar låg 
mellan förromersk järnålder och yngre romersk 
järnålder (Aspeborg 1999). Lida verkar också ha 
anslutit till ängsmark och låg ännu lägre med ni
våer på 10-13 m ö.h. Där varierade dateringarna 
mellan romersk järnålder och vikingatid (Ap
pelgren m.fl. 2002). I andra landskap har bebyg
gelser i närheten av våtmarksområden noterats. I 
östra Östergötland har bosättningar i några fall 
en påtaglig närhet till dåligt dränerad mark. När
heten till bosättningar togs till intäkt för att dessa 
marker utnyttjades för våtmarksslåtter (Widgren 
1983:72, 120). I Skåne har våtmarksområden i 
Malmös omgivning visat sig ha omgetts av bo
sättningar från bland annat äldre järnålder (Björ- 
hem & Säfvestad 1993:5^ Björhem & Magnusson 
Staaf 2oo6:202f). En lokalisering av bosättningar 
från yngre bronsålder nära fodermarker har även 
noterats i Ystads omgivningar (Olsson 1991:298). 
I södra Halland har omkring en fjärdedel av bo
sättningarna varit belägen på platser som enligt 
äldre lantmäterikartor användes som ängsmark, 
främst hårdvallsäng. Placeringen på sådan mark 
sågs främst i ljuset av att sådan var möjlig att odla 
upp till åker (Carlie 1999:790.

En faktor är att många av de låglänta bosätt
ningarna i Uppland verkar ha existerat under en 
kortare tid, främst under slutet av yngre förro-
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• Beyggelse / \ / Undersökningsområde
/\/ Vattendrag Impedimentmark

I Äng och betesmark 1 1 1

Figur 8. Lokaliserade gårdar från slutet av förromersk järnålder till vendeltid i Danmarks, Vaksala och (Gamla) 
Uppsala socknar. Utbredning av äng och inhägnad betesmark enligt kartor från 1600-talet.

Figure 8. Located farmsteads from late pre-roman Iron Age to vendel period in the parishes ofDanmark, Vaksala 
and (Gamla) Uppsala. Meadows and enclosed pastures according to cadastral maps from the 17 th and 18th centuries.
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mersk järnålder och äldre romersk järnålder, än 
omgivande bosättningar. Ett undantag var Löv- 
staholm, där enstaka bebyggelse fortsatte in i 
folkvandringstid (Häringe Frisberg m.fl. i tryck). 
Förekomsten av de lågt belägna gårdarna kan 
också ses som en indikation på en befolknings
ökning och ett hårdare tryck på olika bruknings- 
mässiga nischer i landskapet. Det är förmodligen 
inte heller någon slump att dessa gårdar upp
trädde vid den del av järnålder från vilken det 
finns flest daterade bebyggelser i Uppland.

De lågt belägna bosättningarna bör generellt ha 
haft andra agrara förutsättningar än bosättningar 
som var belägna högre eller på längre avstånd från 
möjlig ängsmark. Rimligen bör åkermark ha varit av 
mindre omfattning eller kanske till och med saknats 
på de förra. Samtidigheten med närliggande bosätt
ningar med bättre förutsättningar för odling skulle 
kunna tyda på en brukningsmässig samverkan. Det 
är osannolikt att ängs- och betesmarkerna slutade 
att användas efter att bosättningarna övergavs, men 
förändringar i användningens intensitet kan inte 
uteslutas. Att den nära rumsliga kopplingen mellan 
bosättningar och dessa marker upphörde måste där
för ses som den vitala förändringen. Det är därför 
möjligt att dessa bosättningars uppkomst och över
givande var nya strukturella företeelser.

Boskapens sammansättning 
utifrån djurben
Boskapens sammansättning kan antydas genom 
en osteologisk analys som visar den relativa för
delningen mellan djurarterna. I vilken mån fördel
ningen av benen är representativ för en situation 
under förhistorien är en grundläggande fråga. All
mänt bör en stor mängd ben vara mer represen
tativa än en mindre mängd. Därtill är samman
hanget benen påträffades i viktigt eftersom det 
påverkar bedömningen av om fynden kan vara 
avsatta under kort eller lång tid. Exempelvis bör 
ben från avfallsgropar ha hamnat på sin plats un
der relativt kort tid jämfört med lager. Dessutom 
bör de i större grad ha varit skyddade mot yngre 
påverkan, även om exempelvis omgrävning inte 
kan uteslutas. Å andra sidan kan fynd från en av- 
fallsgrop avspegla en enskild händelse eller plats

med en särskild funktion och därmed inte av
spegla boskapen totala sammansättning (Jonsson 
2006b). En annan aspekt är bevaringsförhållan- 
den där fragmentering av materialet och kalkhal
ten i det naturliga underlaget påverkar hur snabbt 
eller långsamt benet bryts ned. Beräkningar av 
djurarternas fördelning kan göras på flera sätt, ef
ter antal fragment, vikt eller förekomst i kontexter 
(se Petersson 2006:36). I denna studie har antal 
identifierade fragment varit vägledande.

I och med att benmaterialet till mycket stor del 
utgörs av mat- och slaktavfall kan det ses som ett 
uttryck för ett konsumtionsmönster. Samtidigt är 
de indirekt uttryck för produktionens inriktning. 
Allmänt har nötboskap dominerat bland husdjuren 
såväl under bronsålder, järnålder som under histo
risk tid i Sverige. Emellertid har det funnits regio
nala och kronologiska skillnader. I Östergötland 
har bosättningar som karaktäriserats som högsta
tusboplatser under brons- och järnålder haft en 
större andel nötboskap än får och get. Skillnaden i 
andelar mellan dessa arter var däremot mindre på 
ordinära boplatser (Petersson 20o6:42ff). Andra 
tendenser uppvisade Öland och Gotland under 
järnålder, där får och getter utgjorde en väsentligt 
större andel av boskapen än på fastlandet under 
samma tid (Welinder m.fl. lppSigösff). För upp
ländska förhållanden har en övervikt för får och get 
jämfört med nötboskap noterats vid bronsålders- 
boplatsen vid Apalle. Andra exempel är de vikinga
tida bosättningarna vid Lingnåre i Hållnäs socken 
och Granby-Hyppinge i Orkesta socken samt den 
medeltida bosättningen vid Sommaränge skog i 
Viksta socken (Broberg 1990; Vretemark 1991; Er
icson m.fl. 2003; Bäckström 2006a).

På flertalet undersökta bosättningar från äldre 
järnålder i centrala och norra Uppland har nöt 
dominerat. Detta framgår vid Skämsta i Tierps 
socken, Sommaränge i Viksta socken, Tibble i 
Björklinge socken, Vaxmyra nr 325,326 och Kyrsta 
i Ärentuna socken, Skärna, Björkgården, Trekan
ten och Bredåker (2003 & 2005) i Uppsala socken, 
Myrby i Danmarks socken och Tibble (1989) i 
Litslena socken (Hedelin 1994; Häringe Frisberg 
m.fl. 1998; Jonsson 2002, 2004a, 2006a, 2007; 
Bäckström 2005a, 2006b; Sjöling & Bäckström 
2006; Sundström 2006; Wigh 2007) (fig. 9).
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På några platser har dock andelen nöt respektive 
får/get varit ungefär lika stor, exempelvis vid Tibb
le (1986) i Litslena, Kättsta i Ärentuna, Lövsta- 
holm och Berget (2003) i Uppsala och Eke i Vaksala 
(Evanni 1994; Jonsson 2004b; Bäckström 2005b; 
Jonsson 2006b; Häringe Frisberg m.fl. i tryck). De 
två förstnämnda hade relativt lång användnings
tid, från bronsålder till folkvandringstid respektive 
bronsålder till vikingatid (Andersson m.fl. 1994; 
Gustafsson m.fl. 2005a). De tre sistnämnda hade

dock en kortare användningstid, under hela eller 
delar av äldre järnålder (Ölund & Hennius 2004; 
Fagerlund & Åberg 2005; Häringe Frisberg i tryck). 
Vid Tibble fanns skillnader mellan de två omgång
arna av undersökningen samt olika kontexter. I den 
del som undersöktes 1986 var får/get mest vanligt, 
medan nötboskap var mest vanlig i den del som 
undersöktes 1989.1 några större anläggningar med 
rikt benmaterial fanns en dominans för får/get över 
nötboskap, men också en ovanligt stor andel av häst

Björkgården 

Myrby

Sommaränge - 02 

Tibble - 04 

Vaxmyra 326 

Vaxmyra 325 

Skärna 

Trekanten 

Lövstaholm 

Bredåker - 05 

Bredåker - 03 

Tibble - 89 

Kättsta - 03 

Kyrsta 

Berget - 03 

Årby

Tibble - 86 

Vallby södra 

Kumla 

Eke

Ytterbacken 

Sommaränge skog
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I I Nöt Får/Get Ü Svin Häst

Figur 9. Diagram över procentuell fördelning av de fyra vanligaste arterna husdjur utifrån antal benfragment på 
uppländska bosättningar från huvudsakligen äldre järnålder, samt den medeltida Sommaränge skog som jämförelse.

Fig ure 9. Diagram of the relative distribution of the four most usual domestic animals according to the number of 
fragments from settlements primarily from the Early Iron Age in Uppland. As a comparison, the medieval settlement 
at Sommaränge skog is included as well.
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respektive svin. I två andra större anläggningar do
minerade nötboskap aningen över får/get (Evanni 
1994; Hedelin 1994).

Några undersökningar har gett helt andra re
sultat. Vid Vallby södra i Tierps socken, Ytter- 
backen i Vaksala och Kumla i Danmark var får/ 
get den mest vanliga djurarten (Jonsson 2004b; 
Wigh 2006; Bäckström 2007). Detta gäller även 
vid Årby i Lena socken även om djurarten kunde 
identifieras för enbart en liten andel av den totala 
mängden ben (Carlsson 1998).

Vikten av benen från de olika platserna varie
rade mellan 0,4 och 39,2 kg. De platser som hade 
den största mängden ben var Kyrsta och Bredåker, 
39,2 kg respektive 16,5 kg. På merparten av plat
serna ligger vikten mellan 0,4 och 5,7 kg med ett 
genomsnittsvärde på 2,4 kg. Det finns en tendens 
till att platserna med dominans av nöt har en nå
got större mängd ben än de med en högre andel 
får/get, vilket delvis bör vara en följd av att ben av 
nöt generellt också är större.

Dominansen av får/get på Öland och Gotland 
under järnålder respektive på några platser i 
Uppland under bronsålder, vikingatid och med
eltid kan vara exempel på regionala och lokala 
skillnader av boskapens sammansättning gente
mot den annars vanliga. I och för sig är mäng
den ben ibland begränsad, varför slumpmässiga 
skillnader också kan spela in. Även med hänsyn 
taget till detta borde inte motsvarande skillna
der kunna uteslutas även under äldre järnålder 
i Uppland. I så fall skulle det innebära att bo
skapen haft en varierad sammansättning, där 
nötboskap vanligen dominerade, medan det där
utöver fanns inslag av får eller get av varierande 
storlek. De skilda djurarterna bör ha inneburit 
olika inriktning på produktion och konsumtion, 
där det är lätt att associera till kött, mjölk, ull, 
hudar. Därtill har de påverkat förutsättningarna 
för andra näringar, främst tillgång på gödsel för 
att förbättra näringen i åkrarna och därmed un
derlätta odling av säd och andra grödor.

Vid bosättningar med tyngdpunkt på boskaps
skötsel och ringa åkerbruk bör fähus eller fållor för 
att tillvarata gödsel ha varit mindre vanliga. Där
med bör en potentiell produktion av gödsel inte ha 
tillvaratagits. På de bosättningar där tyngdpunk

ten i djurhållningen kan ha legat på får eller getter 
bör å andra sidan mängden ha gödsel varit mindre. 
Det kan också ha fått konsekvenser för odlingen 
av åkermarken, antingen att omfattningen varit 
mindre eller odlingsformerna varit annorlunda, 
med möjligen en mer extensiv form.

Gårdsstruktur på bosättningar 
med hög andel får eller get

En jämförelse av djurarternas fördelning visar en
bart de relativa andelarna. Bakom en sådan kan en 
boskapsstock av varierad storlek dölja sig. För att 
belysa denna synvinkel kan bebyggelsen tas med 
i diskussionen, särskilt med kapaciteten att lagra 
foder, vilken bör ha varit nödvändig vare sig nöt
boskap stallades eller var utegående året runt. Ett 
större inslag i boskapsstocken av får (och get) bör 
generellt vara svårare att avspegla i bebyggelsen, 
eftersom de hade andra krav på skydd och foder. 
Därtill betade de delvis andra växter och nyttjade 
därmed andra nischer i landskapet (Welinder m.fl. 
1998:368). På Öland kopplas en hustyp från äldre 
järnålder ihop med fårskötsel. Hustypen karaktä
riseras av att den saknade en gavel och förekom i 
direkt kontakt med övrig gårdsbebyggelse (Her- 
schend 1988:52; Fallgren 1998:67).

Vid Kumla karaktäriserades bebyggelsen av en 
gles placering av husen och att treskeppiga hus 
utan trolig bostadsfunktion var få och små. Där
till fanns ovanligt många hörnstolpshus (fig. 10). 
Denna uppsättning hus och deras placering är när
mast omvänd mot situationen på många andra bo
sättningar från samma tid, exempelvis Danmarks- 
by (fig. 5). Det skulle kunna tala för att utrymmen 
för lagring av foder varit små med konsekvensen 
att antalet nötkreatur kan ha varit litet.

Vid Tibble i Litslena bestod bebyggelsen från 
romersk järnålder och folkvandringstid av tre 
mycket glest placerade hus, varav två större och 
ett mindre (fig. 11) (se Andersson m.fl. 1994). Vid 
Årby, Eke och Ytterbacken lokaliserades endast 
enstaka hus, som dessutom låg i kanten av under
sökningsområdet. Bebyggelsens omfattning och 
struktur kunde därför inte klarläggas (se Göth- 
berg 1998a; Ölund & Hennius 2004). Vid Ber
get kunde inte heller bebyggelsens omfattning 
klarläggas eftersom undersökningsområdet var
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smalt (Fagerlund & Åberg 2005). Däremot var 
bebyggelsen från samma tid vid Kättsta väsent
ligt mer koncentrerad rumsligt sett och bestod 
av två gårdar med både större treskeppiga hus 
med bostadsfunktion och mindre hus med eko
nomifunktion. Bebyggelsen kunde inte avgränsas 
inom undersökningsområdet (Gustafsson m.fl. 
2005a). Vid Lövstaholm hade den norra bebyg
gelsen en relativt gles struktur med få, men stora 
hus som avlöst varandra. Den södra bebyggelsen 
bestod däremot av både hus med bostadsfunk
tion och mindre hus med ekonomifunktioner un
der flera skeden (Häringe Frisberg m.fl. i tryck). 
Vid Vallby södra fanns minst två gårdar med tätt 
placerade hus, varav en gård enbart hade ett min
dre uthus (Häringe Frisberg & Seiler 2006).

Antalet platser där andelen får/get förefaller 
att vara större än nötboskap med förekomst är 
numerärt sett ringa. Detta påverkar också möj
ligheten att urskilja någon tendens i bebyggelsens 
omfattning och struktur. Bosättningar med en 
stor andel ben av får/get uppvisar en variation i 
antalet hus och gårdsstruktur. De återfinns både 
på gårdar med enbart huvudbyggnad och gårdar 
med flera hus. Vid Vallby södra, Kättsta och Löv
staholm fanns gårdar med ett varierande antal hus, 
däribland även mycket stora, men där husen hu
vudsakligen låg tätt. En gemensam nämnare för 
Kumla och Tibble var att de bestod av få hus med 
troliga lagringsutrymmen samt att dessa var glest 
och oregelbundet placerade.

Tecken på social differen
tiering i bebyggelsen
Diskussioner om skillnader i social och ekono
misk status i det förhistoriska skandinaviska sam
hället har ofta förts utifrån gravar och exklusiva 
föremål. På bosättningar kan en möjlig indikator 
på sådana skillnader vara hus med speciell ut
formning och placering. Främst har skillnader i 
storlek och topografisk placering betonats, men 
även anknytning till monumentala eller speciella 
fornlämningsmiljöer. I huvudsak har denna dis
kussion förts kring platser som betecknats som 
storgårdar eller kungsgårdar.

Figur 10. Bebyggelsen vid Kumla med tolkning av 
bebyggelseskeden. Det äldsta huset låg i söder (busy) och 
det yngsta i norr (hus 7). I söder fanns också en brunn. 
Husen hade en ovanligt gles placering och de treskeppiga 
mindre husen var ovanligt få, i motsats till hörnstolpshu- 
sen (efter Göthberg 2007).

Figure 10. The settlement at Kumla with a phase 
interpretation. The oldest house was placed in the south 
part (house 3) and the youngest in the north part (house 
7). In the south part a well had been dug. The houses 
were unusually sparsely placed and the short three-aisled 
houses were unusually few, while the corner-post houses 
were more abundant (after Göthberg 2007).

En gemensam faktor för många av dessa hus är 
att de var belägna på impedimentmark och ofta 
på höjder. Exempel på sådana är platå- och ter
rasshus. Platåhusen kan definieras som hus i höjd- 
lägen på kraftiga, helt eller delvis uppbyggda kon
struktioner och ofta med en längd på mer än 30 m. 
Exempel på sådana är Kungsgårdsplatån i Gamla 
Uppsala, Valsgärde och Signhildsberg, med date
ringar i vendeltid- och vikingatid (Hedman 1991; 
Nordahl 1993; Norr & Sundkvist 1995).
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Figur ii. Glest spridd bebyggelse från romerskjärnålder och folkvarndringstid vid Tibble i Litslena (efter 
Andersson m.fl. 1994).
Figure 11. Thinly placed houses from the roman Iron Age and Migration Period at Tibbie in Litslena parish (after 
Andersson et al 1994).

Terrasshus låg i sluttning eller i krönläge på 
uppbyggda stenskodda terrasser. Storleksmåssigt 
har de ett stort intervall, vanligen med längder 
mellan 20 och 30 m, men enstaka hus med en 
längd på omkring 40 m finns också. De är van
liga i småbruten och kuperad terräng som i södra 
Uppland, men även i Södermanland, bl.a. Karleby 
(se Bennet 1985; Hamilton 2000). I centrala och 
norra Uppland är hus av denna kategori inte lika 
vanliga, men det finns några med en betydande 
storlek. Till de sistnämnda hör hus vid Bredåker 
och sannolikt även vid Berget, där mindre under
sökningar pekar på dateringar i romersk järnålder 
(Fagerlund 2004; Göthberg & Ljungkvist 2007). 
Skillnaderna både mellan bosättningar och husens 
storlek pekar på att denna grupp har en hetero
gen sammansättning och kan representera skilda 
sociala miljöer. I det följande kommer enbart de 
största husen av denna typ att diskuteras.

En annan särpräglad byggnadstyp är hallen. På 
Öland, Gotland och Danmark började de uppträ
da under yngre romersk järnålder. De har iden
tifierats på stora gårdar med minst tre hus. De

karaktäriseras som byggnader med ett rum och 
en konstruktion av glest ställda stolpar, medan 
härden enbart var avsedd som ljus- och värme
källa. Föremålen kunde vara av exklusiv karaktär, 
medan motsvarigheter av hushållskaraktär sakna
des (Herschend lppgnSaff). Exempel på hus som 
tolkats som hallar finns vid Norslunda i Norr
sunda socken (Göthberg 1995:92; Andersson 
2002) och inom husgrupp 2 på Helgö (Herschend 
ipp5:22iff). Dateringar ligger i romersk järnålder 
och folkvandringstid. Därtill har även platå- och 
terrasshus från yngre järnålder tolkats ha haft en 
funktion som hall, bl.a. vid Sanda (Åqvist 2006) 

På ett mer övergripande plan ligger ett förslag 
till en bebyggelsehierarki för den senare delen av 
äldre järnålder, primärt utarbetat från Öland och 
Östergötland. Den hade fyra nivåer, där den under
sta (A) utgjordes av underordnade, mindre bebyg
gelser. Därnäst följde mellanstora gårdar (B) och 
överst två nivåer med storgårdar (C, D), varav de 
två sistnämnda hade samma storlek och bestånds
delar, men skillnader i förekomst av exklusiva fynd 
eller omfattande hantverk (Widgren tppSrapof).
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Ett annat förslag ńnns för delar av Sønderjylland 
under äldre romersk järnålder. Med hjälp av olika 
föremålsuppsättningar i gravar har fem sociala 
skikt urskiljts, bönder, landsbyleder, stormän, kri
gare och allra överst furstar (Ethelberg 2003:274^.

Stora hus
Utöver i höjdlägen finns emellertid även på över
plöjda bosättningar i flack mark hus med ovan
lig utformning eller storlek som följaktligen lätt 
drar till sig uppmärksamhet. Allmänt hade fler
talet treskeppiga hus från järnålder med bostads
del en längd mellan 20 och 30 m. Hus av större 
dimensioner var relativt fåtaliga, men bland un
dersökningarna för E4 fanns några sådana (se 
Wikborg & Onsten-Molander, denna volym). 
Dessa låg vid Brillinge (hus 2), Lövstaholm 
(hus 3, 6), Trekanten (hus 6), Kättsta (hus 20) 
och Vaxmyra (hus 11) (Fagerlund 2003; Eklund 
2005; Gustafsson m.fl. 2005a; Onsten-Molan
der & Wikborg 2006a; Häringe Frisberg m.fl. i 
tryck; Fagerlund, denna volym). Motsvarigheter 
finns också vid Skavsta, Snytberga och Albertsro 
i Södermanland och Skälby i Västmanland (Ek
man & Neander 1994; Olausson 1994; Aspeborg 
1999; Franzén & Schiitzler 2000). Karaktäris
tiskt för dem var att de inre takbärande stolparna 
hade en relativt tät placering i husens längdaxel 
och närmast en balanserad konstruktion (fig. 1; 
Eklund m.fl., denna volym, fig. 8). Ett undantag 
var huset i Kättsta som hade en underbalanse- 
rad konstruktion. Dateringarna låg från slutet av 
förromersk järnålder till yngre romersk järnålder, 
med tyngdpunkten i romersk järnålder.

Konstruktionen kontrasterar mot att många 
hus med bostadsdel från samma tid hade relativt 
gles placering av de inre bärande stolparna och 
en underbalanserad konstruktion. De nämnda 
stora husen kan därmed karaktäriseras som kon
servativt byggda. Valet av en sådan konstruktion 
kan ha varit en strävan efter legitimitet mellan 
olika grupper med ledaranspråk (se Fagerlund, 
denna volym). Några av dessa hus har emellertid 
tolkats varit delade mellan två mer eller mindre 
jämbördiga hushåll, exempelvis Vaxmyra, Tre
kanten och Snytberga i Södermanland (Ekman

& Neander 1994; Eklund 2005:118; Onsten- 
Molander & Wikborg 20o6a:8o). Ett antal hade 
också en påtagligt låglänt belägenhet, exempel
vis vid Lövstaholm och Vaxmyra, medan andra 
hade mer eller mindre tydliga höjdlägen (Fager
lund, denna volym). De omgavs i många fall bara 
av något enstaka mindre hus, ofta hörnstolpshus, 
exempelvis vid Brillinge, Vaxmyra (Eklund m.fl., 
denna volym, fig. 8), Kättsta och Skälby vid Väs
terås (Aspeborg 1999; Fagerlund 2003; Eklund 
2005, Gustafsson m.fl. 2005a). Vid Lövstaholm 
och Trekanten liksom vid Skavsta i Söderman
land fanns flera mer eller mindre samtidiga 
hus, vilket antingen kan tolkas som två gårdar 
(Olausson 1994; Onsten-Molander & Wikborg 
2006a) eller att husen delvis funnits samtidigt 
(Häringe Frisberg m.fl. i tryck). Storleken behö
ver inte bara mätas i antal hus utan även i hu
sens yta, varför de stora husen ytmässigt bör ha 
motsvarat gårdar med hus av mer normal storlek 
och antal. Dessa drag tillsammans med ett ofta 
anspråkslöst fyndmaterial, ger ett intryck av att 
några av gårdarna hade en närmast ordinär prä
gel som utöver husens storlek inte avvek särskilt 
mycket från omgivande gårdar.

Hus av motsvarande längd, men i stor utsträck
ning gles inre stolpsättning och underbalanserad 
konstruktion är däremot mer ovanliga i Uppland. 
Till dessa hör hus V i Skäggesta i Litslena socken, 
hus 2 vid Stenhagen/Österby i Läby socken och 
hus VII vid Görla i Frötuna socken. Datering
arna ligger mellan yngre romersk järnålder och 
tidig vendeltid (Göthberg m.fl. 1996; Eriksson 
1995; Scheutz m.fl. 2004). De ingick i gårdar 
med minst tre samtidiga hus, dvs. ingick i rela
tivt stora gårdar. Storleksmässigt något mindre 
var hus 1 vid Fullerö (Björck & Appelgren 2006), 
hus 1 vid Skämsta (Frölund & Larsson 2002) 
och hus 12 vid Bredåker med en längd på 33 m. I 
anslutning till det senare huset fanns inslag som 
i övrigt var ovanliga på boplatsen i form av en 
mycket stor förekomst av bränd säd och hästben. 
De sistnämnda representerade bosättningens 
största förekomst av häst. Dateringar från huset 
ligger i äldre romersk järnålder och huset ingick i 
en gård med flera hus av olika konstruktion (Frö
lund & Schütz 2007:222, 233).
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En möjlig jämförelse är Öland, där de största hu
sen från samma tid ingick i gårdar med tre eller fler 
hus (Fallgren 2oo6:28f). Därmed faller också jäm
förelsen delvis, eftersom motsvarigheterna i Upp
land finns på gårdar med ett varierat antal hus.

Hallar
I och med sin storlek särskiljer sig de stora hu
sen tydligt. Raka motsatsen gäller för hallar, som 
primärt inte identifierades vid någon av E4-un- 
dersökningarna. Möjligheten av att sådana har 
förekommit har däremot diskuterats av Karlenby. 
Deras uppträdande ses i ljuset av en utveckling av 
husens bostadsfunktion, där vissa representativa 
element särskiljdes och kom att inrymmas i en 
egen byggnad. Dessa karaktäriserades av en un- 
derbalanserad konstruktion med glest ställda inre 
stolpar. I samband med detta kom också huset 
med vardagliga bostadsutrymmen att förändras, 
bl.a. genom att det blev något kortare. Dessa för
ändringar ansågs huvudsakligen ha ägt rum i den 
senare delen av romersk järnålder och folkvand- 
ringstid (Karlenby, denna volym). Definitions- 
och dateringsmässigt överensstämmer detta med 
tidigare diskussion av hallar (se Herschend 1993).

En skillnad gentemot tidigare diskussion är 
dock att antalet hus som tolkats som hall är un
gefär dubbelt så många som de som tolkats som 
ekonomibyggnad (se Karlenby, denna volym fig. 
11). I konsekvens av detta tolkas hallar ha före
kommit på nästan samtliga gårdar. Den skulle 
därmed inte bara vara ett fenomen som uppträd
de på stormansgårdar, utan även bland friägande 
bönder, dvs. i en väsentligt större grupp i sam
hället (Karlenby, denna volym).

En invändning mot denna tolkning är att 
hus med samma konstruktionsmässiga karak
tär i andra sammanhang ofta tolkas som eko
nomibyggnad (Göthberg 2000:79; Hamilton 
20oo:i25f; Frölund & Schütz, denna volym). 
Utöver takbärande inre stolpar och gavelstolpar 
har dessa hus sällan några andra bevarade läm
ningar som kan bidra till att belysa funktionen. 
Den konstruktionsmässiga likheten med hallar i 
Sydskandinavien har noterats tidigare (Göthberg 
2000:128). Man kan också notera att ett fåtal hus

av denna karaktär hade bevarad härd, vilket skul
le kunna tyda på en bostadsanknuten användning, 
exempelvis hus 7 i Danmarksby, hus 4 i Sommar- 
änge och hus 5 i Stenhagen (se Frölund & Schütz, 
denna volym). Bland möjliga tolkningar är att 
de kan ha varit permanent eller tillfällig bostad, 
hyst någon annan verksamhet som krävt ljus eller 
värme eller alternativt varit en hall.

Ytterligare en jämförelse kan göras med hus
kategorier knutna till bostads- respektive eko
nomifunktioner från medeltid och senare tid. I 
de medeltida landskapslagarna nämns väsentligt 
fler typer av byggnader som kategoriseras som 
ekonomibyggnader än sådana som var knutna till 
boende och matlagning (Myrdal 1985:4404 Carlie 
i999:mff). Indirekt bör detta också avspegla 
kvantitativa förhållanden. En vital skillnad vid en 
jämförelse med medeltida förhållanden är dock 
att olika funktioner i större utsträckning inhystes 
i olika hus än under järnålder.

Mot denna bakgrund verkar den föreslagna fö
rekomsten av antalet hallar vara väl hög. En al
ternativ tolkning är att treskeppiga mindre hus 
med glest ställda stolpar från romersk järnålder 
och folkvandringstid i stor utsträckning har varit 
ekonomibyggnader, men att förekomsten av hallar 
inte kan uteslutas. På överodlade bosättningar bör 
de två kategorierna därför vara svåra att skilja från 
varandra på grund av bevaringsförhållanden.

Paradoxalt nog verkar tecken på social diffe
rentiering uttryckt i hus vara mer fåtaliga under 
folkvandringstid än under romersk järnålder. 
Detta är en följd av att få stora hus och hallar 
har identifierats från det yngre skedet. Detta kan 
också ha påverkats av att flera gårdar med stora 
hus från romersk järnålder verkar ha upphört, 
t.ex. Brillinge, Vaxmyra, eller ändrat karaktär 
som vid Lövstaholm (se nedan).

I likhet med att treskeppiga stora hus inte bara 
har förekommit i höjdlägen utan även i flack, od
lad mark, samt ibland saknat ett.ex.klusivt före- 
målsmaterial, skulle samma sak även kunna gälla 
hallar. De skulle med denna förutsättning ha kun
nat vara mer vanliga än vad som tidigare antagits. 
Samtidigt skulle vid en första anblick detta kunna 
uppfattas som en devalvering av hallens status. 
Emellertid verkar det finnas skillnader i föremå
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lens mängd och kvalitet.ex.emplińerat av hallar på 
Öland och Gotland samt Helgö och Norslunda i 
Uppland (se Herschend 1993, 1995; Andersson 
2002). Det skulle kunna antyda möjligheten av 
skillnad i status bland gårdar med hallar.

Bebyggelsehierarkier
Ytterligare en faktor är att gårdar med stora hus el
ler terrasshus har visat sig ingå i grupperingar av 
flera samtidiga gårdar. Detta gäller Brillinge, Ber
get, Lövstaholm, Bredåker, Fullerö - Trekanten 
- Björkgården, Kättsta, Vaxmyra samt Stenhagen 
(Fagerlund 2004; Scheutz m.fl. 2004; Eklund 2005; 
Fagerlund & Åberg 2005; Frölund 2005a; Gustafs
son m.fl. 2005a; Onsten-Molander 2006a; Frölund 
& Schütz 2007; Göthberg & Ljungkvist 2007; Här
inge Frisberg m.fl. i tryck; Fagerlund denna volym). 
Ett annat drag som bör uppmärksammas är att flera 
av de ovan nämnda gårdsgrupperna låg relativt nära 
varandra. De fyra förstnämnda platserna låg inom 
ett 3 km långt avsnitt av Samnans dalgång (fig. 8). 
Eftersom gårdarna har varit samtidiga skulle det 
kunna tyda på att merparten av dem enbart haft 
ett lokalt inflytande över gårdarna i den närmaste 
omgivningen (Göthberg & Ljungkvist 2007; Fa
gerlund, denna volym). Det hindrar givetvis inte 
att någon eller några av dem haft mer övergripande 
inflytande, möjligen som en del av ett hierarkiskt 
system. Med denna förutsättning kan det såväl ha 
funnits överordnade som underordnade gårdar. 
Dessutom kan inte möjligheten uteslutas att det på 
en stor, underordnad gård, kan ha funnits en lokal 
ställföreträdare för en härskare, med en tolkning 
av Eketorp-II på Öland som en möjlig förebild (se 
Nordström & Herschend 2003:540. En möjlig indi
kation på skillnader i status skulle kunna vara mot
satsförhållandet mellan husens ovanliga storlek och 
variationen i antalet hus på gårdarna, samt att få fö
remål med någon exklusiv karaktär påträffades.

Jämfört med de nämnda bebeyggelsehierarki- 
erna skulle gårdar med stora hus eller hall kunna 
ingå i Widgrens nivå C eller D, eller möjligen nå
got av de fyra övre skikten i Sönderjylland (jmf. 
Widgren 1998:290^ Ethelberg 2003:2740. Sär
skilt skulle en motsvarighet till Widgrens nivå C 
och landsbyledargårdar kunna vara aktuell, efter

som sådana bör ha legat relativt nära varandra.
En hierarkisk modell skulle också kunna tillämpas 

på övriga gårdar. En utgångspunkt kan vara skillna
der i gårdarnas husbestånd under romersk järnålder 
och folkvandringstid. Flertalet gårdar från slutet av 
äldre järnålder bestod av minst två treskeppiga hus 
av olika storlek, samt ett hörnstolpshus. En variant 
av dessa hade samma antal hus, men en mindre hu
vudbyggnad med relativt små ekonomiutrymmen. 
Till den senare kan den nedre gården vid Berget, 
gård G vid Vaxmyra och möjligen också Kumla höra 
(Eklund 2005; Frölund 2005a; Göthberg 2007).

Den minsta gårdskategorin utgjordes av ett 
treskeppigt hus, ibland kompletterat av ett hörn
stolpshus. Dessa hade därmed mycket begränsade 
ekonomiutrymmen, vilket antingen tyder på en 
annorlunda agrar inriktning eller en nära samver
kan med andra gårdar. Exempel fanns vid Bredåker 
(hus 1), Kättsta (hus 2), Lövstaholm (hus 5), Snåret, 
Vallby södra (hus 19), men också Tibble i Litslena 
(se Andersson m.fl. 1994; Gustafsson m.fl. 2005a; 
Häringe Frisberg & Seiler 2006; Frölund & Schütz 
2007; Björck & Larsson 2007a; Häringe Frisberg 
m.fl. i tryck). Ytterligare en motsvarighet finns vid 
Rössberga i Odensala socken, vilken har tolkats 
som en tidig landbogård eller en gård som enbart 
utnyttjats under delar av året (Olausson 2006).

Gårdar med ett respektive två treskeppiga hus 
skulle kunna motsvara Widgrens nivå A och B 
(se Widgren 1998:2900. Den förstnämnda skulle 
möjligen också kunna vara en motsvarighet till det 
danska begreppet satellitgård. En sådan kan defi
nieras som en (samtidig) ensamliggande gård utan
för en landsby, med vilken den med stor sannolik
het har haft ett samarbete (Ethelberg 2003:i32ff).

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestruktur under järnålder och medeltid 
har särskilt sedan 1960-talet diskuterats ur ar
keologiska, kulturgeografiska och historiska syn
vinklar. Denna diskussion har inom arkeologi och 
kulturgeografi ofta handlat om bybildning. Defini
tioner av begreppet har ofta avspeglat olika forsk
ningstraditioner och underlagsmaterial (se Fallgren 
1993, 2006; Göthberg 2000). Diskussionen har 
både ur arkeologisk och kulturgeografisk synvinkel
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ofta gällt om bebyggelsen varit samlad eller spridd. 
Ur kulturgeografisk och historisk synvinkel har be
greppet haft en vidare definition, bland annat att 
byn ska bestå av två eller flera gårdar med bofast 
befolkning och agrart näringsfång. De ska ha ett 
avgränsat ägoområde, inom vilket gårdarna brukar 
ägorna enskilt, samfällt eller i ägoblandning. Mar
kutnyttjande och andra allmänna frågor bestäms 
gemensamt av brukarna (Sporrong 1990:468). En 
viktig faktor har därför varit hur marken organi
serats och om det agrara arbetet bedrevs enskilt 
eller gemensamt. Detta har inte nödvändigtvis 
samvarierat med om bebyggelsen var samlad eller 
spridd. Istället har flera mellanformer varit möjliga 
(Riddersporre 1999:173^. Mellan gårdar kan det 
därmed ha funnits en gemenskap eller samfällighet 
med en tät social och ekonomisk samverkan, bland 
annat vid odling. Gårdarna kunde därför rumsligt 
sett ligga samlade eller spridda (Björhem & Mag
nusson Staaf 2006:192).

Bebyggelsens rumsliga förhållanden
Ur ett arkeologiskt perspektiv är bebyggelsens 
rumsliga förhållanden enklast att studera. Rumsligt 
sett kan gårdarna under äldre järnålder i Uppland 
och de andra Mälarlandskapen generellt karaktäri
seras som utspridda, men uppvisade en stor varia
tion. Under förromersk järnålder bestod bebyggel
sen vanligen av enstaka hus som ibland påträffats 
invid romartida bosättningar, t.ex. vid den västra 
delen av Bredåker, Björkgården och Kättsta. Mot 
dessa kontrasterar de relativt stora ansamlingar av 
hus, spridda över stora ytor vid Bredåkers östra del 
och Kyrsta (Onsten-Molander & Wikborg 2006b; 
Frölund & Schütz 2007). Dessa relativt stora kon
centrationer av hus representerar en upprepad an
vändning av samma plats och är ytmässigt bland de 
största i Uppland från järnålder. De har motsvarig
het från samma tid vid Pryssgården i Östergötland, 
men också vid Apalle under mitten av bronsålder 
(Borna-Ahlkvist m.fl.1998; Ullén 2003).

Båda dessa former kontrasterar mot den tydli
ga struktur med utspridda gårdar som fanns un
der romersk järnålder och representerar ofta flera 
bebyggelseskeden. Den rumsliga spridningen var 
dock varierad, från mindre än 50 m till 400 m el

ler mer mellan gårdarna. En källkritisk faktor är 
i vilken utsträckning ytor mellan bebyggelserna 
har undersökts. Grupper av gårdar har emel
lertid inte bara lokaliserats vid ytmässigt stora 
undersökningar som Bredåker och Kyrsta, utan 
även upprepade undersökningar i närheten av 
varandra, exempelvis vid Stenhagen.

På flera platser i Uppland har minst två helt eller 
delvis samtidiga gårdar från denna tid lokaliserats 
med ett största avstånd mellan gårdarna på 250 m 
(fig. 6, 7,12,13,14). Till dessa hör Berget, Lövsta- 
holm, Bredåker, Trekanten, Kättsta, Vaxmyra och 
Kyrsta samt Vallby inom undersökningarna för E4 
(se Fagerlund & Åberg 2005; Eklund 2005; Frö
lund 2005a; Gustafsson m.fl. 2005a; Seiler 2005; 
Häringe Frisberg & Seiler 2006; Onsten-Molan- 
der & Wikborg 2006a, 2006b; Frölund & Schütz 
2007; Häringe Frisberg m.fl. i tryck). Därtill kan 
läggas Vrå i Knivsta, Kumla i Danmark, Stenha
gen/Österby i Läby samt Skäggesta och Tibble i 
Litslena (se Andersson m.fl. 1994; Göthberg m.fl. 
1996; Göthberg m.fl. 2002; Scheutz m.fl. 2004; 
Göthberg 2007; Dutra Leivas m.fl, ms).

Därtill fanns samtidiga gårdar på avstånd mel
lan 250 och 400 m vid Danmarksby, Brillinge (fig. 
8) och Fullerö/Ekeby (Trekanten+Björkgård- 
en+Fullerö), samt vid några av de ovan nämnda 
platserna (se Karlenby 1993; Göthberg, Qvi- 
ström m.fl. 2002; Fagerlund 2003, Björck & Ap
pelgren 2006; Onsten-Molander & Wikborg 
2006a; Anna Ölund muntlig uppgift).

Möjligen kan gårdarna i den förra gruppen ha 
utgjort kärnan av en klunga, medan den senare 
gruppen kan ses som spridda gårdar därutanför. 
De sistnämnda skulle också kunna tillhöra andra 
ansamlingar av gårdar. Exempelvis var avståndet 
mellan bebyggelsekomplexen vid Berget, Löv- 
staholm och Bredåker enbart 400-500 m. I dessa 
fall kan belägenheten på samma sida av en dal
gång i viss mån ha styrt lokaliseringen.

Den förra gruppen har motsvarigheter på 
Öland, där gårdar från äldre järnålder vanligen 
låg inom 200 m avstånd från varandra (Fall
gren 2006:77). I Mälarlandskapen finns också 
motsvarigheter från samma tid vid Lunda och 
Skälby utanför Västerås, samt Lida och Härad 
i Södermanland (Holm m.fl. 1994; Aspeborg
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lic, ur 12. Vid Bredåker fanns en klunga med upp till sju gårdar från romersk järnålder samt ytterligare två gårdar där
utanför. Den förromerska bebyggelsen var större, men hade mindre distinkta gårdslägen (efter Frölund & Schütz 200 y).

Figure 12. At Bredåker a eluster ofup to seven farmsteads existed during the Roman Iron Age and another two 
farmsteads outside. The settlement from the Pre-roman Iron Age were larger, but the farmsteads were less distinct 
(after Frölund & Schütz 20oy).

1999; Ericsson m.fl. 2000; Appelgren m.fl. 2002).
Under yngre romersk järnålder och folkvand

ringstid skedde förändringar på olika plan (se 
nedan). På några platser fanns nya bebyggelselä
gen, exempelvis gård D vid Bredåker och Vallby 
södra (Häringe Frisberg & Seiler 2006; Frölund & 
Schütz 2007). De kan ses i ljuset av att bebyggel
ser vid denna tid verkar upphöra på några platser, 
exempelvis Vaxmyra och Kyrsta (se Eklund 2005, 
Onsten-Molander & Wikborg 2006b). De kan

därför vara led i en omstrukturering. Vid Vallby 
södra har en gruppering av gårdar runt en tom 
yta tolkats som ett bytun och ett nytt strukturellt 
inslag (Häringe Frisberg & Seiler 2006; se Ek
lund m.fl., denna volym). En möjlig motsvarighet 
från romersk järnålder fanns vid Lunda i Västerås 
(Holm m.fl. 1994). Där undersöktes emellertid en
bart delar av en inte avgränsad bosättning, varför 
den rumsliga strukturen skulle kunna vara mer 
komplex, vilket även kan gälla det första exemplet.
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Figur 13. Vid Kättsta fanns tidvis minst tre gårdar 
under romersk järnålder (efter Gustafsson m.fl. 2005a).

Figure 13. At Kättsta up to three farmsteads existed 
during the Roman Iron Age (after Gustafsson m.fl.
2005a).

Agrar samverkan
I ett arkeologiskt perspektiv är förekomsten av 
agrar samverkan mer svårgripbar än att bedöma 
bebyggelsen. Samtidigt bör man notera att sam
verkan under historisk tid inte bara har förekom
mit inom byar, utan också mellan gårdar i skilda 
byar, exempelvis inom ramen för hägnadslag (se 
Toliin 1989:94).

Generellt bör ansamlingar av gårdar på 100- 
250 m avstånd ha inneburit att det enbart fanns 
utrymme för några få hektar åker i nära anslut

ning till varje gård. Detta ligger också i linje med 
uppskattningar av gårdarnas totala åkerareal un
der äldre järnålder (Carlsson 1979; Widgren 1983; 
Elfstrand 2005; Petersson 2006). Däremot måste 
betesmark och äng ha sträckt sig långt utanför be
byggelsen. Samverkan och samarbete mellan går
darna bör också främst ha förekommit för boska
pen (se Petersson 2006:252).

De låglänt belägna bosättningarna från romersk 
järnålder som har tolkats vara inriktade på boskaps
skötsel, har rimligen haft sämre förutsättningar för 
odling i större skala i anslutning till bebyggelsen. 
Andra exempel är att gårdar med en tyngdpunkt 
på får eller getter och få nötboskap, borde ha haft 
sämre tillgång till gödsel. Åkermarken på sådana 
gårdar skulle möjligen ha haft mindre omfattning 
eller ha bedrivits i mer extensiva former. Gårdar 
med större inriktning på boskap kan därför ha haft 
en mindre tillgång på säd och därmed varit bero
ende av samverkan. Å andra sidan skulle de ha haft 
tillgång på produkter från boskapen, däribland 
kött, skinn/hudar, ull och mejeriprodukter, som 
kunnat tjäna som byte eller motprestation. Dess
utom skulle möjligen en samverkan också kunna 
ha haft formen av deltagande i det intensiva och 
personalkrävande skördearbetet.

Möjligheten av en mer omfattande inriktning 
på åkerbruk kan inte heller uteslutas. Sannolikt 
kan det ha förekommit invid högre belägna bo
sättningar som exempelvis Bredåker, där också en 
stor förekomst av brända sädeskorn påträffades 
(Frölund & Schütz 2007:113).

En annan produkt som inte alltid kan ha fun
nits direkt tillgänglig vid många gårdar i slättbyg
der har varit virke för husbyggen. Sådant måste 
istället ha fått skaffas från gårdar med tillgång till 
lämplig skog. Det skulle ha kunnat ske i form av 
samverkan, byte av produkter eller som en regio
nal handel (se Qviström, denna volym).

Den diskussion av samverkan mellan gårdar 
som här har diskuterats har förutsatt ett socialt 
och ekonomiskt mer eller mindre jämbördigt 
plan. En annan aspekt är i vilken mån det fun
nits ett samband mellan gårdar som orsakats av 
sociala eller ekonomiska skillnader. Det kan ses 
mot bakgrund av förekomsten av hus med av
vikande storlek eller funktion, ovanliga föremål,
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Figur 14. Vid Stenhagen i 
Österby fanns minst fyra går
dar från romersk järnålder 
och folkvandringstid, varav 
en partiellt undersökt (efter 
DutraLeivasm.fi. ms).
Figure 14. At Stenha
gen in Österby at least four 
farmsteads existed during 
the Roman Iron Age and 
Migration Period (after 
Dutra Leivas et al, ms).

eller gravar med avvikande innehåll eller ut
formning. Även bland dessa överordnade gårdar 
kan det ha funnits skillnader i status, från lägre 
status i gårdsgrupperna till platser med mycket 
hög status, exempelvis Gamla Uppsala. I synner
het platser som den sistnämnda måste ha haft ett 
stort behov av försörjning av vardagliga agrara 
produkter som mat och dryck för såväl elit och 
krigarfölje som hantverkare och andra specialis
ter (se Callmer 200i:i34ff). Delar av detta kan 
ha tryggats av storgården och de gårdar som 
lydde under denna. Möjligheten att även mer 
avlägsna gårdar kan ha gett bidrag kanske inte 
skall uteslutas. En konsekvens av detta är att det 
i olika omfattning kan ha funnits en överföring 
av överskott, möjligen i form av gåvor, avgifter 
eller tributer (se Widgren ipp8:2pof).

Sammantaget kan förekomsten av grupper av 
gårdar med varierande täthet innebära att en sam
verkan mellan gårdarna är trolig, särskilt kring 
boskapens bete. Därtill bör tendenser till särskild 
inriktning inom det agrara området ha inneburit 
en samverkan mellan gårdar, antingen på ett jäm
bördigt, funktionellt plan, eller i sociala och eko

nomiska differentierade förhållanden. Samverkan 
kan dock ha förekommit såväl inom som mellan 
grupperingar av gårdar. Båda dessa former av sam
verkan i kombination med tendensen till att det 
fanns klungor av gårdar kan i vid mening tolkas 
som en bystruktur.

Bebyggelseutveckling
Det kraftigt ökade antalet arkeologiskt under
sökta och daterade bosättningar som blivit följden 
av E4-projektet har också inneburit en förbättrad 
möjlighet att ge en samlad bild av bebyggelseut
vecklingen. Begränsningar på de rumsliga och kro
nologiska planen har satts till Uppsala län och tiden 
mellan senneolitikum och tidig medeltid (2300 f. 
Kr - 1200 e. Kr.). Underlaget utgörs av 86 under
sökningar utförda mellan ip8o och 2005 av bosätt
ningar med daterad bebyggelse. Dateringarna har 
främst skett genom 14C-analys i kombination med 
typologi och redovisas i intervall om 100 år.

De undersökta bosättningarna är fördelade 
på 61 byar eller gårdar kända från medeltid. Bo
sättningarna har emellertid en geografisk sned
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fördelning, eftersom merparten är belägna kring 
Uppsala och i varierande utsträckning vid Bålsta, 
Enköping, Knivsta och Tierp. Det innebär att 
Åsunda, Simtuna och Torstuna i den västra delen 
av länet samt Rasbo och Oland i den östra delen 
av länet är tydligt underrepresenterade. Ett annat 
rumsligt samband är att många bosättningar var 
belägna i stora jordbruksbygder.

Undersökningarna av bosättningarna har haft 
mycket varierande omfattning. Skillnaderna i 
storlek mellan undersökningsyta, antal hus och 
antalet dateringar är betydande. Mätt i antal 
hus varierar bosättningarnas storlek mellan i 
och 79 hus. Få bosättningar har emellertid kun
nat undersökas i sin helhet, eftersom det primärt 
styrande för många undersökningar har varit, 
ex.ploateringsuppdragens avgränsning. Detta 
innebär att storleken mätt i antal hus ofta snarast 
ska ses som ett minimiantal. Förekomsten av stora 
bosättningar med lång kontinuitet eller flera an- 
vändningsskeden får också konsekvenser för be
dömningen av bosättningar med ett fåtal hus. De 
senare kan antingen vara små bosättningar med 
enbart enstaka hus, eller små undersökningar 
som berört en liten del av ett större bosättnings
område. Antalet berörda bosättningar skulle där
för kunna vara något lägre. Detta uppvägs troli
gen mer än väl av att de större bosättningarna har 
visat sig bestå av flera samtidiga bebyggelser eller 
gårdar, exempelvis vid Kyrsta och Bredåker.

Av det totala antalet undersökta bosättningar 
har relativt få daterats till senneolitikum och äldre 
bronsålder (2300-1100 f. Kr.). För yngre bronsål
der och förromersk järnålder (1100 f. Kr. - o) steg
ras antalet bosättningar till närmast en tredubb
ling av det tidigare antalet (fig. 15). Vid en första 
anblick förefaller ökningen ha varit särskilt kraftig 
omkring 800 f. Kr., men det är snarast en effekt av 
att kalibreringskurvan för 14C-dateringar uppvisar 
platåer inom intervallet 800-400 f. Kr. och där
med är svårtolkad. En påtaglig ökning som inne
bar ytterligare en fördubbling syns från omkring 
år o till 200-300 e. Kr. Därefter följer en kraftig 
minskning till en fjärdedel av maximivärdet vid 
600-700 e. Kr. Även det sistnämnda tidsinterval
let påverkas av platåer på kalibreringskurvan (se 
Kyhlberg & Strucke 1999:188^, om än i mindre

omfattning än under yngre bronsålder. Under 
yngre järnålder och tidig medeltid fram till 1200 
e. Kr. förefaller antalet daterade bosättningar vara 
lågt och relativt stabilt.

En andra jämförelse redovisar istället dateringar
na för de enskilda undersökta bosättningarna inom 
samma övergripande tidsintervall (fig. 16). De gene
rella drag som framträdde i den förra redovisningen 
framgår även i detta sammanhang. En iakttagelse 
av ett annat slag är att merparten av bosättningarna 
från yngre bronsålder hade direkt kontinuitet till 
äldre järnålder. Dessutom hade något mer än hälf
ten av bosättningarna från romersk järnålder före
gångare under förromersk järnålder eller bronsålder. 
Kontinuiteten var dock inte alltid direkt, utan det 
kunde finnas kronologiska luckor när platsen sak
nade bebyggelse. En mycket stor andel av bosätt
ningarna från folkvandringstid upphörde därefter. 
Däremot hade bara en tredjedel av bosättningarna 
från yngre järnålder och tidig medeltid (550-1200 
e. Kr.) inga föregångare under äldre järnålder. Detta 
relativt starka samband är förvånande med tanke 
på diskussionen om en omstrukturering vid över
gången mellan äldre och yngre järnålder.

Ytterligare en faktor är bosättningarnas stor
lek mätt i antalet hus, vilket ofta också avspeglar 
undersökningarnas omfattning. Både totalt sett, 
under yngre bronsålder och äldre järnålder var 
bosättningar med totalt 4-9 hus de vanligaste. Bo
sättningar med totalt fler än 10 hus utgjorde en 
dominerande andel under senneolitikum och äldre 
bronsålder samt under yngre järnålder. Delvis är 
det sistnämnda ett uttryck för att förutsättningar
na är bättre att fånga upp bebyggelse från skilda ti
der vid större undersökningar. Det är också i den
na grupp som flera samtidiga närliggande gårdar 
har kunnat återfinnas. Slutligen var bosättningar 
med totalt upp till 3 dokumenterade hus mest tal
rika under romersk järnålder och folkvandringstid, 
men utgjorde ändå enbart en fjärdedel.

Den långvariga ökningen av bosättningar från 
mitten av bronsålder och fram till romersk järnål
der och särskilt under det sistnämnda skedet, kan 
ses som spår av en långvarig expansion. En vik
tig förutsättning var att strandlinjeförskjutningen 
medförde en successiv torrläggning av mark som 
kunde tas i anspråk för bete och på sikt även för
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Figur 15. Den kronologiska spridningen för bebyggelsen med en uppdelning efter antal hus.

Figure 15. The chronological distribution ofsettlements sub-divided according to the number of houses.

odling och bosättning. Förklaringar till den dras
tiska nedgången av bosättningar under yngre ro
mersk järnålder och folkvandrings tid är däremot 
mer svårfångade. Ofta har en regression av olika 
orsaker har lyfts fram (se Näsman 1988). En stu
die av gravfält tyder dock på att det är svårt att 
påvisa någon generell minskning under och efter 
folkvandringstid (Bennett 1987:151).
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Utvecklingen i Uppsala län uppvisar relativt sto
ra likheter med resten av Mälarlandskapen (Göth- 
berg 20oo:i47f). Även med Östergötland finns 
stora likheter både vad avser expansionstid under 
bronsålder och äldre järnålder och nedgången 
vid övergången mellan äldre och yngre järnålder 
(Hedvall i995:33ff; Petersson 20oö:2iff). Stora 
likheter finns därtill med utvecklingen under järn-
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Figur i 6. Kronologisk spridning av undersökt bebyggelse redovisat efter antal hus.

Figure i 6. The chronological distribution of excavated settlements displayed according to the number of houses.

i Annelund, 2 Snåret, 3 Ryssgärdet, 4 Kyrsta, 5 Vrå i Kniv
st a, 6 Sommaränge skog, 7 Forsa, 8 Stenhagen raä 117, 9 
Apalle, 10 Lövstalöt i Bälinge, 11 Tibble i Litslena, 12 Tre
kanten, 13 Ekeby raä 76 i Vänge, 14 Nyckelby, 15 Härne- 
vi, 16 Trollbo i Lena, 17 Bälinge prästgård, 18 Kättsta, 19 
Forsby i Knivsta, 20 Vaxmyra raä 325, 21 Vallby norra, 22 
Väsby väst i Vänge, 23 Berthåga i Bondkyrko, 24, Svanby, 
24 Långtibble i Vänge, 26 Ytterbacken, 27 Vaxmyra raä 
326,28 Tibble i Björklinge, 29 Bredåker raä 134,30 Fullerö 
raä 398, 31 Lövstaholm, 32 Håga, 33 Skämsta, 34 Väsby öst 
i Vänge, 35 Malma i Bondkyrko, 36 Lövstaholm väst VA, 
37 Vallby södra, 38 Bålsta raä 37+83, 39 Bålsta raä 82, 40 
Dragonbacken i Övergran, 41 Björkgården, 42 Stångby, 43 
Arby raä 32 0 i Lena, 44 Graneberg i Litslena, 43 Skärna, 
46 Berget, 47 Eke, 48 Bredåker raä 399, 49 Stenhagen raä

110, 30 Maista i Bälinge, 31 Almby i Vänge, 32 Bredåker 
raä 101, 33 Kumla raä 169, 34 Gredelby, 33 Myrby i Dan
mark, 36 Högsta i Övergran, 37 Gamla Uppsala skola, 38 
Stenhagen raä 116, 39 Sommaränge, 60, Danmarksby raä 
161, 61 Lunda i Vaksala, 62 Hämringe GC, 63 Lötgården 
raä 618, 64 Rickomberga, 63 Arby raä 321 i Lena, 66 Öst
erby raä 106 i Läby, 67 Täby i Vänge, 68 Österby raä 60 i 
Läby, 69 Pollista, 70 Lyckebo raä 291,71 Brillinge, 72 Dan
marksby raä 133,73 Lundby i Tillinge, 74 Ekeby GC raä 213 
i Gamla Uppsala, 73 Ekeby raä 10 i Vänge, 76 Skäggesta, 77 
Slavsta i Vaksala, 78 Lövstaholm norr VA, 79 Vendel, 80 
Valsgärde, 81 Hämringe raä 600, 82 Hässelby i Börje, 83 
Kungsgårdsplatån, 84 Hagby i Skuttunge, 83 Norra Gärdet 
i Gamla Uppsala, 86 Lingnåre.
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Plats Bebyggelse från 
RJÅ/FVT inom 150 
m från läge för 
historisk by/gård

Bebyggelse från
YJÅ med plats-kon
tinuitet från FVT

Bebyggelse från
YJÅ inom 150 m 
från historisk by/ 
gård

Bebyggelse från
YJÅ mer än 150 m 
från historisk by/ 
gård

Vallby norra X

Kyrsta X X

Kättsta X X

Fullerö/Trekanten X X

Häm ringe X

Slavsta, Vaksala X

Gamla Uppsala X

Valsgärde X

Ekeby raä 191,
G Uppsala

X

Rickomberga X X

Hässelby, Börje X

Hagby, Skuttunge X

Österby, Läby X

Täby, Vänge X X

Gredelby, Knivsta X X

Forsby, Knivsta X

Apalle, Övergran X

Högsta, Övergran X

Pollista, Övergran X X

Bålsta, Yttergran X X X

Skäggesta X X

Tuna, Vendel X X

Skämsta, Tierp X

Lingnåre, Hållnäs X

Figur 17. Några bebyggelser från slutet av äldre järnålder och yngre järnålder låg i närheten av det historiska bylä
get. Från det sistnämnda skedet fanns också bebyggelse som hade ett mindre tydligt rumsligt samband.

Figure 17. Some settlements from the end ofthe Early Iron Age and the Late Iron Age were situated close to the 
place of the historical hamlets. Some settlements from the latter period had a less distinct spatial connection.

ålder på Öland, Gotland, Möre samt Hälsingland 
och mellersta Norrland (Liedgren 1992; Fallgren 
2006; Gustafsson 2001; Carlsson 1979). Storska- 
liga förändringar av bebyggelsen vid övergången 
mellan äldre och yngre järnålder kan därför ses 
som ett gemensamt drag för åtminstone stora de
lar av östra Sverige. I Uppland har nedgången av 
antalet bosättningar visat sig pågå från yngre ro
mersk järnålder till tidig vendeltid. Antydningar 
till detta har noterats tidigare i Mälarlandskapen

och har även motsvarigheter i Sydskandinavien 
(Näsman 1988:235; Göthberg 20oo:i47f).

Diskontinuitet och kontinuitet 
för bebyggelsen från äldre till 
yngre järnålder
En allmän bild av bebyggelseutvecklingen är att 
en mycket stor del av bebyggelsen övergavs vid 
övergången mellan folkvandringstid och vendeltid.
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Figur i8. Vid Österby i 
Läby socken antyder en gård 
från slutet av äldre järnålder 
invid bytomten en konti
nuitet, medan gårdarna vid 
Stenhagen låg i ett område 
som sedan övergavs (efter 
Dutra Leivas m.fl. ms).

Figure i?,. At Österby i 
Läby parish a farmstead from 
the end of the Early Iron Age 
situated beside the village plot 
indicates a continuity, while 
the farmsteads at Stenhagen 
were situated in an area 
which was later abandoned 
(after Dutra Leivas et al, ms).

Under vikingatid och tidig medeltid antas bebyg
gelsen ha legat inom byläget eller bytomten enligt 
de äldsta kartorna eller på samma impediment 
som detta (Ambrosiani 1964; Hyenstrand 1974).

Detta kan betecknas som ett brott i platskontinui
teten, men om det finns skäl att anta att bebyggelsen 
fortlevt i den närmaste omgivningen kan man tala 
om en bosättningskontinuitet. I en studie av skånsk 
bebyggelse har en gräns motsvarande platskontinui
teten satts vid 250 m (se Callmer 1986:173^. Gräns
dragningen kan dock påverkas av de topografiska 
förutsättningarna, särskilt om terrängen är kuperad. 
För slättbygderna i Uppland kan ett något kortare 
avstånd som 150 m istället vara lämpligt.

Det finns flera exempel på bosättningar med en 
kontinuitet från romersk järnålder och folkvand- 
ringstid till yngre järnålder (fig. 17). Flera bosätt
ningar från yngre järnålder har också påträffats 
vid historiska bylägen, men snarare i anslutning 
till dessa, än på platsen för bebyggelsen eller inom 
en definierad bytomt (fig. 7). Några bosättningar 
från vendel- och/eller vikingatid kunde emellertid 
ligga på större avstånd från byläget, vanligen inom 
300 m från dessa, men ibland på ännu större av
stånd (se Göthberg 20oo:i5if).

Därtill finns ytterligare bosättningar från romersk 
järnålder eller folkvandringstid invid bylägen, men 
ingen dokumenterad yngre järnålder, (fig. 17, 18). 
I ljuset av att omstruktureringar och flyttningar 
under yngre järnålder och tidig medeltid sannolikt 
har förekommit på andra platser representerar de 
en sannolik områdeskontinuitet, trots avsaknaden 
av dokumenterad bebyggelse från yngre järnålder.

Sammantaget tyder detta på att yngre järnålderns 
bebyggelse haft en mindre entydig lokalisering än 
vad som tidigare antagits. En konsekvens blir också 
att större eller mindre omstruktureringar av bosätt
ningar med flyttningar av bebyggelse har förekom
mit även under yngre järnålder och in i tidig med
eltid. Flyttningarna har dock haft avsevärt mindre 
rumslig omfattning än under tidigare skeden.

Dessa bebyggelser med belagd eller sannolik 
kontinuitet mellan slutet av äldre järnålder och ti
dig medeltid representerar totalt 24 av de tidigare 
nämnda 61 byarna, vilket nästan utgör 40%. Detta 
ser vid den första anblicken ut som en mycket låg 
kontinuitet. Emellertid har den konstaterade be
byggelsen från äldre järnålder eller äldre skeden 
inom de återstående byarna legat på större av
stånd än 150 m från byläge. Det innebär att det
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inte har varit möjligt att klarlägga om det funnits 
någon föregångare i nära anslutning till två tred
jedelar av de nämnda historiska byarna på grund 
av att inga undersökningar har företagits där. Mot 
denna bakgrund verkar det därmed trots allt vara 
möjligt att det kan finnas ett rumsligt samband 
och en plats- eller områdeskontinuitet mellan en
skilda gårdslägen från slutet av äldre järnålder och 
den samlade bebyggelsen från medeltid. Samtidigt 
är det viktigt att påpeka att merparten av äldre 
järnålderns bebyggelse inte har något sådant sam
band, dvs. en diskontinuitet. Sannolikt var det ett 
led i en omstrukturering som ledde till en koncen
tration av bebyggelsen. Däremot är det en öppen 
fråga om antalet gårdar har förändrats, där också 
storlek och struktur kan ha inverkat.

Sammantaget kan bosättningarna därmed tol
kas uppvisa både tendenser till diskontinuitet och 
kontinuitet, trots den gemensamma utgångspunk
ten. Skillnaden ligger i att den förra tolkningen 
bygger på en bedömning av grupperingar av sprid
da gårdar i sin helhet, medan den senare tolkning
en bygger på att minst ett gårdsläge inom dessa 
grupperingar sannolikt har varit relativt stabilt. 
Konsekvensen av detta är att minst en av gårdarna 
från äldre järnålder kom att fortleva under senare 
tider på eller nära sin gamla plats. Eventuellt skul
le detta kunna bero på att gården hade en viktig 
roll eller funktion. Det kan också tyda på att invå
narna på dessa platser kan ha haft större inflytande 
över skeendet än på andra gårdar (se Vikstrand & 
Zachrisson 2006:205). Tolkningarna kan också få 
konsekvenser för bedömningen av ortnamn. Med 
en diskontinuitet bör namn i princip enbart ha va
rit ägobetecknande för att leva vidare. Har bebyg
gelsen däremot varit kontinuerlig kan namnen 
antingen ha varit ägobetecknande eller knutna till 
bebyggelsen (se Vikstrand 1998). ■
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Summary
More than just houses and farms

A
 basic theme of this article is that it deals 
with houses from different viewpoints, 
both as entities in their own right, as 
well as components of other contexts. The time- 

frame is the Late Neolithic to the Early Middle 
Ages, with an emphasis on the Early Iron Age, 
seeing that the greatest number of houses and 
settlements date from this period. From a spa
tial viewpoint, mainly Uppsala County is studied, 
but comparisons are mad with other provinces in 
the Mälaren Basin, and occasionally with other 
parts of Southern Scandinavia.

Looking to the houses themselves, it seems as if 
multifunctional houses which included dwellings 
were relatively bound by tradition, especially since 
they, for most of the period in question, consisted 
of three-aisle buildings. Houses with other func
tions than dwellings display much more variation 
in terms of construction. Multifunctional houses 
from the Roman Iron Age and the transition be
tween the Viking Age and the Middle Ages display 
particularly visible signs of being bound by tradi
tion. During these periods, there were groups of 
houses with constructional details which could 
be characterised as conservative, contrasting 
with the general house constructions of the time, 
which were undergoing great changes. Apart from 
the technical building tradition this can be seen 
as an expression of other types of traditions and 
values, manifested in the houses.

Other areas where houses have been used to 
highlight certain issues are questions of agrarian

technology. An example is the discussion about 
when livestock began to be stabled in winter. Con
structional details in the houses that possibly mir
ror this are traces of replaced posts, since cattle 
sheds were more prone to rot. However, very few 
traces of this kind have been found. A large por
tion of farmsteads from the latter part of the Early 
Iron Age contained one multifunctional house 
with dwelling and other functions, at last one 
three-aisled house, and a small corner-post house. 
In terms of area, such an array of houses should 
be comparable with Middle Age and Post Refor
mation farmsteads. There was probably sufficient 
space to store winter fodder for the livestock, re
gardless of whether they were kept indoors or not. 
Finally, access to water was a necessity for house
holds and to an even greater degree for animal hus
bandry. Half the farms had access to water in the 
form of wells or waterways within a distance of 50 
metres. The number could possibly be even higher 
as several settlements were located on the edge of 
the investigated areas, diminishing the possibility 
of locating wells in connection to these. All in all, 
these three factors indicate that cattle have been 
kept in close proximity to a large number of settle
ments, but that stabling them have not been usual.

Another occurrence which can be viewed in an 
agrarian context is that a few farmsteads from the 
Late Pre-roman and Roman Iron ages have been lo
cated on the lowland. Comparison with 17th and 
18th century maps showed that they were to be 
found either within or in close proximity to mead
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ow land. This might mean that they were located to 
land that at the time was not suitable for crop grow
ing due to its lowland character. Rather, these farms 
can have been concentrated on animal husbandry. 
Another aspect is the fact that the bone material 
shows diversity in terms of livestock composition. 
On the majority of the settlements cattle dominated 
over sheep, goat and swine. On some sites, however, 
sheep and goat outnumbered cattle. This implies 
that the farmsteads’ production and consumption 
of meat, dairy, hides/skins and wool have varied. An 
emphasis on sheep and goats can have affected the 
conditions for crop growing since a smaller amount 
of manure was produced. These two factors put 
together indicate that agrarian activity during the 
Early Iron Age in Uppland may have been more dif
ferentiated than hitherto assumed.

There are houses from the Early Iron Age that 
have a location or design which indicates a social 
and economic differentiation. Some farmsteads 
have proved to contain unusually large houses, pre
dominately from the Roman Iron Age. Settlement, 
ex.tent could vary, from one to three or more houses. 
Differences in topographical location and buildings, 
as well as the distance between farmsteads display
ing this type of houses, support the suggestion that 
there several tiers of high status farmsteads. There 
may have been everything from very high status 
farmsteads with vast influence to those with only 
local influence over their closest neighbours.

Settlements during the latter half of the Early 
Iron Age consisted of groups of up to seven more

or less contemporary farmsteads, distributed be
tween 50 to 250 metres from each other. These 
farmsteads need not have been egalitarian, which 
was indicated by the presence of either unusu
ally large houses, or small farmsteads consisting 
of only one multifunctional house. This may be a 
sign of differences in agrarian specialisation, close 
cooperation or differences of a social or economic 
nature. In general, the relative proximity of the 
farmsteads and indications of differences in agrar
ian specialisation, suggest cooperation or collabo
ration between farmsteads.

The chronological distribution of investigated 
settlements in Uppsala County from the Late Ne
olithic to the Early Middle Ages display great dif
ferences. The Bronze and Early Iron Ages seem to 
have constituted a period of expansion, culminat
ing during the Roman Iron Age and the Migration 
Period, while the Late Iron Age settlements are 
not as well represented. Dating suggests that this 
decline began as early as during the latter part of 
the Late Roman Iron Age. Another difference is 
that farmsteads from the Late Iron Age could be 
located both in correlation to the historic hamlets 
as well as further away. In general, the settlement 
development from the Early to Late Iron Ages is 
characterised by discontinuity. However, a small 
number of farmsteads display a more or less de
tectable continuity throughout the Iron Age, 
which may have implications both for the apprais
al of the individual farmstead’s importance, and 
for the possible age of place names. ■
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