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Abstract 

Mattsson, L. 2018. Ditt, mitt eller vårt? Bronsålderns ekonomiska system vid Pryssgården och 
Apalle 

Mattsson, L. 2018. Your, mine or ours? Bronze Age's economic system at Pryssgården and 
Apalle 

 

The Bronze Age in southern Sweden is a period that has seen a great deal of research for as 
long as archaeological studies have been undertaken in this country. While we have a rich 
material record and even many visible indicators of the time in the landscape, such as the rock 
carvings of Tanum and the many mounds dotting the landscape, many aspects of that society 
are relatively poorly understood. I´m mainly referring to the economic structures underpinning 
Bronze Age societies. This project will take the models of Wealth and Staple Finance Systems, 
developed by Timothy Earle and successfully tested in many equivalent contexts around the 
world, and apply them on Swedish settlement materials from the Bronze Age settlements of 
Pryssgården and Apalle. The study looks at site distribution patterns, the prevalence of prestige 
goods and the possible importance of external contacts in order to produce a reliable economic 
model of the Swedish Bronze Age. While some similarities in resource management are 
obvious, some relevant aspects were found to differ. 
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1. INLEDNING 

1.1 Introduktion 

Den europeiska bronsåldern är en period av förhistorien som på många sätt ligger till grund 
för alla senare skeenden i vår del av världen, men det kronologiska avståndet och avsaknaden 
av senare tiders skriftliga källmaterial gör att den är relativt dåligt förstådd. På kontinenten 
berättar materialet för oss om en mycket komplex och dynamisk period, där kontakter mellan 
olika grupper och samhällen spelar en större roll och blir allt mer långväga (Kristiansen et al 
2015: 362). Dessa kontaktnät främjar handeln med varor som är rikligt förekommande i vissa 
regioner men behövs i andra, tillexempel tenn från de Brittiska öarna, men också spridningen 
och utbytet av ideologier och religiösa föreställningar via de människor som färdas långa 
avstånd och kommer i kontakt med för dem främmande samhällen och föreställningar. Med 
en utökade kontakten kom dock en annan ikonisk aspekt av bronsålderssamhället, nämligen 
krigarkulturen (Kristiansen 1999:184). Tillgången till brons tillåter utvecklingen av nya 
vapensystem, och svärd, dolkar och lansar med mera börjar förekomma i materialet vi kan se 
idag. En allt starkare centralmakt börjar också framträda, med elitgrupper med hövdingar i 
spetsen som kontrollerar allt större grupper människor, bland dessa de krigare som behövs för 
att försvara sina resurser eller angripa andra. 

En hel del har skrivits om de socioekonomiska system i vilka det svenska 
bronsålderssamhället verkat, men något av en vit fläck på kartan tycks vara de faktiska sätt på 
vilka varor producerats och utbytts. Att förstå det sätt ett samhälle hanterat sina resurser, så 
som mat och arbetskraft, är ett sätt att få en bredare förståelse kring hur livet sett ut för 
individer som levt i det, och bidrar även till en bredare uppfattning om ett långt och viktigt 
avsnitt i vår historia. I denna studie ämnar jag att vidare försöka utöka vår förståelse av de 
ekonomiska system som brukas i de allt mer komplexa samhällssystem som i mångt och 
mycket kännetecknar bronsåldern. Mer specifikt kommer jag i studien att undersöka vilka 
former processen tagit i en svensk kontext. Utgångspunkten för studien kommer att vara 
Timothy Earles modell med Staple & Wealth Finance systems (härefter översatt som 
Redistribution/ Redistributiv Ekonomi och Prestigeekonomi) som gestaltar de sätt på vilka 
samhällen utnyttjar sina resurser. Redistribution innebär insamlandet av basvaror som en typ 
av skatt som sedan kan delas ut till specialister som därför inte behöver producera dessa för 
egen del. Prestigeekonomi är ett system där vissa material eller typer av föremål tillskrivs ett 
värde som överstiger deras praktiska användbarhet, förutsatt att denna värdering håller i sig 
kan de senare växlas tillbaks mot till exempel mat under perioder när det råder brist på sådan 
(Johnson & Earle 1987: 208, Halstead & O´Shea 1982:93). Metoden har med stor behållning 
tillämpats på många håll i världen, bland annat i vårt direkta närområde, nämligen på danska 
bronsålderskontexter, men hittills aldrig fullt ut i en svensk sådan. Det är alltså vad jag avser 
att göra under detta arbete. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Att förstå det sätt ett samhälle hanterat sina resurser, så som mat och arbetskraft, är ett sätt att 
få en bredare förståelse kring hur livet sett ut för individer som levt i det, och bidrar även till 
en bredare uppfattning om ett långt och viktigt avsnitt i vår historia. Syftet med denna uppsats 
är att studera hur denna resurshantering sett ut under bronsåldern i Sverige för att på så vis få 
en ökad insikt om den hierarkiska sociala dynamik som idag anses ha varit rådande under 
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denna period. Konkret kan syftet med undersökningen sammanfattas i följande tre 
frågeställningar. 

 Hur såg de ekonomiska system människor använde sig av ut i Sverige 
under bronsåldern? 

 Vilka typer av materiella indikatorer kan kopplas till de respektive systemen, 
och skulle dessa kunna kodifieras för att underlätta denna typ av analys i 
framtiden? 

 Går de att tillskriva den ena eller båda kategorierna redistributiv ekonomi eller 
prestigeekonomi och går det i så fall att se när, hur och varför det ena eller andra 
varit fallet? 

1.3 Teoretisk bakgrund 

En stor del av grunden till detta arbete kan egentligen sägas härstamma från ett slags ekonomisk 
antropologisk teori. Grundläggande i mitt tillvägagångssätt är Timothy Earles modell av 
samhällen som möjliga att beskriva som redistributiva ekonomier och prestigeekonomier. För 
att förklara denna kan det dock vara behjälpligt att förstå vad den bottnar i. Antropologer har 
använt sig av olika modeller för att kategorisera ekonomiska system i mindre socialt komplexa 
samhällen sedan början av 1900-talet (Sahlins 1972: 82f). Arkeologin har ofta haft lätt att ta åt 
sig antropologiska modeller, så som tillexempel Elman Sevice´s sociopolitiska typologi med 
Band, Tribe, Chiefdom & State som fått stor betydelse för hur arkeologer tenderar att beskriva 
förhistorien (Harding 2000: 388) och det är just denna som Earle utgår från. Chiefdoms (härefter 
hövdingadömen) hade tidigare ansetts fungera med ett mer eller mindre rent gåvobaserat 
ekonomiskt system baserat till stor del på ömsesidiga utbyten. Dock tycktes detta inte riktig 
stämma då mindre produktionsenheter som familjegrupper ofta tycktes stå för sin egen 
produktion av basvaror, och de ceremonier där tidigare nämnda utbyte skedde kunde äga rum 
så sällan som ett par gånger per år. Detta ledde fram till den nya modellen av hövdingadömens 
ekonomi, där en central elit dels kan ta emot ”betalning” i form av basvaror från sina 
underlydande i utbyte mot sociala tjänster, rituellt ledarskap och/ eller beskydd, eller kan 
omsätta värdet av sagda insamlade basvaror i prestigeföremål tack vare kontroll över något eller 
flera led i produktionskedjan av dessa (Earle 2002: 58-63). Modellen har med stor framgång 
applicerats på flera områden runt om i världen, kanske mest relevant för denna undersökning 
på Thy, en ö strax nordväst om Jylland  i ett projekt som kommer att tas upp i större detalj 
senare (se kapitel 2.3). Under detta arbete kunde Earle och de andra forskarna se att den ökande 
sociala komplexiteten överensstämde med vissa trender i befolkningstillväxten, och att senare 
delen av bronsåldern kännetecknatsav ett mer egalitärt samhälle än det tidigare, mer 
hierarkiska. Samma typ av analys har även gjorts på den Hawaiianska ön Kaua´i där ett utökat 
konstbevattningssystem går att koppla lika mycket till en snabbt framväxande social 
stratifikation som till ett större resursbehov som ett resultat av befolkningstillväxt. I 
Mantarodalen i Peru har metoden visat på ett  komplext system där flera hövdingadömen 
interagerat med varandra och till och från utövat social dominans över varandra. (Earle 1997: 
33, 45, 61). Överlag visar detta att modellen kan vara  av mycket stort värde för att förstå 
ekonomiska och sociala förhållanden i denna typ av samhällen, och den låter oss till viss del 
undgå den klassiska fällan som många som vill beskriva förhistoriska samhällen faller i, 
nämligen mer eller mindre ogrundade samtida eller historiska paralleller. Denna fälla bottnar 
delvis i samma antropologiska och etnografiska perspektiv som tagits upp ovan (Yoffee 2005: 
180), och att kunna undvika den kan endast  vara av godo. 

Thy Archaeological Project har som sagt varit en inspiration och källan till min metodik. 
Det utfördes visserligen av åtta mycket erfarna forskare över en period på fem år, så jag kommer 
knappast att hinna utföra en lika genomgående studie av ett lika stort material. Dock finns redan 
både metodiken och materialet där, och det blir helt enkelt upp till mig att kombinera de två. 
Utöver Earles modell kommer jag att ta hjälp av Vincas Steponaitis teorier kring spatiala 
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mönster i mer eller mindre komplexa sociala strukturer (Steponaitis 1978: 421). Dessa hänvisas 
till av Earle själv, och skulle kunna sägas vara en del av metoden bakom själva modellen. 

1.4 Metod 

Jag har alltså valt att studera boplatsmaterial från två stora svenska bronsåldersboplatser, Apalle 
i Uppland och Pryssgården i Östergötland. I detta har jag sedan undersökt förekomsten av 
centrala lagringsutrymmen för basvaror såsom matvaror, samt hur strategier för lagring av 
sådana varor kan ha sett ut på en lägre nivå, som i en familj eller på en enskild gård, samt 
indikatorer som antyder produktion, hantering och förvaring av olika typer av varor och 
material inom vissa hushåll. Dessa inkluderar delvis olika former av tecken på direkt 
utnyttjande av basvaror, till exempel sädesslag som framkommer vid makrofossilanalyser och 
animaliskt material som rimligtvis går att koppla till konsumtion, samt även tecken på 
hanteringen av sagda varor, exempelvis husoffer i form av stenlöpare och skördeverktyg. En 
annan viktig punkt utgörs de belägg för bronsmaterial som existerar på platserna, detta kommer 
att vara centralt för att fastslå förekomsten av eventuella prestigeföremål, vilka i sin tur kan 
säga väldigt mycket om de ekonomiska systemen som varit i bruk. Detta har sedan jämförts 
mellan lokalerna jag valt ut och med annat liknande material från de andra instanserna där 
metoden tillämpats runt om i världen för att på så vis kunna tillskriva lokalerna antingen ett 
redistributivt eller ett prestigeekonomiskt system, eller någon kombination av de två. 

1.5 Källmaterial och avgränsning 

För att utföra min undersökning har jag utgått från slutrapporterna båda de områden jag valt att 
studera. Jag har alltså inte utfört några egna förstahandsundersökningar, utan baserar mina 
analyser på redan befintligt material. Urvalet av dessa har främst baserats på tillgängligheten 
till dessa rapporter, samt en vägledande princip om att de ska beröra så stora och 
väldokumenterade bronsåldersboplatser som möjligt. Det rör sig om två lokaler i 
Mellansverige, i Östergötland och Uppland, och jag har valt att inte avgränsa mig till någon 
särskild period av bronsåldern för att om möjligt kunna upptäcka förändringar och mönster över 
tid. Det finns så klart ett stort antal boplatser som inte kommer att behandlas i detta arbete, men 
min förhoppning är att det ändå ska kunna leda till att metodens användbarhet kan belysas och 
att undersökningen eventuellt kan utvidgas vid ett senare tillfälle. 
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2. FORSKNINGSHISTORIK 

2.1 Svensk bronsåldersforskning 

Stora boplatsområden i Skåne, en unikt stor förekomst av hällristningar i Bohuslän och en 
uppsjö av gravhögar och rösen över merparten av den södra landsändan. Med ett så pass rikt 
bronsåldersmaterial som Sverige ändå måste anses ha är det förvånande hur lite som faktiskt 
skrivits om hur samhällen varit strukturerade, framförallt på det ekonomiska planet. I sitt 
allomfattande verk Arkeologi i Norden ägnar Göran Burenhult just detta ämne knappt mer än 
en paragraf, då för att fastslå att ett mindre överskott tycks produceras under senare bronsålder, 
med ett större fokus riktat mot boskapsskötsel (Burenhult 1999: 20f). Detta tycks mig högst 
märkligt då en sådan företeelse, om den förstås kan och kontextualiseras, skulle kunna säga oss 
en hel del om det sätt på vilket människor här levt under denna viktiga period. En möjlig 
förklaring till detta skulle kunna ligga i att man fram till relativt nyligen ansett att bronsålderns 
ekonomi i stor utsträckning varit inriktad på just boskapsskötsel, samt att relativt få 
bronsåldersboplatser upptäckts vid den tiden i Sverige (Runesson 2014: 19). Tre huvudområden 
tycks gå att urskilja när det kommer till undersökningar av bronsålderns samhällen och deras 
sociala strukturer i Sverige, dessa tre tillvägagångssätt kan generellt sammanfattas som handel, 
boplatsstrukturer och gravar. De första kommer också att figurera i min undersökning, med 
fokus på boplatserna. Rumsliga analyser och landskapsarkeologi är mycket på modet inom 
arkeologin idag, inte så lite tack vare de fantastiska möjligheter som nya teknologier och 
metoder gjort tillgängliga. Magnus Artursson har gjort en analys av bebyggelsestruktur i södra 
och mellersta Sverige under senneolitikum och bronsåldern som tar sig an frågan ur många 
intressanta perspektiv, främst fokuserat på de rådande sociala maktförhållandena. Han menar 
att ett hierarkiskt hövdingadöme går att spåra så tidigt som senneolitikum (Artursson 2009: 12). 
Detta står i kontrast mot den syn på saken som företräds av bland andra Earle, som anser att 
denna typ av stratifiering först uppstår under äldre bronsålder (Earle 2002: 288f). Begreppet 
Sydskandinavisk bronsålder är ett vanligt förekommande begrepp för en arkeologisk kultur som 
ofta får innefatta merparten av Skandinavien. Detta riskerar att bli problematiskt, då man kan 
ledas att tro att sociala, ekonomiska och kulturella förändringsprocesser tagit sig samma 
utformning över hela detta stora område (Ojala 2016: 56). Så har nämligen inte alltid varit fallet. 

2.2 Thy Archeological Project 

Tidigare nämnda undersökning utförd av Earle med flera, kallad Thy Archaeological Project 
(härefter förkortat TAP) (Earle et al 1998) har fungerat som en stor inspirationskälla i 
utformningen av min uppsats. Målet med projektet var att studera hushålls ekonomiska 
förhållanden, boplatsstrukturer samt dessas placering i den större regionala politiska ekonomin 
under senneolitikum och bronsåldern, detta för att utöka förståelsen kring hur samhälleliga 
institutioner utvecklas och förändras. Två huvudkomponenter i denna process beskrivs som den 
politiska ekonomin och sätten på vilka denna kan kontrolleras. Dessa institutioner definieras 
som de strukturer genom vilka politiska och ekonomiska aktörer kan samverka. De är högst 
konkreta företeelser som kräver individer som aktivt deltar i dem, och därmed också att resurser 
som mat samlas in och redistribueras för at de ska kunna fungera. Politiska ekonomier är de sätt 
på vilka dessa resurser samlas in och fördelas och innefattar produktion, mobilisering av 
arbetskraft samt olika former av utbyten. Den politiska ekonomin organiseras av ett styrande 
skikt i samhället och innebär att underlydande måste lämna ifrån sig varor, arbetskraft eller 
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både och, och detta kräver ibland ett visst mått av kontroll. Denna kontroll kan tillexempel ta 
sig uttryck i militär eller ideologisk makt, men också i mer konkreta former som markägande 
(Earle et al 1998: 6f) Som en del av TAP lät forskargruppen genomföra ekologiska analyser för 
att få en bild av hur landskapet förändrats under den relevanta tidsperioden, inventerade det 
material som redan fanns insamlat från tidigare utförda utgrävningar på Thy och till sist utförde 
ett antal nya utgrävningar av boplatser från Senneolitikum och bronsåldern. En slående 
fyndplats är den så kallade Site 6 at Bjerre, stora långhus (25x8m) som tolkats som en 
hövdingabostad, dels på grund av dess storlek, dels på grund av rika fynd av bärnsten och 
metallföremål. Detta var alltså en boplats med hög status, och de makrofossila rester som hittats 
visar på en oproportionerligt stor mängd sädesslag som havre, en- och tvåkornsvete i 
förhållande till mängden ogräsfröer, vilket tyder på att primär matproduktion troligen skett 
någon annan stans (ibid.18ff). Detta är ett typexempel på en indikator av ett redistributivt 
system, där det styrande samhällsskiktet samlat in färdigproducerad mat från omkringliggande 
produktionsenheter, och därmed kunnat försörja specialister som därmed befriats från just det 
basbehovet. 

När TAP avslutats ansåg forskarna sig kunna se en tydlig förändring av samhället och de 
ekonomiska systemen med tiden, där senneolitikum präglats av mindre, självförsörjande 
enheter med mindre tydliga statushierarkier än vad som tycks framträda under bronsåldern. 
Detta baseras på de under bronsålder allt större och vanligare gravhögarna och stora långhusen 
som kan tolkas som hövdingabostäder. Ingen markant befolkningstillväxt tycks ha skett på Thy 
mellan senneolitikum och tidig bronsålder, detta trots att mycket tyder på att produktionen av 
bland annat boskap intensifierats, liksom den av litiska verktyg för skördandet av växter på 
lokalen Vilhøj, samtidigt som den minskat på andra. Detta kan förklaras med att det nya 
resursöverskottet använts för att tillgodose ett behov av handelsvaror som sedan kunnat 
användas för att byta till sig föremål och material invånarna inte producerat själva, som 
tillexempel brons. Dessa allt mer komplexa produktionskedjor växte fram tätt sammanbundna 
med en ökande hierarkisering, och det sätt resurser hanterats är en god reflektion av detta. 
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3. MATERIAL 

I detta kapitel presenteras det material på vilket jag baserar mina senare analyser. Lokalerna 
kommer att presenteras var för sig, först huskonstruktionerna med sammansättning, mått, 
datering samt eventuella tillhörande artefakter, sedan en sammanställning av de påträffade 
artefakterna överlag. 

3.1 Pryssgården 

I samband med en omläggning av E4:an förbi Norrköping utfördes år 1993 och 1994 
omfattande arkeologiska undersökningar vid Pryssgården, strax väster om centrala Norrköping, 
ledda av Héléne Borna-Ahlkvist, Lena Lindgren-Hertz och Ulf Stålbom. Vad undersökningen 
fann var inte mindre än ett av de boplatsområden med flest hus från framförallt brons- och 
järnålder som någonsin påträffats i Sverige. Det omfattar ett nittiotal hus, och utgör därmed ett 
utmärkt material för mig att applicera metoden för vilken jag redogjort för tidigare på. Då 
platsen innefattar lämningar från ett mycket långt tidsspann kommer jag endast att redogöra för 
de vars dateringar helt eller delvis faller inom ramen 1700-500 f.Kr. I rapporten (Borna-
Ahlkvist et al 1998) presenteras huskonstruktioner tillsammans med de relevanta fynd som 
gjorts i samband med dem och en mer generell fyndgenomgång var för sig. Således kommer 
jag att lägga fram materialet på samma sätt här. Alla huskonstruktioner presenteras med två 
värden för längd och bredd, de faktiska som lämningarna uppvisar samt en uppskattad storlek 
på huset. För att kunna vara konsekvent i min beskrivning av konstruktioner från alla lokaler 
kommer jag nedan endast att redogöra för den faktiska storleken på lämningarna. I materialet 
ingår även tre grophus daterade till bronsålder, men då inget av dessa påvisar några av de 
aspekter jag valt att undersöka kommer de inte att redogöras för nedan. 

3.1.1 Huskonstruktioner vid Pryssgården 

Hus 150 
Huset tolkades som ett boningshus och består av ett antal stolphål, en härd och en källargrop. 
Huset har genom härden 

14
C-daterats till mellan 809-550 f.Kr. Längden är 18,50m och bredden 

3,20m. Källargropen, som ligger i den östra delen av huset, tolkat som en ekonomidel, har en 
diameter på 2,40m och ett djup på 0,40m. I ett av stolphålen påträffades en löpare, tolkad som 
ett husoffer. 
 
Hus 152 
Huset tolkades som en ekonomibyggnad och utgörs av sex stolphål, en centralt placerad härd 
samt en förvaringsgrop. Härden har 

14
C-daterats till 1112-910 f.Kr. och ett av stolphålen till 

997-829 f.Kr. Längden är 6m och bredden 3,20m, förrådsgropen är 0.90m i diameter och har 
ett djup på 0.20m. Det faktum att utformningen av stolphålen längst i öster tycks skilja sig från 
de andra har gett upphov till tolkningen att huset eventuellt kan ha fortsatt längre åt det hållet. 
 
Hus 153 
Huset tolkades som ett boningshus och utgörs av fem takbärande stolpar samt en härd som 
eventuellt kan knytas till huset. En av de takbärande stolparna har 

14
C-daterats till 1677-1517 

f.Kr. Huset har en längd på 24,50m och en bredd på 5,80m. 
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Hus 155 
Huset tolkades som ett boningshus och utgörs av ett antal stolphål, en central stenpackning 
tolkad som en golvrest, en förrådsgrop samt en härd. En typologisk datering placerar huset i 
övergången mellan äldre och yngre bronsålder. Längden är 18,30m och bredden 5m, 
förrådsgropen hade en diameter på 1,60m och ett djup på 0,40m 
 
Hus 159 
Huset var svårt skadat av sentida diken och är därför svårtolkat. Det utgörs av enstaka stolpar 
samt två härdar. En stolpe har 

14
C-daterats till 1307-1116 f.Kr. Längden är 11,50m och bredden 

5,80m. I en av härdarna påträffades en knacksten som uppvisade slipspår samt en stor, flat sten. 
 
Hus 161 
Huset tolkades som ett boningshus men var delvis skadat. Det utgörs av sammanlagt 14 
stolphål, en förrådsgrop och en källargrop. Huset har typologiskt daterats till yngre bronsålder. 
Längden är 10,25m och bredden 3,85m, källargropen har en diameter på 1,70m och ett djup 
0,30m och källargropen en diameter på 1,75m och ett djup på 0,40m. De båda groparna är 
placerade i husets östra del, på var sin sida om vad som tolkats som husets ingång. 
 
Hus 166 
Huset låg i kanten på exploateringsområdet och kan därför ha varit större än vad som grävts ut, 
det har dock tolkats som ett boningshus. Det utgörs av åtta stolphål, en stenpackning i husets 
västra del, tolkat som eventuellt golvlager, en förrådsgrop och en källargrop. En takbärande 
stolpe har 

14
C-daterats till 994-809 f.Kr. Husets längd är 7,20m och dess bredd 3,85m. 

Förrådsgropen, som påträffades i samband med stenpackningen hade en diameter på 1,20m och 
ett djup på 0,20m och källargropen en diameter på 1,70m och ett djup på 0,40m. Den västra 
delen har tolkats som bostadsdel, och i källargropen påträffades en bronsnål. 
 
Hus 170 
Huset tolkades som ett boningshus och bestod av ett antal stolphål, en eldpall, två förrådsgropar 
samt en källargrop som eventuellt hört till huset. Eldpallen har 

14
C-daterats till 904-802 f.Kr. 

och källargropen till 904-804 f.Kr. Husets längd uppgick till 7,50m och dess bredd till 4,40m. 
Den större av de två förrådsgroparna hade en diameter på 1,60m och ett djup på 0,40m, den 
mindre en diameter på 0,70m och ett djup på 0,35m. Källargropen hade en diameter på 2,70m 
och ett djup på 0,90m. I den senare fanns en fyllning innehållande lerklinging. 
 
Hus 172 
Huset tolkades som ett boningshus och bestod av ett antal stolphål, två förrådsgropar, en härd, 
en eldpall och ett golvlager. Det kan delas in i tre ”rum”, en ekonomidel i öster med golvlagret 
och groparna, en västlig bostadsdel med eldpallen och härden samt en central del där ingången 
funnits. Härden har 

14
C-daterats till 1035-827 f.Kr. Husets längd uppgick till 16,50m och dess 

bredd till 3,30m. En av förrådsgroparna hade en diameter på 0,80m och ett djup på 0,20, den 
andra en diameter på 1,20m och ett djup på 0,30m. En malstenslöpare påträffades i ett av 
stolphålen. 
 
Hus 174 
Huset tolkades som ett boningshus, det bestod av ett antal stolphål, två härdar, en källargrop 
samt fyra förrådsgropar. En av härdarna har gett en 

14
C-datering till 812-550 f.Kr. Husets längd 

uppgick till 9,85m och dess bredd till 4,45m och förrådsgroparnas respektive diameter till 
1,50m, 1,40m, 1m samt 0,90m och deras motsvarande djup till 0,35m, 0,70m, 0,30m samt 
0,40m. Källargropen hade en diameter på 3,70m och ett djup på 0,60m. I ett av stolphålen 
påträffades en flintskrapa och i en av förrådsgroparna en rundskiva med ett hål i mitten. 
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Hus 175 
Huset har en för Pryssgården unik karaktär men har tolkats som ett boningshus. Det bestod av 
ett antal stolphål, ett grått, sotigt kulturlager i husets västra del, tolkad som bostadsdel, samt en 
mycket stor grop som upptagit merparten av den östra delen av huset. 

14
C-dateringar placerar 

huset 1112-867 f.Kr., vilket styrks av fyndmaterialet som kopplar huset till yngre bronsålder. 
Husets längd uppgick till 12,50m och dess bredd till 3,25m. Gropen hade en yta på 7x3m och 
ett djup på 0,45m. Flera tolkningsförslag har lagts fram för dess funktion, antingen ett nedsänkt 
golv, en relativt flack källargrop eller en gödselränna. I den västra bostadsdelen påträffades en 
skafthålsyxa i bergart och en malstenslöpare. 
 
Hus 179 
Huset tolkades som en ekonomibyggnad och bestod av ett antal stolphål samt två 
förvaringsgropar. Ett stolphål har gett en 

14
C-datering till 999-842 f.Kr. Husets längd var 9,85m 

och dess bredd 3,95m. En av förvaringsgroparna hade en diameter på 1,30m och ett djup på 
0,20m, och den andra, tolkad som en lerförvaringsgrop, en diameter på 1,60 och ett djup på 
0,25m. I ett av stolphålen påträffades tre malstenslöpare. Husets östra sida var svårt skadat av 
senare dräneringsdiken. 
 
Hus 181 
Huset tolkades som en ekonomibyggnad och bestod endast av fyra stolphål. Ett miniatyrkärl 
som påträffades i ett av stolphålen daterar byggnaden till yngre bronsålder. Husets längd 
uppgick till 3m och dess bredd till 2,50m. 
 
Hus 185 
Husets funktion är oklar men en möjlig tolkning som presenteras är att det är den östra delen 
av ett större hus, resten av vilket inte bevarats. Det består av åtta stolphål och en grop som tar 
upp det mesta av ytan, tolkad som ett eventuellt nedgrävt golv. Fynd och typologi daterar huset 
till yngre bronsålder. Längden var 5,80m och bredden 3m. Gropen hade en yta på 4x7,2m och 
ett djup på 0,20m. En knacksten och en malstenslöpare påträffades i ett av stolphålen.. 
 
Hus 187 
Huset tolkades som ett boningshus och består av ett antal stolphål, en härd och sammanlagt fem 
förrådsgropar. Från material i härden har två 

14
C-dateringar gjorts, en på träkol till 1002- 808 

f.Kr. och en på säd till 894-797 f.Kr. Husets längd uppgick till 10m och dess bredd til 4,25m. 
Tre av förrådsgroparna, placerade på linje i husets södra del hade alla en diameter på ca 1m och 
djup på 0,50m, 0,35m samt 0,20m medan de två andra, i husets östra del båda hade 
ett djup på 0,30m och en diameter på 1,30m respektive 0,70m. 
 

Hus 189 
Huset tolkades som ett boningshus och bestod av ett antal stolphål, en härd, en stor källargrop 
samt sex mindre förrådsgropar. En 

14
C-datering placerar huset i spannet 971-811 f.Kr. Husets 

längd uppgick till 18,10m och dess bredd till 4,20m. Den stora källargropen hade vid ytan en 
diameter på ca 4m, på botten ca 1,90m och var som djupast 1,20m. Förrådsgroparnas diameter 
låg mellan 0,70-1,20m och deras djup mellan 0,25-0,40m. 
 
Hus 194 
Huset tolkades som ett boningshus och bestod av ett antal stolphål samt två stenpackningar som 
tolkats som golvlager. Huset har 

14
C-daterats till 904-804 f.Kr. Längden uppgick till 11,55m 

och bredden till 4,25m. 
 
Hus 195 
uset tolkades som ett boningshus och bestod av ett antal stolphål samt fyra förrådsgropar.  Ett 
kolprov från en av groparna har 

14
C-daterats till 827-770 f.Kr. Husets längd var 12,40m och 
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dess bredd 4,05m. En av förrådsgroparna hade en plan botten och raka nedgrävningskanter, en 
diameter på 1,50m och ett djup på 0,50m. Två centralt placerade gropar hade både en diameter 
på 1,20m och djup på 0,30m respektive 0,50m. Den sista förrådsgropen längs husets södra 
sida hade en diameter på 0,90m och ett djup på 0,30m.  Huset saknade en härd. 
 
Hus 252 
Huset anges som ett ”mindre hus” och består av ett antal stolphål samt en härd. Det är 
typologiskt daterat till yngre bronsålder. Längden uppgår till 5,10m och bredden till 4m. Härden 
är stor och centralt placerad i huset. 
 
Hus 253 
Huset tolkades som ett mindre boningshus och består av åtta stolphål. Det är typologiskt daterat 
till yngre bronsålder. Längden uppgår till 6,70m och bredden till 5,15m. 
 
Hus 251 
Huset tolkades som en ekonomibyggnad och skulle kunna tillhöra Hus 189, alternativt Hus 180 
eller Hus 198, som båda är daterade till järnåldern. Huset bestod av fyra stolphål och en centralt 
placerad förrådsgrop. Ingen datering har gjorts, men stratigrafiskt kan det tillhöra något av de 
tre ovan nämnda husen. Längden var 4m och bredden 3,50m. Gropen har en diameter på 1m 
och ett djup på 0,60m. 
 
Hus 199 
Huset tolkades som ett boningshus och bestod av ett antal stolphål, tre förrådsgropar samt en 
härd. Det är typologiskt daterat till yngre bronsålder. Längden var 12,50m  och  bredden 3,90m. 
De två förrådsgroparna längs den norra väggen hade platta bottnar, en diameter på 0,80m och 
ett djup på 0,20m medan den södra hade en diameter på 0,80m och ett djup på 0,30m. 
 
Hus 201 
Huset tolkades som ett boningshus och bestod av tio stolphål och två härdar. Det är typologiskt 
daterat till yngre bronsålder. Längden uppgick till 10m och bredden till 3,60m. 
 
Hus 210 
Huset har tolkats som ett boningshus och bestod av 12 stolphål samt en härd. En 

14
C-datering 

har placerat huset i spannet 816-769 f.Kr. Längden uppgick till 12m och bredden till 3,80m. I 
ett av stolphålen påträffades brända djurben, osteologiskt tolkade som kranier från nöt och svin, 
samt keramik. 
 
Hus 211 
Huset tolkades som ett boningshus och bestod av ett antal stolphål, två härdar och en 
förrådsgrop. Ett 

14
C-prov från härden daterar huset till 900-798 f.Kr. Husets längd var 13m och 

dess bredd 3,60m. Förrådsgropen hade en diameter på 1,20m och ett djup på 0,30m. 
 
Hus 225 
Huset tolkades som en ekonomibyggnad och ett ”fyrstolphus” och bestod av fyra stolphål. Det 
är kontextuellt daterat till yngre bronsålder. Dess längd uppgick till 3,60m och dess bredd till 
2,90m. 
 
Hus 231 
Huset tolkades som en hyddkonstruktion och bestod av et centralt placerad takstolphål samt nio 
väggstolphål placerade i en hästskoform. Huset är kontextuellt daterat till bronsåldern. Dess 
längd är 6,80m och dess bredd 5,40m. Öppningen i hästskon vetter mot en närliggande 
skålgropshäll och en möjlig tolkning är att konstruktionen fungerat som kulthus, alternativt 
någon form av ekonomibyggnad. 



 

14 

Hus 232 
Huset har tolkats som ett eventuellt verkstadshus och bestod av ett antal stolphål och två härdar 
samt en ränna vid husets norra sida som kan ha hört till. En av härdarna har 

14
C- daterats till 

1260-1030 f.Kr. Längden uppgick till 7,40m och bredden till 4m. 
 
Hus 239 
Huset tolkades om en trolig ekonomibyggnad och bestod av sex stolphål. Det har typologiskt 
daterats till yngre bronsålder. Längden uppgår till 10m och bredden till 3,95m. 

3.1.2 Fyndmaterial 

Fyndmaterialet från Pryssgården var det hittills rikaste från Östergötland, och nära inpå 
kvantitetsmässigt lika stort som det från andra stora svenska bronsålderslokaler som Apalle och 
Hallunda. En stor del av detta utgjordes av keramik, sammanlagt 128kg samlades in, 87% av 
vilket påträffades i någon form av anläggningar  som gropar och stolphål (Borna-Ahlkvist et al 
1998 :107). Materialet innefattar visserligen keramik från hela den långa period som 
Pryssgården bebotts, men den största delen härstammar från yngre bronsålder, då övervägande 
period IV och V. 

I kontrast mot det rika keramikmaterialet kontrasteras bronsfynden, endast 11 stycken 
påträffades på hela Pryssgården, av vilka två hittades i samband med ett tidigmedeltida hus, och 
därför inte kommer att behandlas nedan. Anledningen till detta antas vara bronsets särställning 
som värdeföremål, samtidigt som det är förhållandevis lätt att omarbeta till nya användbara 
former. Detta leder till avsaknaden av bronsföremål i traditionella kulturlager, de framträder 
snarare i mer avsiktligt specifika kontexter som gravar och depåer. Ett bandformigt bronsbleck 
och en mycket välbevarad stångknapp påträffades i samma lager, den senare mer typiskt 
förekommande som gravgåva, var ca 7cm lång och daterades typologiskt till bronsålderns 
period V. Ett något tillbucklat fyrsidigt kantbeslag påträffades i en mindre anläggning. I en 
närliggande, större anläggning hittades en bronskniv samt fragment av en bronsten. Skaftet på 
kniven är av en typ som närmare påminner om järnåldersknivar, med en platt, fyrsidig tånge. 
Författaren tolkar kniven som ett hantverksredskap, till skillnad från de vanligare typer av 
bronsknivar som tenderar att påträffas som gravgåvor. Samma tolkning görs av bronstenen, att 
den skulle kunna utgöra någon form av verktyg, till exempel en nål som använts i hanteringen 
av läder. En rund bronsskiva med två koncentriska cirklar, tolkad som en del av en prydnadsnål 
eller nit daterades även den typologiskt till period V. Två ytterligare bronstenar förekom, en i 
samband med hus 166, och den andra, som tolkats som en avklippt sektion av en arm- eller 
halsring ca 10-15cm i diameter, i en anläggning som utifrån övrigt material tolkats som en 
offergrop (Borna-Ahlkvist et al 1998 : 140f). 

Liksom i frågan om bronsmaterialet är förekomsten av sten, och framförallt verktyg 
ovanligt liten på Pryssgården. Man påträffade endast 70 individuella fynd av flinta till en vikt 
av 440g, och av dessa var endast fyra kompletta verktyg. Den flinta som påträffades var dock i 
stor utsträckning av hög kvalitet, så kallad Limhamnsflinta, till skillnad från den sämre 
Kristianstadflintan, som endast representerades i sex fynd. De intakta flintredskapen utgjordes 
av två skrivskrapor, påträffade i hus daterade till yngre bronsålder, samt två flintpilspetsar med 
urnupen bas, båda daterade till äldre bronsålder. Kvartsmaterialet innehöll inga kompletta 
redskap, utan bestod av sammanlagt 4kg kärnor, avslag och avfall. De vanligaste 
redskapstyperna av sten som påträffades var utan tvekan löpare, sammanlagt 85 stycken 
insamlades, 90% av dem i någon form av anläggning. Detta står i kontrast till de tillhörande 
underliggarna som löparna antas använts mot, endast två av dessa påträffades på Pryssgården. 
Flera förklaringar till detta är möjliga, som att man använt underliggare av andra, mer 
förgängliga material, men förslitningsspåren på löparna tycks motsäga det. En annan förklaring 
kan vara att underliggarna varit mer resurs- och arbetsintensiva att tillverka, och att de därför 
inte frivilligt deponerats i lika stor utsträckning. Överlag var löpare vanligare förekommande i 
kontexter som kopplades till bronsåldern än till järnåldern. Övriga fynd av bergart var även de 
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relativt få till antalet. Sammanlagt påträffades även 11 brynen, sex slipstenar, fem glättstenar 
som troligen använts vid keramikproduktion, fem runda stenar, möjliga sänken eller vikter, 
samt fem fragment av skafthålsyxor (Borna-Ahlkvist et al 1998: 143f). 

3.2 Apalle 

Som många andra viktiga arkeologiska lokaler, däribland Pryssgården, upptäcktes även Apalle 
i samband med ett vägbygge, i detta fall byggnationen av E18 mellan Bålsta och Enköping. 
Utgrävningarna skedde mellan 1986-1987 och 1989-1990. Platsen är belägen strax nordöst om 
Bålsta. Apalle uppvisar ett antal förvånansvärt väl bevarade kulturlager, och detta har i stor 
utsträckning använts för att utföra en relativ datering av husen. Dessa styrktes sedan med C14-
prov från respektive lager, och har gett upphov till att huskonstruktionernas ålder presenteras 
som tillhörande en av fem ”faser”. Dessa överlappar ibland på grund av kalibreringskurvan för 
C14-analyser, men kan ändå ge en god indikation om husens interna kronologiska förhållanden. 
Fas 1 motsvarar här 1420 f.Kr. till 690 f.Kr., fas 2 1260 f.Kr. till 540 f.Kr., fas 3 1320 f.Kr. till 
790 f.Kr., fas 4 1430 f.Kr. till 830 f.Kr. och fas 5 till 1600 f.Kr. till 900 f.Kr. Alla dateringar 
baseras på minst två 

14
C-prover (Ullén 2003 :29-39). Jag kommer även att presentera husen på 

detta sätt nedan, dessutom med 
14

C-dateringar där sådana finns tillgängliga. Inga 
tolkningsförslag presenteras i rapporten, utan endast storlek, sammansättning och datering, och 
således är detta även vad jag kommer att presentera nedan. Jag kommer även här endast att 
presentera de hus som kan dateras till bronsåldern, samt de nedgrävningar som inte utgör delar 
av andra konstruktioner som stolphål. 
 
Då materialet är mycket omfångsrikt, och mitt utrymme är något begränsat, har jag valt att 
endast behandla hälften av de befintliga presenterade huskonstruktionerna från Apalle. Då 
materialet i rapporten inte presenteras i någon inbördes kronologisk eller geografisk ordning 
torde det inte medföra några stora källkritiska problem att välja ut den första hälften av de 
sammanlagt 91 lokalerna från platsen. På detta sätt blir det även mer likvärdigt med materialet 
från Pryssgården i omfång, vilket underlättar representation och tolkning. 

3.2.1 Huskonstruktioner 

K1: Huset bestod av ett antal stolphål, två härdar och två nedgrävningar. Det daterades till fas 
5. Längden uppgick till 10m och bredden 6m. 
 
K2: Huset bestod av ett antal stolp- och pinnhål samt en härd. Det daterades till fas 5, med en 
14

C- datering till 750+ 50 f.Kr. Längden uppgick till 8m och bredden 4m. I golvet påträffades 
två nedgrävda djurkäkar. 
 
K3: Huset bestod av ett antal stolphål, en grop, en stenpackning, två nedgrävningar samt ett 
lergolv. Det daterades till fas 5. Längden uppgick till 15m och bredden till 7,50m. Gropen var 
0,41x0,40 meter i ytan och hade ett djup på 0,30m med en stensatt botten. 
 
K4: Huset bestod av ett antal stolphål, två härdar samt fyra nedgrävningar. Det daterades till 
fas 5, med 

14
C-dateringar till 810+50, 890+50, 860+50 samt 840+80 f.Kr. Längden uppgick till 

11,20m och bredden till 7,70m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,26-0,80x0,25-0,80m och 
djup på 0,14-0,29m. 
 
K5: Huset bestod av ett antal stolphål samt tre nedgrävningar. Det daterades till fas 3. Längden 
uppgick till 4,20m och bredden till 3,20m. Nedgrävningarna hade en yta på mellan 0,24- 
0,70x0,23-0,70m och djup på 0,09-0,20m. 
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K9: Huset bestod av ett antal stolphål, en härd och två nedgrävningar. Det daterades till fas 3. 
Längden uppgick till 19,50m och bredden till 7,70m. Den ena nedgrävningen hade en yta på 
0,72x0,65m och ett djup på 0,18m och den andra e yta på 1,18x1,75m och ett djup på 0,16m. 
 
K10: Huset bestod av et antal stolp- och pinnhål, en härd, två rännor och sex nedgrävningar. 
Det daterades till fas 1/2. Längden var 13.20m och bredden 7m. Nedgrävningarna hade en yta 
på 0.30-0.51x0,25-1,30m och djup på 0,13-0,39m. 
 
K12: Huset bestod av ett antal stolphål, en härd, en ränna samt fem nedgrävningar. Det 
daterades till fas 5, med 

14
C-dateringar till 575+50 och 640+65 f.Kr. Längden uppgick till 

12,50m och bredden till 7,80m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,40-0,70x0,40-0,50m. 
 
K13: Huset bestod av ett antal stolphål, en härd och sju nedgrävningar. Det daterades till fas 3. 
Längden uppgick till 14m och bredden till 6,5m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,20- 
2,15x0,20-1,80m och djup på 0,1-0,37m.¨ 
 
K14: Huset bestod av ett antal stolphål, en plankkonstruktion samt sex nedgrävningar. Det 
daterades till fas 2, med 

14
C-dateringar till 1065+60 och 1025+50 f.Kr. Längden uppgick till 

11,50m och bredden till 5,70m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,30-0,60x0,25-0,90m och 
djup på 0,10-0,20m. 
 
K15: Huset bestod av fem stolphål och en nedgrävning. Det daterades till fas 2/3. Längden var 
4m och bredden 3,50m. Nedgrävningen hade en yta på 1,55x1,60m och ett djup på 0,2m. Botten 
var plan och stensatt. 
 
K16: Huset bestod av ett antal stolp- och pinnhål, en härd samt fem nedgrävningar. Det 
daterades till fas 3/4, med en 

14
C-datering till 830+60 f.Kr. Längden uppgick till 23m och 

bredden till 8,50m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,50-0,68x0,40-0,80m och ett djup på 0,08-
0,30m. 
 
K17: Huset bestod av ett antal stolphål, en härd, en grop och tre mindre nedgrävningar vars 
dimensioner inte ges. Det daterades till fas 4 med en 

14
C-datering till 905+55 f.Kr. Längden 

uppgick till 19m och bredden till 7m. Gropen hade en yta på 0,90x0,45m och ett djup på 0,15m. 
Den tolkas eventuellt som att utgöra ett utdraget stolphål. 
 
K18: Huset bestod av ett antal stolphål, en härd samt åtta nedgrävningar. Det dateras till fas 3. 
Bredden uppgick till 14,50m och längden till 6m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,35- 
1,65x0,3-1,25m och ett djup på 0,12-0,20m. 
 
K20: Huset bestod av ett antal stolp- och pinnhål samt en nedgrävning. Det daterades till fas 4. 
Bredden uppgick till 7m och längden till 5,50m. Nedgrävningen hade en yta på 0,50x0,40m och 
ett djup på 0,11m. 
 
K21: Huset bestod av två stolphål och sex pinnhål. Det daterades till fas 2. Längden uppgick 
till 3,50m och bredden till 2,70m. 
 
K22: Huset bestod av ett antal stolp- och pinnhål, en härd och fyra nedgrävningar. Det har 
daterats till fas 4, med en 

14
C-datering till 910+55 f.Kr. Längden uppgick till 16,50m och 

bredden till 7,60m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,35-1,10x0,25-0,70m och ett djup på 0,10-
0,44m. 
 
K24: Huset bestod av ett stolphål och sex nedgrävningar, två av vilka eventuellt ska tolkas som 
stolphål. Det har daterats till fas 4. Längden är 12m, bredden framgår ej då konstruktionen ligger 
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nära schaktkanten. Nedgrävningarna har en yta på 0,40-0,66x0,48-0,66m och ett djup på 0,17-
0,40m. 
 
K26: Huset bestod av ett antal stolphål, tre nedgrävningar och tre gropar. Det har daterats till 
fas 5 med 

14
C-dateringar till 1010+60, 655+50, 666+50 och 770+65 f.Kr. Längden uppgick till 

11m och bredden till 7m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,25-0,75x0,2-1,1m och djup på 
0,10- 0,27m. Groparna hade en yta på 0,40-0,80x0,35-0,80m och ett djup på 0,12-0,33m. 
 
K27: Huset bestod av ett antal stolp- och pinnhål, en härd samt en nedgrävning. Det daterades 
till fas 4. Längden uppgick till 11,50m och bredden till 7m. Nedgrävningen hade en yta på 
1,50x0,60m och ett djup på 0,12m. 
 
K28: Huset bestod av ett antal stolphål, en härd samt två nedgrävningar. Det daterades till fas 
3 med en 

14
C-datering till 930+60 f.Kr. Längden var 22m och bredden 7,50m. Nedgrävningarna 

hade en yta på 0,60x0,65m och 0,50x0,30m och djup på 0,09m och 0,10m respektive. 
 
K29: Huset bestod av ett antal stolp- och pinnhål, två härdar, en grop samt två nedgrävningar. 
Det daterades till fas 5 med 

14
C-dateringar till 720+70 och 580+120 f.Kr. Längden uppgick till 

11m och bredden till 8,20m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,40x0,38m och 0,40x0,42m och 
ett djup på 0,20m. 
 
K30: Huset bestod av ett antal stolphål, tre nedgrävningar och tre gropar. Det har daterats till 
fas 3/4 med 

14
C-dateringar till 950+60, 935+55, 890+130 och 835+75 f.Kr. Längden uppgick 

till 25,50m och bredden till 8m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,45-0,70x0,24-1m och ett 
djup på 0,20-0,64m. Groparna hade en yta på 0,40-0,85x0,30-0,65m och ett djup på 0,20-0,37m. 
 
K31: Huset bestod av ett antal stolp-, stör- och pinnhål, en härd, sex nedgrävningar och två 
gropar. Det har daterats till fas 2 med 

14
C-dateringar till 1160+90 och 1020+80 f.Kr. Längden 

uppgick till 15m och bredden till 7,50m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,25- 
0,95x0,45x1,25m och ett djup på 0,14-0,40m. Groparna hade en yta på 0,85x0,80m och 
0,90x0,85m och djup på 0,40m och 0,26m respektive. 
 
K34: Huset bestod av ett antal stolphål, en härd och tre gropar. Det daterades till fas 4. Längden 
uppgick till 17,50m och bredden till 7m. Groparna hade en yta på 0,75-0,90x0,55-0,75m och 
ett djup på 0,10-0,30m. 
 
K35: Huset bestod av ett antal stolp- och pinnhål, tre härdar och en grop. Det daterades till fas 
3. Längden uppgick till 19m och bredden till 6,8m. Dimensioner för gropen angavs ej, men 
däremot förekomsten av flätverksrester i botten. 
 
K36: Huset bestod av ett antal stolphål, en nedgrävning samt fyra gropar. Det daterades till fas 
4. Längden uppgick till 14,5m och bredden till 6,50m. Nedgrävningen hade en yta på 
0,70x0,50m och ett djup på 0,20m. Groparna hade en yta på 1,20-1,35m och ett djup på 0,12- 
0,25m. Två av groparna uppvisade spår av flätverk. 
 
K37: Huset bestod av Ett antal stolphål, en härd samt en nedgrävning. Det daterades till fas 5. 
Längden uppgick till 11,50m och bredden till 7,50m. Nedgrävningen hade en yta på 0,80x0,50m 
och ett djup på 0,20m. Den innehöll förkolnat trä samt stenar. 
 
K38: Huset bestod av ett antal stolphål, en härd, en nedgrävning samt två gropar. Det har 
daterats till fas 3. Längden uppgick till 19,50m och bredden till 8m. Inga dimensioner angavs 
för nedgrävningen. Groparna hade en yta på 0,75x0,90m och 0,85x1m samt ett djup på 0,12 
och 0,27m respektive. 
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K39: Huset bestod av ett antal stolp- och pinnhål, en nedgrävning, en härd och en grop. Det 
daterades till fas 2. Längden uppgick till 18m och bredden till 7,10m. Inga dimensioner angavs 
för nedgrävningen. Gropen hade en yta på 0,75x 1,4m och ett djup på 0,24m. 
 
K40: Huset bestod av ett antal stolphål i en oval placering, en nedgrävning samt tre gropar. Det 
daterades till fas 2. Längden uppgick till 4,70m och bredden till 3,80m. Nedgrävningen hade en 
yta på 0,55x0,60m och ett djup på 0,20m. Groparna hade en yta på 0,60-1,20x0,75-1,15m. 
 
K41: Huset bestod av ett antal stolphål, en härd, två gropar samt tre nedgrävningar. Det 
daterades till fas 1. Längden uppgick till 20m och bredden till 8m. Nedgrävningarna hade en 
yta på 0,55-0,65x0,60-0,75m och ett djup på 0,10m. Dimensioner för endast en av groparna 
angavs, den hade en yta på 1,70x1,20m och ett djup på 0,39m. 
 
K42: Huset bestod av ett antal stolphål, en härd samt tre nedgrävningar. Det daterades till fas 
3. Längden uppgick till 16m och bredden till 7,50m. Nedgrävningarna hade en yta på 0,40- 
0,45x0,50-0,60m och ett djup på 0,06-0,15m. 
 
K44: Huset bestod av ett antal stolp- och pinnhål, en härd, en nedgrävning samt en grop. Det 
daterades till fas 3/4 med en 

14
C-datering till 1030+210 f.Kr. Längden uppgick till 15,80m och 

bredden till 7m. Nedgrävningen hade en yta på 0,85x0,95m och ett djup på 0,1m. Gropen hade 
en yta på 0,55x0,60m och ett djup på 0,2m. 
 
K45: Huset bestod av ett antal stolp- och pinnhål, en härd samt en grop. Det daterades till fas 
2. Längden uppgick till 14m och bredden till 6m. Gropen hade en yta på 0,75x0,90m och ett 
djup på 0,20m. 

3.2.2 Fyndmaterial 

Sammanlagt samlades 365kg krukskärvor in vid Apalle uppdelat på 20 614 fyndposter av vilka 
12 655 kunde identifieras för form. Fyra typer av ytbehandlingar tas särskilt upp och beskrivs 
närmare i rapporten, dessa är kärl med rabbig yta, slät yta, glättad yta och strimmig yta. Den 
rabbiga keramiken var den avsevärt vanligaste och påträffades i alla Apalles kulturlager, men 
var vanligare i de övre. Den släta var vanligare i de undre, och de glättade och strimmiga båda 
även de vanligare i de övre (Ullén 2003 : 82f). 

Apalle uppvisade tydliga spår av att bronsföremål gjutits på platsen, och bronsmaterialet är 
rikt, sammanlagt 103 fragment av bronsföremål. I rapporten lyfts särskilt fram tre sågtandade 
skäror, en halsring med streckornamentik, en knapp med stjärndekor, ett antal dräktnålar, en 
rakkniv, en kantyxa sant fragment av två holkyxor. De flesta av bronsfynden kunde kopplas till 
period III-V, med undantag för kantyxan som dateras till äldre bronsålder. De gjuterirelaterade 
fynden var även de mycket talrika, både deglar och gjutformar av lera påträffades i lagren 1-4. 
Dessa tycks representera produktionen av en mängd olika föremålstyper. Gjutformar med 
intryck av bland annat tenar, ringar, halsringar, mindre föremålsdelar och flata yxor har hittats, 
likaså tre lerkärnor för tillverkning av holkyxor. 
Gjuteriverksamheten kan kopplas till bronsålderns perioder II-V. fragmentariskt bronsmaterial 
i samband med fynden tyder på att råmaterialet i alla fall till viss del kan ha bestått av andra 
återanvända bronsföremål (Ullén 2003: 83, 129-146). 

Sammanlagt insamlades 779 fynd av olika stenmaterial vid Apalle. 125 av dessa bestod av 
olika typer av flintverktyg, avslag och rester. Flintmaterialet var relativt sparsamt, och de avslag 
som påträffades var ofta hårt retuscherade, men med stor intern variation. Endast en bipolärt 
slagen kärna hittades, vilket antyder att tillgången till flinta kan ha varit begränsad. Bland de 
artefakter som påträffades fanns tre pilspetsar, eldslagningsstenar och en skrapa. 
Kvartsmaterialet uppgick till endast 409g fördelat på kärnor, avslag, avfall och en skrapa. I det 



 

19  

övriga stenmaterialet förekom bland annat tio yxor av grönsten, de flesta skafthålsyxor, 15 
brynen, 11 knackstenar, sex slipstenar, sex underliggare samt 188 löpare. (Ullén 2003:147- 
185). 
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4. ANALYS 

I det följande avsnittet behandlar jag det tidigare presenterade materialet från Pryssgården och 
Apalle, först separat och sedan komparativt med varandra. Analysen grundar sig i den metod 
som presenterats tidigare (se kap. 1.4) men som kortfattat kan sägas vara en frekvensanalys av 
olika fyndkategorier, samt en komparativ studie inom boplatserna och mellan dem. Mitt 
tillvägagångssätt bottnar till stor del i delar av utförandet av tidigare nämnda TAP (se kap. 2.3). 

4.1 Pryssgården 

4.1.1 Husen 

Av de sammanlagt 29 huskonstruktionerna på Pryssgården klassificeras åtta som 
ekonomibyggnader, 19 som boningshus och resterande tre som osäkra, mindre konstruktioner 
som hyddan Hus 231. Fem av de förmodade boningshusen saknade helt någon form av källar- 
eller förrådsgrop. Dessa var hus 153, 194, 253, 201 samt 210. Inbördes visar dessa hus inga 
tydliga likheter vad gäller storlek. Hus 153 får anses vara ett av de största på boplatsen, med sin 
yta på 24,50x5,80m och Hus 253 tillhör ett av de mindre som tolkats som boningshus med en 
yta på 6,70x5,15m, de resterande tre är alla av för Pryssgården genomsnittlig storlek. Med 
undantag för Hus 153, daterat till 1677-1517 f.Kr., tillhör de alla yngre bronsålder, vilket även 
stämmer överens med trenden för minskad storlek på husen under den perioden. Av de hus som 
hade källar- och förrådsgropar hade endast fem en enda, dessa var Hus 211, 152, 155, 150 samt 
175, alla daterade till yngre bronsålder. De övriga hade alla minst två, majoriteten fler än så. 
Ingen intern relation tycks finnas mellan mängden gropar och storleken på husen för boningshus 
med mer än två gropar. Inte heller groparna djup tycks nämnvärt påverkas av husens storlek, 
de flesta är mellan 0,20-0,50m djupa. Här sticker dock två konstruktioner ut något, 
källargroparna i Hus 170 och 174, vars djup uppgick till 0,90m och 0,60m respektive. 

Tidigare nämnda Hus 175 är särskilt av intresse, och bör nämnas i samband med Hus 185, 
vilket skulle kunna utgöra den kvarvarande ekonomidelen av ett större hus. De uppvisade båda 
gropar med mycket stora ytor för husets storlek, den i Hus 175 hade en yta på 7x3m och den i 
Hus 185 en yta på 7,20x4m. De är båda daterade till yngre bronsålder, Hus 175 C14- daterat till 
1112-867 f.Kr. I båda dessa hus har gropen tagit upp merparten av golvytan i den östra 
ekonomidelen, och i båda husen påträffades malstenslöpare, samt en skafthålsyxa i Hus 175 
och en knacksten i Hus 185. Övriga boningshus med fynd som kan tolkas som husoffer var Hus 
150, 172, 174 samt 210. Löpare påträffades i de första två, en skrapa i det tredje och brända 
benrester av nöt och svin samt keramik i det sista. Källar- och förrådsgropars karaktär och 
funktion är naturligtvis svår att fastställa med säkerhet, men dess storlek och förekomsten av 
malstenslöpare i Hus 175 och 185, samt en stor grop i 150 och två gropar i 172, leder mig att 
anse att de kan ha använts för att förvara matvaror som sagda löpare associerats med, som säd. 

Av de åtta utpekade ekonomibyggnaderna på Pryssgården hade endast tre egna 
gropkonstruktioner. Av dessa bör särskilt nämnas Hus 179, där ett av stolphålen gav fynd av 
tre malstenslöpare, det var dessutom det enda av de tre husen med mer än en grop. Alla 
ekonomibyggnader daterades till äldre bronsålder. Hus 152 och det ”mindre huset” 252, kan 
också ses tillsammans, om det senare kan ses som en ekonomibyggnad, de är båda relativt lika 
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i storleken 6x3,20m och 5,10x4m respektive, är båda daterade till yngre bronsålder och har 
båda en central härd. Kanske kan de tolkas som centrala platser för matlagning, då härdarnas 
placering och storlek tillsammans med husens relativt små ytor, torde göra dem mindre 
attraktiva att vistas i någon längre tid, om inte som värmestugor. 

4.1.2 Fynden 

Artefakterna från Pryssgården talar om ett samhälle som vetat att nyttja de resurser man haft 
god tillgång till, men även ställa krav på de som varit mindre vanligt förekommande. Det rika 
keramikmaterialet, samt mängden som påträffades i anläggningar tyder på att den typen av 
vardagsföremål varit vanligt förekommande. Bronsmaterialets sammansättning är intressant 
trots dess ringa storlek. Flera typer av prydnadsföremål finns representerade på platsen i form 
av stångknappen, bronsskivan med de koncentriska cirklarna och den avklippta sektionen av en 
arm- eller halsring som deponerats i en offergrop. Bronset har också fått tjäna ett mer praktiskt 
syfte, detta tar sig form i kniven och tenen som kan kopplas till läderhantverk. En hantverkares 
verktyg kan dock fortfarande utgjort statussymboler utöver sina mer praktiska tillämpningar. 
Ett exempel på detta faktum är Upton Lovell G2a, en bronsåldersgravhög i södra England där 
en individ som baserat på gravkontexten kan antas innehavt hög status begravts med en 
metallarbetares verktyg (Shell 2000: 271). Detta är värt att ta i beaktning då man resonerar kring 
bronsets funktion som värdebärande prestigeföremål, hur det kan ta sig många uttryck, inte bara 
de dekorativa föremål och gravgåvor som vi vanligtvis tänker oss. 

Den Limhamnsflinta som påträffades på Pryssgården är också värd att notera. Flintverktyg 
spelade fortfarande en viktig roll under bronsåldern, och det är möjligt att verktyg gjorda av ett 
särskilt högkvalitativt material också borde betraktas som ett slags prestigeföremål. 

Sammanlagt 85 löpare och två underliggare hittades under undersökningen, den 
övervägande majoriteten av dem i samband med anläggningar. Löparnas tudelade funktionalitet 
som både praktiska redskap för förberedelsen av matväxter och som bärare av något mer 
symboliskt värde antyds av deras förekomst som husoffer i stolphål samt i alla de tre offergropar 
som identifierats på Pryssgården (Borna-Ahlkvist et al: 145). 

4.2 Apalle 

4.2.1 Husen 

Till skillnad från husen på Pryssgården har de vid Apalle inte tolkats direkt i rapporten, och jag 
ämnar inte heller göra någon övergripande funktionsbestämning på de huskonstruktioner jag 
valt att ta med i min analys, utöver de där en sådan rimligtvis kan göras baserat på det material 
jag har till hands. Endast tre av de sammanlagt 35 huskonstruktionerna i materialet saknade helt 
någon form av grop eller nedgrävning, dessa var K2, 12 och 21. Inget direkt kronologisk eller 
storleksmässig relation tycks finnas mellan dessa. De första två daterades till fas 5, och den 
tredje till fas 2, alltså faller de alla inom yngre bronsålder. Om man dock räknar bort alla gropar 
grundare än 0,20m, alltså de grundaste groparna från Pryssgården, stiger antalet utan sådana 
anläggningar till åtta. Fas 2-5 finns då representerade i materialet, och större hus med längd 
över 15m tillkommer, nämligen K9, 17, 28 och 42. Fem av huskonstruktionerna hade endast en 
grop, resterande två eller fler. K35 och 36 innehöll båda gropar som uppvisade spår av flätverk, 
vilket tyder på att man förvarat material i korgar i groparna, eventuellt särskilt ömtåligt eller 
förgängligt sådant. 12 av husen hade fem eller fler gropar och nedgrävningar, dessa var K10, 
12, 13, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 31, 36 och 41. 
Återigen tycks ingen tydlig intern relation finnas vad gäller storlek och datering, K16 och 30 är 
båda över 20m på längden, men K14 och 26 är under 12m. Dock är inget av de 12 husen mindre 
än 11m långa. 

Ingen av groparna i husen vid Apalle kommer i närheten av de största groparna från 
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Pryssgården. Den till ytan största är en av de två groparna i K41, med en yta på 1,70x1,20m. 
Endast nio av husen hade gropar djupare än 0,30m, och den djupaste var en av nedgrävningarna 
i K22, vars djup uppgick till 0,44m. 

4.2.2 Fynden 

Apalles artefaktmaterial målar en bild av ett samhälle med resursförhållanden som delvis skiljer 
sig från Pryssgården, men på andra sätt är mycket likt. Keramiken är rikligt förekommande och 
flera olika typer av ytbehandling tycks ha varit i bruk samtidigt, även om varianten med rabbig 
yta står för nära nog hälften av materialet. Det äldre materialet, med slät yta, är en viktig 
indikator för aktiviteter på platsen där boplatskonstruktioner inte bevarats i lika hög 
utsträckning (Ullén 2003:126f). Bronsmaterialet, och då framförallt det som direkt kan knytas 
till produktionen av bronsföremål på platsen, är självfallet mycket intressant ur ett ekonomiskt 
perspektiv. De deglar och gjutformar som påträffades vid Apalle tyder på att man producerat 
både praktiska föremål som tenar, vapen i form av yxor samt dekorativa föremål som halsringar. 
Antagandet att brons återanvänts för att producera nya föremål är högst troligt, då vi nu tack 
vare de framsteg som gjorts med isotopanalyser kan anta att själva basmaterialet med största 
säkerhet importerats från kontinenten (Ling et al 2014:125-128), och tagits vara på i så stor 
utsträckning som möjligt. Utöver de produktionsrelaterade föremålen påträffades även flera 
praktiska och dekorativa föremål. Till den första kategorin hör bland annat skärorna och 
rakkniven och till den senare halsringen, knappen med stjärndekor och dräktnålarna. Som 
tidigare påpekats bör man dock inte bortse från även de praktiska föremålens potential att 
förmedla prestige åt sin ägare. På grund av boplatsens storlek och den lokala 
gjuteriverksamheten är det stora bronsmaterialet, 103 fyndposter, mindre förvånande, men det 
talar ändå om en boplats där ekonomisk, och därför även politisk, makt koncentrerats och 
utövats ifrån. I kontrast till det rika bronsmaterialet tycks olika typer av stenmaterial ha varit 
betydligt mindre vanligt förekommande vid Apalle. De flintverktyg som påträffades uppvisade 
stor intern variation, och avslagen var hårt retuscherade, vilket kan betyda att man ansett sig 
behöva ta till vara på det råmaterial man hade i så stor utsträckning som möjligt. Förekomsten 
av löpare och underliggare motsvarar den vid Pryssgården, om man tar hänsyn till det totala 
antalet huskonstruktioner på platsen. 

4.3 Komparativ analys mellan lokalerna 

Gemensamt för Pryssgården och Apalle är det faktum att inget tydligt mönster står att finna vad 
gäller förekomsten av förvaringsutrymmen i form av gropar och nedgrävningar i relation till 
husens storlek. Vid första anblick kan detta tyckas märkligt, men två möjliga tolkningsförslag 
tycks mig troliga för detta fenomen. Det första är att man förvarat basvaror som matväxter på 
ett sådant sätt att det inte är synligt i det arkeologiska materialet. För en sådan tolkning talar 
eventuellt spåren av flätverk i K35 och 36 från Apalle, då korgar ens under de mest gynnsamma 
bevaringsförhållanden knappast skulle lämna mycket mer spår än vad de ovan nämnda gjort. 
Mot den måste man dock ställa förekomsten av löpare i samband med de stora groparna i Husen 
175 och 185 från Pryssgården. Om man accepterar tolkningen av husoffer i form av löpare som 
rituellt signifikanta, och deras förekomst i samband med de två stora groparna i boningshus från 
Pryssgården likaså, tycks det mig troligt att gropar och nedgrävningar faktiskt använts även för 
förvaringen av matvaror. Antalet gropar per huskonstruktion på de båda lokalerna är också 
intressant, där Apalle generellt uppvisar fler men avsevärt mindre, medan förhållandet vid 
Pryssgården är det motsatta. Till detta kan läggas att husen vid Apalle överlag är något större 
till ytan, medan Pryssgården har fler mindre, vad tycks som funktionsspecifika hus, med de två 
potentiella ”matlagningshusen” 152 och 252 av särskilt intresse. Den jämförbara förekomsten 
av löpare och underliggare från  båda lokalerna antyder att man haft ett relativt likvärdigt behov 
av att förbereda matväxter, men variationen i förvaringsutrymmen gör gällande att man 
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begagnat sig av olika metoder för fördelningen av dessa. Detta skulle då innebära att 
människorna som bott vid Apalle använt sig mer individ- eller i alla fall husbaserade 
resursstrategier för basvaror, medan de som människorna vid Pryssgården utnyttjat i större 
utsträckning varit egalitära, eller i alla fall kollektivt baserade. 

Både Apalle och Pryssgården uppvisar så pass komplexa resurshanteringssystem att det inte 
bör finnas något tvivel om att båda är att se som exempel på hövdingadömen. Vad gäller 
förekomsten av prestigeföremål och steg i produktionskedjan för dessa framträder de också på 
båda platserna. Vid Apalle är de mycket påtagliga i form av de tydliga bevisen för 
bronsproduktion. Som tagits upp ovan kan vi utgå från att råmaterialet för denna aktivitet 
importerats långväga ifrån, och för att samordna och kontrollera denna process lär en relativt 
stark centralmakt ha behövts. Detta i sin tur kan förklara det faktum att husen här generellt varit 
något större än vid Pryssgården, och att fler dekorativa bronsföremål påträffats. För en starkare 
centralmakt vid Apalle talar också det faktum att Skandinaverna inte endast tycks ha varit 
mottagare i de kontinentala handelsnätverken (Rowlands & Ling 2013:523). Artikeln handlar 
visserligen om bytesvaror i form av bärnsten, vilket inte är lika vanlig förekommande i 
Mellansverige, men principen om behovet av ett likvärdigt värde i handeln gäller likväl. Vid 
Pryssgården är prestigeekonomin mindre påtaglig, men den högkvalitativa flintan samt 
arbetsredskapen i brons antyder att den ändå utgör ett inslag. Dock går det inte att säga att 
Pryssgården varit något särskilt stort centrum för produktionen av flintverktyg om man jämför 
materialet med det från TAP-lokalen Thy 2788 där inte mindre än 237 000 avslag och 2000 
verktyg insamlades (Earle et al 1998:22). 
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5. DISKUSSION 

Så slutligen kan det vara på sin plats att återbesöka de frågeställningar jag ställde upp i början 
av denna text och med denna analys i ryggen försöka besvara dem. 

 Hur såg de ekonomiska system människor använde sig av ut i Sverige under 
bronsåldern? 

Materialet tycks göra gällande att ett rakt och enkelt svar på denna frågeställning inte kommer 
att låta sig ges baserat på endast denna undersökning. Däremot anser jag mig med större 
säkerhet kunna beskriva systemen på Pryssgården och Apalle. Båda visar prov på 
hantverksspecialisering, och därmed även ett visst mått av redistribuering av basvaror för att 
möjliggöra denna (se kap. 1.3). Det redistributiva systemet tycks dock ha tagit sig något olika 
form baserat på de varierade förvaringsstrategier som brukats på de båda platserna. En möjlig 
anledning till detta är den avsevärda kostnaden för centralmakten att underhålla ett sådant 
system (Steponaitis 1978:429), och att en mer kollektivt fokuserad modell som den som 
brukats vid Pryssgården eventuellt passar bättre i ett samhälle med färre direkta indikatorer på 
välstånd. 

 Vilka typer av materiella indikatorer kan kopplas till de respektive systemen, och 
skulle dessa kunna kodifieras för att underlätta denna typ av analys i framtiden? 

Som diskuterats i analysen av materialet ovan anser jag att just lagringssystem tycks vara en 
intressant och potentiellt nyttig infallsvinkel när det kommer till att lättare kunna se ekonomiska 
system och strukturer. Dock behöver ett långt större material än det jag bearbetat i denna 
uppsats analyseras om det ska kunna bli tal om att direkt kunna känna igen dessa system endast 
baserat på materialet. Jag anser det också viktigt att återigen lyfta den potentiella mängd olika 
former prestigeföremål kan tänkas ta. 

 Går de att tillskriva den ena eller båda kategorierna redistributiv ekonomi eller 
prestigeekonomi och går det i så fall att se när, hur och varför det ena eller andra varit 
fallet? 

Som nämnts ovan går båda de ekonomiska systemen att urskilja vid både Apalle och 
Pryssgården, huruvida de dock tar sig varierande uttryck. Något särskilt ”när” däremot är svårt 
att urskilja, framförallt då båda lokalerna faller under mer eller mindre samma tidsperiod, 
nämligen yngre bronsålder. Här går dock en intressant parallell att dra med TAP, där forskarna 
ansåg sig kunna urskilja hur ett starkt stratifierat hövdingadöme gått över till ett mer egalitärt 
kring övergången mellan äldre och yngre bronsålder (Earle 2002:290). 

Kristiansen anser att denna förändring av samhällsstrukturen delvis kan spåras till en 
minskad tillgång till värdefulla metaller (Kristiansen 1982:262), vilket om än inte kronologiskt 
så materialmässigt verkar stämma med processerna på Apalle och Pryssgården. 
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6. SAMMANFATTNING 

I denna uppsats har jag närmare undersökt de vardagsekonomiska förhållanden som till stor del 
format livet för de individer som bebott bronsåldersboplatserna vid Pryssgården och Apalle. 
Efter att ha sakligt presenterat materialet samt min analys av det är det min förhoppning att min 
tolkning, baserad i de tidigare nämnda ekonomiska modellerna som ställts upp av Earle med 
flera, ska tyckas läsaren rimlig. Vissa likheter, som bruket av gropar för förvaring i de flesta, 
men inte alla, boningshus på de båda platserna visar på vissa gemensamma drag för de 
ekonomiska strategierna. Samtidigt antyder de skillnader jag tidigare tagit upp ett mer individ- 
eller hushållsbaserat leverne vid Apalle samt ett mer egalitärt dito vid Pryssgården. Detta skulle 
ställa den senare boplatsen mer i linje med de samtida förmodade strategierna på Thy under 
samma period (se kap. 2.2) vilket vidare belyser vikten av att inte nödvändigtvis se den 
Sydskandinaviska bronsålderskulturen under yngre bronsålder som en helt och hållet homogen 
företeelse. 
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