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conducted to see which investigation method had the best results in identifying house remains 

at an archaeological site. I subsequently discuss the result of this test, what it represents and 

also what may be done differently in order to get other types of results.  
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1. Inledning 
 

Idén till den här uppsatsen fick jag då jag under grävsäsongen 2003 arbetade med E4- 

projektet norr om Uppsala. Jag upplevde en avsaknad av kunskaper angående förhistoriska 

hus bland de grävande arkeologerna vilket gjorde det svårt att tolka vad som schaktades fram 

samt att bestämma vilket som var det bästa sättet att ”angripa” lämningen/lämningarna på. 

Detta blev både tidsödande och förvirrande, och jag känner att resultatet inte blev så bra som 

det kunde ha blivit. Det saknades även litteratur där man lätt kunde söka kunskap ute i fält. 

Den litteratur som finns rör nästan uteslutande Sydskandinavien och är inte tillförlitligt när det 

kommer till östra Mellansverige. Behovet av liknande kunskaper har jag även känt på övriga 

grävningar där jag medverkat sedan 2003, om inte annat så för min egen del. Jag bestämde 

mig därför för att själv göra en sammanställning över hus från vår förhistoria i östra 

Mellansverige, upptecknad i kronologisk ordning.  

Jag har även funderat över hur man vid en förundersökning beslutar var och hur schakten 

ska dras. Kan detta göras på något annat sätt och skulle det då leda till ett annorlunda 

slutresultat? För att försöka svara på dessa frågor har jag utfört ett test där bl. a. olika metoder 

att lägga ut schakt har prövats. Detta för att se vilken av dessa metoder som bäst kan 

lokalisera ett hus inom ett förundersökningsområde. Testet kommer att presentera som en del 

av denna uppsats. Jag diskuterar sedan resultaten av detta test och även vad som skulle kunna 

göras annorlunda. 
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Arbetet med denna uppsats har pågått sedan 2003 men har flera gånger lagts åt sidan på 

grund av fältarbete. På sätt och vis är jag tacksam över detta eftersom ytterligare 

gräverfarenheter har lett till bättre förståelse och större kunskap i ämnet och förhoppningsvis 

till en bättre uppsats. Nackdelen är dock att den röda tråden har gått förlorad vid flera tillfällen 

och det har varit en utmaning att plocka upp den igen.  

 

1.1. Avgränsning 
 

Till att börja med har jag avgränsat uppsatsen geografiskt till Uppland, Södermanland, 

Västmanland, Östergötland, Dalarna, Gästrikland och Närke, med andra ord östra 

Mellansverige. Dock kommer inte alla dokumenterade huslämningar från dessa landskap tas 

med, utan ett urval. Jag kommer även till största delen att hålla mig till själva 

huskonstruktionerna i sig och kommer inte att gå in på till exempel bebyggelsestrukturer och 

gårdsformer då detta skulle göra uppsatsen alltför stor. 

Då jag vill att denna uppsats ska vara så täckande som möjligt har tidsspannet på den blivit 

stort - från stenålder till tidig medeltid. Jag har inte gjort några studier av medeltida hus då 

detta inte ingår i denna uppsats. Det jag menar med tidig medeltid här är huskonstruktioner 

från yngre järnålder som sträcker sig över den gräns som vi har satt som medeltidens början. 

Då dessa gränser inte existerade förr betyder det att ett byggnadssätt inte automatiskt avlöste 

ett annat vid medeltidens början, eller vid någon annan ”periodövergång” för den delen heller. 

Ytterligare en avgränsning jag har varit tvungen att göra är att hålla mig till den information 

som har publicerats på ett eller annat sätt. Detta betyder att senare årens grävresultat, som 

ännu inte har hunnit rapporteras, inte har tagits med. Jag skulle annars gärna ha tagit med 

exempel från Närke, där jag varit och grävt de senaste två säsongerna och bl. a. hittat ett 

mycket fint hus från äldre järnålder med en välbevarad ränna (se bilden på uppsatsens 

framsida). Då resultaten ännu inte hunnit bli sammanställda och vi fortfarande väntar på 

dateringar kan huset dock inte tas med i uppsatsen.  

 

1.2. Syfte och metod 
 

Syftet med uppsatsen är att göra en sammanställning av det material som finns berörande 

förändringarna i hydd- och huskonstruktioner från vår förhistoria i östra Mellansverige. 

Denna sammanställning är upplagd i kronologisk ordning i den mån det går. Då jag har saknat 
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relevant litteratur över Mellansveriges husmaterial ute i fält har en stor del av syftet med 

denna uppsats varit att den ska kunna användas av arkeologer ute i fält för att lättare kunna 

preliminärdatera hus. Förhoppningsvis ska detta kunna spara tid och effektivisera fältarbetet, 

eller åtminstone hjälpa till att bygga upp en idé kring huset och dess samtid. 

Jag har också som mål att i uppsatsen belysa vad jag anser vara en ”brist på kunskaper” om 

vissa delar av vår förhistoria vilket skapar en viss obalans i vårt sätt att förhålla oss till det 

förflutna. Detta kommer också på sätt och vis att påverka de sätt på vilka en arkeologisk 

förundersökning utförs och därmed även slutresultaten. Detta problem diskuteras i kapitel 9, 

Provschakt, och kapitel 10, Slutdiskussion. 

Den största delen av uppsatsarbetet har gått åt till att läsa grävrapporter, artiklar och övrig 

litteratur för att sedan försöka plocka ut relevant information och sätta ihop en huskronologi 

utifrån dessa källor. Detta har gett upphov till en hel del tabeller (se appendix) samt en mängd 

planritningar över hus. Planritningarna har scannats in i datorn för att tas med i uppsatsen.  

Referenser till grävrapporter har listats upp i de olika tabellerna i appendix, tillsammans 

med bland annat mått och form på husen, då det skulle bli för rörigt att skriva in allt i den 

löpande texten. 

Kapitel 9 kommer att ha en separat metodbeskrivning och tas därför inte upp här. 

 

2. Forskningshistorik 

 

Forskningen kring hus från vår förhistoria är gedigen, dock kan inte det samma sägas för 

forskningen kring huskronologier. En del större verk finns dock, till exempel Sten Teschs 

”Houses, Farmsteads, and Long- term Change” från1993. Detta är en sammanställning över 

grävningarna utförda i Köpinge, Skåne, som pågick mellan 1975 och 1986 och där hus från 

stenålder till tidig medeltid framkom. Detta verk behandlar dock enbart ett specifikt område 

som dessutom ligger i södra Sverige. Det samma gäller för publikationerna över Fosie IV 

(Björhem och Säfvestad 1989, 1993). Hus och gård i det förurbana samhället (Kyhlberg et al 

1995a, b) tar däremot med exempel från flera olika platser i olika delar av Sverige. Den 

inriktar sig dock inte specifikt på östra Mellansverige. Sammanställningar över hus från alla 

perioder i regionen är med andra ord sällsynta. Däremot finns en del sammanställningar för 

var och en av de olika perioderna. 
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2.1. Stenålder 

 

Fram till 1970- talet kände man inte till några boplatser äldre än ca 5400 f. Kr i östra 

Mellansverige, vilka låg på ca 45 meter över havet (m. ö. h.). Därför trodde man inte att 

människor levt i regionen så mycket längre tillbaks i tiden än så, och begränsade därför 

letandet efter ytterligare boplatser till en nivå på under 55 m. ö. h (se bl. a. Welinder 1973, 

1977). På 1980- talet hittades dock en boplats som daterades till 7000 f. Kr. på mellan 55 och 

60 m. ö. h. i samband med grävningar för Grödinge- banan. Nivån på 60 m. ö. h. blev som ett 

mentalt tak för arkeologerna tills en lekman hittade slagen kvarts på 70 m. ö. h. strax utanför 

Stockholm. Under 1990- talet har fortsatta inventeringar kartlagt hundratals tidigare okända 

lokaler med slagen kvarts. Den högst belägna fyndplatsen ligger mellan 80- 85 m. ö. h. och 

bör dateras till ca 8500 f. Kr. Denna stora mängd fyndplatser har varit viktig för att bilda en 

förståelse kring, främst det mesolitiska, kulturlandskapet (Åkerlund 1999:190f). Dock är 

materialet över hydd- och huslämningar mycket magert från mesolitikum i regionen. Under de 

senaste decennierna har ett femtontal boplatser undersökts men enbart på ett fåtal av dessa 

lokaler har hyddlämningar påträffats (se bl. a. Larsson 1994a & 1996, Göthberg 1995, 

Hallgren et al 1995). 

Under 1900- talets första hälft delundersöktes ett flertal boplatser, främst neolitiska, i östra 

Mellansverige. På dessa framkom ett antal hus- och hyddlämningar. Dessa lämningar 

ifrågasätts dock idag då de tycks vara tveksamma och svåra att värdera. Under senare år har 

stora exploateringsundersökningar av stenåldersboplatser utförts, vilket har lett till att fler hus, 

hyddor och gravar, framförallt från yngre stenålder, har påträffats. Tack vare detta har 

arkeologer getts en möjlighet att bland annat söka spåra hur olika aktiviteter organiserats inom 

boplatsytan.  

I ”Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige” från 

1997 har författarna som mål att lyfta fram resultaten från stenåldersboplatser undersökta 

inom ramarna för exploateringsarkeologin i Syd- och Mellansverige under 1980- och 1990- 

talet. Detta verk har haft stor betydelse för mig i mitt arbete.  

Då antalet hydd- och huslämningar i regionen inte är särskilt stort kommer jag i mitt 

stenålderskapitel att gå igenom de flesta av dessa lokaler samt hänvisa till aktuella rapporter 

och vissa övriga verk som kan tänkas relevanta. Någon mer genomgående forskningshistorik 

angående stenålderns boplatslämningar kommer därför inte göras här. 
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2.2. Bronsålder 
 

Det första kända bronsåldershuset grävdes ut av Oscar Almgren 1912 i Boda, Bred sn i 

Uppland (Almgren 1912:132ff). Huset var hyddliknande och hade stenlagd botten och man 

trodde därför att alla bronsåldershus såg ut på liknande sätt. Inte förrän på 1960- talet började 

man hitta stolpburna hus och förstod att det även fanns andra typer av huskonstruktioner. 

Huset i Boda ses med dagens kunskaper som mycket ovanligt och skulle snarare klassas som 

ett så kallat kulthus eller dödshus än ett bostadshus (Victor 2002). Frågan är om det rör sig om 

ett hus över huvud taget. 
Trots att det har grävts en hel del bronsålderslokaler sedan dess är det inte förrän under det 

senaste 15 åren som tyngdpunkten har lagts på att analysera de olika hustyperna (se bl. a. 

Karlenby 1994, Ullén 1995, Stålbom 1995, Tesch 1993, Björhem & Säfvestad 1993, Borna- 

Ahlkvist 1998, 2002). Detta har gett upphov till en kronologi över bronsålderns hus som i de 

stora dragen ger en bra översikt över utvecklingen, med en tydlig brytpunkt runt 1000 f. Kr. 

Det har visat sig att bredden på både hus och mittskepp är viktiga kännetecken för 

utvecklingen av husen. Detta gäller även längden på husen. 

 

2.3. Järnålder 

 

Järnåldern är en period av vår förhistoria som verkar lockande för många arkeologer och 

mycket forskning har gjorts inom ämnet. Ett stort antal exploateringsgrävningar från mitten av 

1980- talet och framåt, t.ex. vid Tibble, Bredåker, Pollista, Graneberg, Vänge, Lunda, 

Håbolandet m.fl., har frambringat mycket ny och viktig information. På många av dessa 

utgrävningsplatser har huslämningar framkommit, vilka har givit oss större förståelse för hur 

hus från olika perioder av järnåldern, och i olika geografiska områden, har sett ut. Detta har i 

sin tur lett fram till att en huskronologi börjat ta form. Dock är materialet från järnåldern 

varierande med många lokala olikheter vilket gör det svårt att sammanställa en allmänrådande 

kronologi. 

Trots att många huslämningar från järnåldern har undersökts är det oftast enbart i respektive 

grävrapport det går att läsa om dessa. Hans Göthberg är en av de få som i sin avhandling 

”Bebyggelse i förändring. Uppland från slutet av yngre bronsålder till tidig medeltid” från 

2000, har sammanställt resultaten från en mängd olika grävningar i östra Mellansverige och 
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byggt upp en kronologi över dessa. Han avhandling har därför kommit att bli till stor nytta för 

mig i mitt arbete. 

 

3. Källkritik 

 

Detta kapitel tar upp vissa av de källkritiska aspekter jag har stött på under arbetets gång. 

Mycket av källkritiken kommer dock att tas upp i andra kapitel. 

När man försöker sammanställa och uppföra en huskronologi över ett så pass stor tidsspann 

som jag försöker göra här, reflektera man över tillförlitligheten hos vissa aspekter som man 

annars inte tänker så mycket på. Till exempel har jag ifrågasatt uppdelningen i sten-, brons- 

och järnålder. Dessa indelningar har gjorts utifrån stora förändringar som införandet av nya 

metaller m.m., och enligt min mening måste vi ha en viss uppdelning av vår förhistoria för att 

bättre kunna få ett grepp över den. Samtidigt tycker jag att sådana gränsdragningar sätter upp 

mentala spärrar hos en då man mer eller mindre ser dem som ”sanningar”. Jag skulle till 

exempel vilja säga att runt år 1000 f. Kr. visar på mycket större samhälleliga förändringar än 

vid övergången sten- och bronsålder. Denna övergång tycker jag dessutom bör skjutas upp 

något århundrade, säg till bronsåldern period II, då det sker en hel del förändringar. Vissa 

arkeologer tycker till och med att det inte borde finnas någon bronsålder i vår periodindelning 

över huvud taget ( Frands Herschend muntligt, 2005). Detta är dock inget jag håller med om. 

De indelningar vi har fungerar bra, eventuellt att vissa justeringar skulle vara på sin plats. Det 

som jag anser bör förändras i denna fråga är att dessa perioder inte ska ses som huggna i sten, 

och att övergångarna dem emellan inte ska uppfattas som abrupta händelser. Detta är 

indelningar som vi har gjort och inget som våra förfäder var medvetna om. 

Vad gäller stenåldern finns det en gammal och rimlig fråga om inte många av de s.k. 

hyddorna i själva verket är rotvältor. Detta gäller särskilt de halvcirkelformade hyddorna men 

även små hyddor. Faktum är att de flesta mesolitiska hyddorna i själva verket skulle kunna 

vara rotvältor. 

Ofta hittar man vid en stenåldersgrävning spår utav olika aktiviteter, så som 

kvartsbearbetning. Det är för det mesta först när man slutat gräva och påbörjat efterarbetet 

som man kan upptäcka tomma ytor mellan de olika aktivitetsstationerna. Dessa tomma ytor 

tolkas ofta som boytor, framrensade områden där en eventuell hydda kan ha varit belägen. 



 9

Denna brist på verkliga ”bevis” från stenåldern, eller snarare tydliga kontexter, har gett 

upphov till olika teorier om hur samhället såg ut och hur människor levde. Det finns också en 

hel del tankar kring vilka slags religioner människorna utövade och på vilket sätt detta gick 

till. Dessa tankar och idéer ger upphov till ett klassiskt problem där man försöker sammanföra 

kultur och människor. Detta problem har diskuterats flitigt, bland annat av Gordon Childe. 

Antalet hyddor och hus står uppenbarligen inte i proportion till antalet undersökta 

stenålderslokaler. Detta har föreslagits bero på att undersökningarna varit koncentrerade till 

fyndintensiva områden, vilka kan kategoriseras som avfallsområden. Troligen bör husen inte 

ligga där avfallet deponerats och har därför inte uppmärksammats (Biwall & Kihlstedt 

1997:293). 

Det faktum att inte många säkra boplatslämningar från stenåldern har hittats i regionen och 

att det kan vara problematiskt att datera dem som har hittats, leder till att en kronologi är svår 

att göra. Frågan är om det över huvud taget går att göra en kronologi på ett tillförlitligt sätt? 

Det största problemen enligt mig, och detta gäller för alla perioder, är grävrapporternas 

tillförlitlighet samt de osäkra dateringarna av husen. När man läser en grävrapport är man helt 

utelämnad till författarens åsikter, alltså en eller ett fåtal personers tolkningar. Jag upplever 

även att rapporter ibland ”förfinas” och att materialet har en tendens att bli övertolkat till 

förmån för ett mer ”intressant” resultat. Många gånger får man i grävrapporter också bara veta 

resultaten och inte hur man har kommit fram till dessa. På detta sätt lämnas ingen möjlighet 

för en själv att bilda sin egen uppfattning om en plats och dra egna slutsatser. En stor 

osäkerhet när man försöker upprätta en kronologi är också, som jag nämnde ovan, 

dateringarna av husen. Många hus dateras med C-14 metoden. Denna metod är dock inte helt 

oproblematisk. För det första får man en ganska bred datering som i sin tur kan differentiera 

med ganska många år åt det ena eller andra hållet, t.ex. hus 1 i Åshusby, Norrsunda sn i 

Uppland som har en vid datering till mellan 910 f. Kr – 140 e. Kr. Detta är ett extremt fall, det 

ska erkännas, men att dateringen varierar med 2- 300 år är inte ovanligt. Ytterligare ett 

problem med denna dateringsmetod är frågan om vad det egentligen är man daterar. Hur kan 

man t.ex. vara säker på att fyllet i ett stolphål representerar den tid då huset brukades? Det 

bästa är i sådana fall att få tag på ett bra prov, förslagsvis från en härd, samt daterbara fynd 

och sedan avstämma dessa mot varandra.  

I många fall dateras även hus på typologisk väg, det vill säga genom liknelser med andra 

hus som har daterats, ev. med C-14. Marginalerna för feltolkning kan bli riktigt stora, speciellt 

när det gäller att upprätta en huskronologi. Hus kan även dateras kontextuellt. Denna metod 

tror jag på när det gäller att se om en byggnad är äldre, yngre eller samtida med en annan, 
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men felmarginalen finns fortfarande där. Jag har under arbetets gång fråga mig själv om det 

överhuvudtaget går att göra en huskronologi. I det stora dragen tror jag faktiskt det, men en 

mer detaljerad kronologi skulle vara mycket svår att göra. Inte enbart på grund av de 

anledningar jag tagit upp här utan även på grund av de många lokala skillnaderna som finns. 

Husens längd spelar en viss roll i dateringen av dem. Husen går t.ex. från att vara långa till 

att bli kortare under loppet av bronsåldern. Dock kan husens längd vara svår att fastställa då 

det ofta bara är mittstolparna man hittar och sällan väggstolpar. Längden beräknas därför ofta 

utifrån hur man tror att huset borde ha sett ut, vilket även det kan ge en stor felmarginal. 

Vissa perioder av vår förhistoria utgör en s.k. gråzon, perioder vi inte vet så mycket om på 

grund av avsaknaden av lämningar och fynd. Exempel på detta är stora delar av stenåldern 

och vendeltid, då få hus har hittats från denna period. Detta behöver inte betyda att det inte 

finns, eller har funnits, en hel del lämningar från dessa perioder utan bara att vi inte kan 

lokalisera dem. Resultatet blir dock att vi lätt kan få en skev bild över vår förhistoria och dra 

slutsatser som inte har någon egentlig grund. 

Det har varit svårt att få tag på resultaten från de grävningar som ägt rum de senaste åren. 

Uppsatsmaterialet kan därför kännas något gammalt. Enligt mig spelar inte detta någon större 

roll då kronologierna i de stora dragen inte har förändrats mycket under de senaste åren, vilket 

gör att uppsatsen fortfarande känns relevant. Däremot kan jag tänka mig att i framtiden 

komplettera denna uppsats med diverse artiklar om de senaste framstegen och utvecklingen 

inom husforskningen från de olika perioderna.  

 

4. Konstruktionsmässiga grundbegrepp 
 

De tre vanligaste benämningarna på huskonstruktioner är enskeppiga, tvåskeppiga och 

treskeppiga hus, vilka alla utgår från utformningen av den takbärande konstruktionen. 

I den enskeppiga modellen bärs taktyngden i princip av väggarna. Det finns dock 

principiellt två olika konstruktioner: 

• Taktyngden bärs både av väggstolparna och kraftigt snedställda stävstolpar, s.k. 

Trelleborgstyp. 

• Taktyngden bärs enbart av väggstolparna vilka därför har kraftiga dimensioner, den s.k. 

Låsta triangel- principen. 



 11

I den tvåskeppiga modellen är taktyngden fördelad på stolpar i väggarna samt på en stolprad 

i husets mittaxel. Ett annat namn för den tvåskeppiga modellen är mesulakonstruktion. 

I den treskeppiga modellen bärs taktyngden av två stolprader inne i huset samt av väggarna. 

Stolparna i de inre stolpraderna var vanligen parställda och förbundna med en horisontell 

bindbjälke för att bilda bockar. Ett annat namn för den treskeppiga modellen är 

sidsulekonstruktion. Denna huskonstruktion kan indelas i underkategorier med utgångspunkt 

från fördelningen av taktyngden mellan väggarna och de inre stolpraderna: balanserad, 

överbalanserad och underbalanserad takkonstruktion. 

I den balanserade konstruktionen är taktyngden jämnt fördelad mellan väggarna och de inre 

stolpraderna. De inre stolpraderna är placerade halvvägs mellan husets mittaxel och väggarna. 

Cirka hälften av husets totala bredd utgörs av mittskeppets bredd, den s.k. bockbredden. 

I den överbalanserade konstruktionen bärs taktyngden till större del av de inre stolparna, 

vilket innebär att mittskeppet utgör mer än hälften av husets totala bredd. 

I den underbalanserade konstruktionen ligger taktyngden till större delen på väggarna och 

bockbredden, d. v. s. mittskeppets bredd, utgör mindre än hälften av husets totala bredd. Dock 

saknas spår av att väggkonstruktionerna blev kraftigare som följd av detta. Väggarna måste 

alltså ha avlastats genom att de förbands med de inre stolparna med bindbjälkar. Kraftiga 

stolpar kan också uppträda i gavlarna, vilka bär en del av taktyngden och stabiliserar huset i 

längdled. När avståndet mellan bockarna, den s.k. spannlängden, ökar, ökar i sin tur 

belastningen på de enskilda stolparna som då bör ha fått kraftigare dimensioner och 

fundamentering. Detta borde avspegla en god tillgång på virke. 

Genom bland annat spannlängden, d.v.s. avståndet i husets längdled mellan de inre 

stolpparen, vill man urskilja de rumsliga sektionerna för att försöka spåra en rumsindelning 

som helt eller delvis också kan antyda en funktionell indelning av huset. Man brukar tala om 

regelbunden och oregelbunden stolpsättning vilka båda, men särskilt den sistnämnda, kan 

delas in i undergrupper efter hur många rumsliga sektioner som kan urskiljas. 
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5. Stenålderns hydd- och huskonstruktioner 
 

Runt 9500 f. Kr. drog sig inlandsisen tillbaka från Stockholmsområdet vilket innebar att den 

landmassa som tidigare tyngts ner av inlandsisen började höja sig. Ända sedan 

isavsmältningen, då större delar av området låg under vatten, har den geografiska situationen 

förändrats kontinuerligt till följd av strandförskjutningen. Östra Mellansverige var en utsträckt 

skärgård under hela stenåldern, karakteriserad av klippiga öar. De första spåren efter 

människor i östra Mellansverige uppträder i just denna uttalade skärgårdsmiljö (Åkerlund 

1999:190f). 

 

5.1. Tidig- och mellanmesolitikum 

 

Bosättningsmönstret under tidig- och mellanmesolitikum (ca 8300- 5500 f. Kr.) anses ha varit 

rörligt och säsongsbetonat. Sommarboplatserna var mindre, då dessa antagligen bara var 

bebodda av en familj, en grupp. På vintern slog sig olika grupper samman vid kusten och 

bildat större boplatser. Det finns enstaka hyddor som kan kopplas till sommarboplatser i södra 

Sverige såväl som i västra och östra. Dock är materialet från Skåne dominerande.  Åt andra 

sidan finns inga spår efter vinterboplatser överhuvudtaget i Skåne, medan materialet från 

västra och östra Sverige är betydande. Det finns däremot inga spår av bebyggelse på dessa 

lokaler (Biwall & Kihlstedt 1997). 

 

5.2. Senmesolitikum 

 

Karakteristiskt för mesolitikum, framförallt senmesolitikum (ca 5500- 4000 f. Kr.), är små 

runda eller rundade hyddor. De förekommer med såväl enkla stolphålskretsar som med 

nedsänkt golv, väggrännor och/eller vallar. Ibland uppträder konstruktionerna i grupp runt en 

central yta, där olika avfalls- och aktivitetsområden kan urskiljas i det arkeologiska materialet. 

Det finns olika teorier om detta. Vissa påstår att det rör sig om en basboplats medan andra 

menar att det är platsen för specialiserade aktiviteter, där olika medlemmar från olika 

band/stammar samlats för att utöva sina kunskaper. Påpekas ska dock att även en basboplats 

kan ha specialisering.  
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Det finns både mindre och större lokaler vilket antyder att bosättningsmönstret var varierat. 

Huvuddelen av lokalerna var strandbundna, men det förekom även inlandslokaler. Dessa är 

dock inte vanliga. 

Vid Yttermo i Leksand sn, Dalarna, finns två, möjligen tre hyddor bestående av ovala, 25 

m2 stora stolphålskretsar. I ena hyddan fanns två parställda stolpar som troligen burit upp 

taket. Det fanns även två stolpar i den andra hyddan, men dessa var inte parställda (Fig. 1). 

Det fanns inga härdar och få fynd i hyddorna, som var placerade runt en central yta med 

relativt få fynd och anläggningar. Flera aktivitetsområden har lokaliserats till olika områden 

utanför hyddorna, ofta i närheten av vissa av härdarna. Dessa aktiviteter har varit bland annat 

matlagning, redskapstillverkning och bearbetning av skinn. Boplatsen har en relativt 

permanent karaktär då den verkar ha använts mer eller mindre året runt, dock främst under 

höst och vinter (Larsson 1994a:237). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Pärlängsberget i Överjärna sn, Södermanland, finns en kustnära boplats som har 

daterats till övergången mellan mesolitikum och neolitikum. Boplatsen består av fem 

anläggningar som har tolkats som hyddor. Tre eller fyra av dessa anses ha varit samtida. 

Anläggningarna består av 3 x 2- 3 m stora rundat rektangulära nedgrävningar med 

rännor/vallar på långsidorna. I och i anslutning till dessa finns stolphål (Fig. 2). Hyddorna 

ligger placerade runt en central plats, vilken har tolkats som gemensamt utnyttjad för 

Fig. 1. Hydda II vid Yttermo, Dalarna. 
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redskapstillverkning (Biwall & Kihlstedt 1997:284) Lokalen har tolkats som en boplats 

utnyttjad för specialiserade aktiviteter under sommarhalvåret (Hallgren et al 1995:13ff). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare en kustnära boplats från Södermanland är boplatsen vid Jordbromalm, 

Österhaninge sn, där en eventuell hydd/tältlämning har daterats till ca 5000 f. Kr. 

Anläggningen består av en hästskoformad vall av skärvsten med en stenfri inre yta, ca 2 x 2 

meter stor. I mitten av anläggningen fanns en översandad härd (Fig. 3). I och utanför 

anläggningen framkom koncentrationer med slagen kvarts, vilka tolkas som slagplatser (Drotz 

& Lindgren 1994:7). Det går inte att utesluta att fler hyddor finns på lokalen då denna endast 

är delundersökt. 

Materialet från mesolitiska hyddlämningar i Mellansverige är magert och ingen direkt 

kronologi kan utläsas. Detta har gett upphov till varierande tolkningar och teorier och det är 

därför svårt att få en helhetsbild av mesolitikum i regionen och en tillfredställande kunskap 

om dess hyddkonstruktioner. Dock finns här inte mesulakonstruktioner lika dem i 

Sydskandinavien från samma tid, och inte heller så kallade D-formade hyddor. 

Fig. 2. Två av hyddorna (hydda 1 och hydda 3) på boplatsen vid Pärlängsberget, 
Södermanland. För teckenförklaring se appendix fig. 61. 
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5.3. Tidigneolitikum 

 

Från tidigneolitikum (ca 4000- 2800 f. Kr.) var länge lämningarna vid Mogetorp, 

Katrineholms stad, och Östra Vrå, Stora Malm sn, i Södermanland de enda kända boplatserna. 

Därför fick kulturen i denna region namnet ”vråkulturen”, vilken man nu vet är en del av 

trattbägarkulturen (TRB). Boplatserna låg i dåtidens innerskärgård, alltså i ett kustnära men 

inte strandbundet läge. Boplatsen i Mogetorp upptäcktes år 1936 (Florin 1938, 1958). Den 

mest kända anläggningen är hyddlämning II som utgjordes av en rektangulär 18 x 8 meter stor 

hydda med mittstolpar och ett troligt lergolv. Hyddan förefaller ha varit uppdelad i två delar 

(Fig. 4, Biwall & Kihlstedt 1997:284, Florin 1958). Det ska noteras att Florin kallade 

lämningen ”Grundlämning II” och inte ”Hyddlämning II” i sin bok från 1958. 

Östra Vrå utgjordes av tre, närmast fyrsidiga stenläggningar med markerade kantstenar. 

Endast en av dessa undersöktes helt och bestod av en rundat fyrsidig stenram, 5 x 4 meter 

stor. Denna stenram ska ha inneslutit ett golv av grusbemängd, stenig mjäla (Fig. 5, Biwall & 

Kihlstedt 1997:285, Florin 1938, 1958). Dessa tidiga utgrävningar har dock beskyllts av Axel 

Bagge för att ha friserats till att se bättre ut än de egentligen gjorde och kan därför inte ses 

som allt för tillförlitliga (Bagge 1950:251ff). 

 

Fig. 3. Tolkningsplan över den eventuella hydd/tältlämningen vid Jordbromalm samt en 
rekonstruktion av hur hydd/tältkonstruktionen kan ha sett ut. 



 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Hydd/grundlämning 
II på stenåldersboplatsen vid 
Mogetorp. 

Fig. 5. Frilagd 
hydd/grundlämning på 
stenåldersboplatsen vid Östra 
Vrå. Plan och tvärsnitt. 
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Tidigneolitikum präglas av både förändring och kontinuitet. Hyddor och grophus som 

påminner om de mesolitiska förekommer fortfarande, samtidigt som mesulakonstruktioner (2- 

skeppiga hus) och D-formade hyddor dyker upp i materialet på lokaler som räknas till TRB 

(Biwall & Kihlstedt 1997). Dessa lokaler återfinns på olika topografiska lägen i det 

arkeologiska materialet, vilket borde antyda en blandekonomi. Trattbägarkulturens 

kulturlandskap består alltså av olika komponenter:  

• en basbosättning i gårdar i inlandet vilka normalt består av ett hus med en omgivande 

gårdsplan som är indelad i olika aktivitetsytor. 

• andra inlandslokaler som skulle kunna tolkas som fäbodar eller jaktstationer. 

• fångstationer i kustbandet eller längs vattendrag. Vissa av dessa har tolkats kunna vara 

samlingslokaler för en större grupp människor från olika basboplatser i inlandet (Hallgren 

1998:154). 

Exempel på basboplatser i inlandet är Brunneby (Visselmyra) i Brunneby sn, Östergötland, 

Skumparberget i Glanshammar sn, Närke och Skogsmossen, Fellingsbro sn, Västmanland. 

Huset i Brunneby hade bevarade väggstolpar och dessa bildade tillsammans med en 

gavelränna i väster ett 9,5 x 4 meter stort rektangulärt rum med avrundade hörn (Fig. 6). På 

boplatsen finns fyndmaterial av klart tidigneolitisk karaktär, men även från järnåldern. Inga 

C-14 dateringar finns utan huset har daterats efter de tidigneolitiska fynden. Hustypen har 

jämförts med de mesulakonstruktioner som i Sydskandinavien representeras av till exempel 

Mossbyhuset (Fig. 7, Biwall & Kihlstedt 1997:285). Huset ligger också i samma riktning som 

husen vid Skumparberget 2 och Skogsmossen (se nedan). 

Mesulahuset vid Skumparberget 2 var 12,5 meter långt och 6 meter brett (Fig. 8). Detta hus 

uppvisar också en stor likhet med det tidigneolitiska huset från Mossby i Skåne (Apel et al 

1997). Vid Skogsmossen hittades indikationer på 4 eventuella tidigneolitiska gårdar. Enbart 

en av dessa hade dock ett centralt läge inom själva utgrävningsområdet, den ”centrala 

boplatsen”. Här har rester av ett hus omgivet av en gård indelad i olika aktivitetsytor hittats 

(Fig. 9). De tre andra gårdarna har bara delvis undersökts men visar på samma karakteristiska 

drag som den centrala boplatsen. Dessa fyra gårdar kan antingen ses som resterna av en by 

eller som olika faser av en ensamliggande gård. Intill boplatsen låg en mosse där människorna 

vid återkommande tillfällen offrade diverse föremål, vilket har lett till att vissa arkeologer har 

ifrågasatt tolkningen av Skogsmossen som en vanlig boplats. Trots detta anses Skogsmossen 

och Skumparberget vara bra exempel på hur en typisk bosättning såg ut under TRB i centrala 

Sverige. Båda ligger på sandmark och husen är identiska och även orienterade efter samma 
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väderstreck, ÖNÖ- VSV. På båda platserna finns en tydlig uppdelning mellan olika 

aktivitetsytor (Hallgren 2000:176ff). Även avsaknaden av gravar är gemensamt för 

boplatserna, och visar på att de döda måste ha begravts någon annanstans, möjligtvis på 

samlingsboplatserna (se nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Huset vid Brunneby i Östergötland. 

Fig. 7. Mossbyhuset i Skåne ligger som förgrund till många typologiskt 
daterade mesulahus i östra Mellansverige. 
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Exempel på det senare (kustboplatserna) är Smällan i Grödinge sn utanför Stockholm, 

Södermanland. Boplatsen är daterad till ca 4070- 3700 f. Kr. Hyddlämningen utgjordes av en 

krets med klumpstenar med en öppning i väster. Lämningen, som är ca 4 meter i diameter, är 

 

Fig. 8. Planritningen överst till höger föreställer huset vid Skumparberget 2. 
Planritningen underst till höger föreställer Mossbyhuset. På stora bilden till 
vänster har ritningen över Mossbyhuset (ljusa symboler) lagts över ritningen 
av huset vid Skumparberget 2 (mörka symboler). 

Fig. 9. Trots att enbart ett fåtal 
stolphål återfanns vid boplatsen i 
Skogsmossen (tjocka linjer), 
passade dessa in med stolphålen 
från det bättre bevarade huset vid 
Skumparberget 2 (tunna linjer). 
Husen låg även i samma riktning 
och planritningarna har inte 
vridits för att bättre passa ihop i 
figuren. Huset i Skogsmossen är 
daterat på typologisk grund efter 
huset på Skumparberget 2. 
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svår att värdera. Den har dock utifrån fyndspridningen tolkats som en hydda, eventuellt en 

tältkonstruktion (Fig. 10, Biwall & Kihlstedt 1997:286). 

Av en annan struktur är de D- formade hyddorna på Fågelbacken, Hubbo sn, Västmanland. 

Hyddorna består av stolphål och bågformade avslagslager, på vissa ställen av gropkaraktär. 

Även dessa har jämförts och har stora likheter med huset från Mossby. Två hyddor ställda 

mot varandra ser ut som en mesulakonstruktion (Fig. 11). Boplatsen uppvisar en tydlig 

rumslig struktur och har tolkats som en kustnära samlingsplats för fler agrart präglade 

bosättningar inåt landet som besöks återkommande och under kortare tid. Lokalen visar även 

på inslag av rituella aktiviteter då man hittat en stor mängd brända människoben på platsen 

(Apel et al 1995). Teorin är att människorna har samlats på Fågelbacken för att bland annat 

utföra begravningsritualer. När en person avlidit fördes kroppen direkt till samlingsplatsen där 

den ev. förvarades i ett s.k. dödshus, som bland annat har hittats på Fågelbacken. Husets golv 

var stenlagt, möjligen för att hindra djur från att komma åt liken. Man återvände sedan till 

samlingsplatsen vid en speciell tidpunkt för att begrava, eller rättare sagt återbegrava, sina 

döda. Detta gravskick ska ha manifesterat den kollektiva identiteten och den egalitära 

samhällsideologin i det att gravgåvor saknades, gravstrukturen var homogen och man utövade 

sekundär begravning där ingen åtskillnad gjordes människor emellan (Sundström 2003:121ff). 

Eventuellt är de stora lokalerna i Katrineholmsområdet av samma karaktär som Fågelbacken 

men det är svårt att säga då de bara är delvis undersökta. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det under tidigneolitikum fanns lokaler med olika 

ekonomiska och sociala/rituella funktioner och därför också byggnadstyper av olika slag. Det 

är dock svårt att säga något allmänt utifrån det relativt snäva material som finns och det ska 

påpekas att det finns lokaler som inte passar in i denna förenklade modell. Variationerna inom 

den Östmellansvenska regionen är stor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 10. Planritning över den 
eventuella hyddlämningen vid 
Smällan, Södermanland. 
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Hur ska då denna förändring av bebyggelseform, från att enbart ha bott i hyddor till att börja 

uppföra mesulakonstruktioner, förklaras? För att kunna svara på det måste vi först titta på vad 

själva övergången till den neolitiska ekonomin hade för betydelse för dåtidens människor.  

3900 f. Kr. har satts som den tid då jordbruket introducerades i Skandinavien. Det hade då 

gått cirka 1000 år sedan jordbruket introducerades i det kontinentala Europa. I det 

arkeologiska materialet kan man se ett markant kulturbrott i. o. m. neolitiseringen. Tidigare 

forskare var övertygade om att TRB uppstod i och med invandringen av ett folk som tog med 

sig idén om jordbruket till Skandinavien. Denna teori är det dock inte många som håller med 

om idag. Det har visat sig att jordbruket inte spreds successivt uppåt mot sin nordligaste gräns 

utan att det infördes mer eller mindre samtidigt över hela området, inom de mesolitiska 

nätverken i ett redan existerande socialt system. Detta visar på en inhemsk förändring och är 

inte resultatet av något invandrande folk. Lars Sundström har valt att se på denna förändring 

som resultatet av en ideologisk konservatism i en ny social situation. Människor som befinner 

sig i en kris blickar tillbaka på det förflutna, på sin historia. Det vi ser i tidigneolitikum i 

Skandinavien i form av TRB är alltså en manifestation av en ideologi som grundas i en livsstil 

som överges i samband med införandet av jordbruket (Sundström 2003:52, 126). 

Människorna ville alltså hålla fast vid ett egalitärt sätt att leva trotts den nya ekonomin. Detta 

Fig. 11. Två D- 
formade hyddor från 
Fågelbacken ställda 
mot varandra 
påminner om 
Mossbyhusets 
mesulakonstruktion. 
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ska ha resulterat i strikta regler, något som kan förklara de stora likheterna mellan olika 

boplatser, t.ex. likheterna mellan Skogsmossen och Skumparberget. Enligt Sundström 

symboliserar kustboplatserna från denna tid en vilja att knyta an till sin historia genom att gå 

tillbaka till tidigare ekonomier och traditioner (Sundström 2003). 

Flera forskare vill se på senmesolitikum som en ”förberedelsefas” till neolitikum då man har 

hittat spår av tidig odling på senmesolitiska platser. Fredrik Hallgren (1996) vill bl. a. se 

Pärlängsberget som en specialiserad insamlingslokal som troligen använts säsongvis av en del 

av en grupp. Könsbaserad arbetsfördelning är något man har uppmärksammat genom 

etnografiska källor bland jägare- samlare. Hallgren vill bland annat därför se på 

Pärlängsberget som använd av enbart ett av könen, troligen av kvinnor. Då man har hittat en 

sadelformad malsten på platsen (vilka tidigare bara var kända från neolitiska kontexter) vill 

Hallgren förknippa denna med införandet av jordbruket till regionen redan under 

senmesolitikum. Spår av ett mesolitiskt jordbruk ska också finnas på andra platser som t.ex. 

Mogetorp (Hallgren 1996). Även Christina Lindgren (2004) ser förändringar i det mesolitiska 

materialet rund 4500 f. Kr. Enligt Sundström, som tror att neolitiseringen sker abrupt i 

Mellansverige, handlar detta om ett svagt källmaterial som har övertolkats. Han betvivlar inte 

att det under senmesolitikum skett förändringar i den materiella kulturen som kan tolkas i 

sociala termer, men att dessa förändringar ska ha förberett vägen till införandet av jordbruket 

är han mycket skeptisk mot (Sundström 2003:46, 50). 

Som tidigare nämnts bildades TRB troligen genom en förändring inom det senmesolitiska 

samhället (Hallgren 2003:595). Frågan som kvarstår är dock hur denna förändring kunde ske 

inom hela området mer eller mindre samtidigt. Till detta har äktenskapsförbindelser lagts fram 

som en trolig förklaring. Idén om jordbruket ska alltså ha spridits från plats till plats genom 

utbyte av gemål mellan olika områden. Vi kan tala om en kulturspridning genom 

exogamirelationer. Men hur kan detta hjälpa att förklara övergången från de senmesolitiska 

hyddorna till de tidigneolitiska mesulahusen? Enligt Hallgrens teori levde människorna under 

senmesolitikum i ett patrilinjärt samhälle. Detta förändrades vid övergången till neolitikum till 

ett matrilinjärt samhälle. Förändringen ska ha påverkat storleken på husen. Genom 

korskulturella studier har det visat sig att hus i patrilinjära- patrilokala samhällen är mindre än 

i matrilinjära- matrilokala samhällen. Detta beror på att gifta döttrar i ett matrilokalt samhälle 

fortsätter att bo hos sina föräldrar med sina makar medan nygifta i ett patrilokalt samhälle ofta 

bygger sina egna hus (Hallgren 2000:188). Detta ska alltså vara en förklaring till att det under 

tidigneolitikum dyker upp större hus - mesulakonstruktioner. 
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5.4. Mellanneolitikum 
 

Mellanneolitikum (ca 2800-2300 f. Kr.) brukar för enkelheten och överskådlighetens skull 

delas in i MN A och MN B. MN A omfattar dels delar av TRB och den gropkeramiska 

kulturen (GRK) medan MN B omfattar stridsyxekulturen (SYK). Det har diskuterats mycket 

kring mellanneolitikum och dess kulturer. Vissa forskare undrar till exempel huruvida GRK 

överhuvudtaget existerat (Edenmo et al 1997). Äldre diskurser kring de olika kulturerna har 

gått ut på att mesolitiska grupper fortsatte existera parallellt med de jordbrukande grupperna 

efter neolitiseringen. Detta skulle alltså betyda att kustboplatserna under TRB befolkades av 

en annan grupp människor, mesolitiska jägare- samlare, som inte var en del av detta samhälle. 

Dessa jägare- samlare skulle sedan ha lagt grunden till GRK (Edenmo et al 1997). Detta är 

teorier som jag, och många andra med mig, inte helt håller med om. Sundström lyfter i sin 

avhandling ”Det hotade kollektivet” (2003) fram sin teori om att GRK är en fortsättning på 

TRB, vilket även den megalitiska TRB är. Vid övergången till mellanneolitikum ska 

samhället återigen ha drabbats av en kris. Detta resulterade i en splittring av samhället, och 

två olika sätt för att hålla sig egalitär utformades. Detta uttrycktes dels i GRK, där 

människorna återgick till en fångstekonomi och ett mobilt leverne i områdena norr om 

Sydskandinavien, och dels i den megalitiska TRB i Sydskandinavien, med hårdare hållna 

regler. Dessa ”regler” reflekteras bland annat i de megalitgravar som restes under denna tid.  

Den megalitiska TRB går så småningom över i SYK. Först troddes förändringen bero på en 

invasion av andra folk, men antagligen var det frågan om en inhemsk förändring (Burenhult 

1982). SYK spreds uppåt i landet och detta boskapsskötande folk kom att existera sida vid 

sida med den kustbundna gropkeramiska kulturen. Det här kan man se på att de materiella 

lämningarna är så pass olika under denna tid att det måste ha rört sig om olika, samtida 

kulturer. Under mellanneolitikum finner vi alltså stora kontraster mellan GRK och SYK, inte 

minst mellan deras hustyper. GRK karakteriseras av hyddor medan SYK karakteriseras av 

stolpburna hus. Hyddorna utgörs av strandbundna, ofta svårtydda lämningar. Lämningarna är 

allmänt små och runda eller rundade. På vissa kan rester efter vägglinjer uttydas i form av 

stolphålskretsar och/eller låga vallar, ofta av skärvsten. Golvytan är antingen nedsänkt, 

stenröjd eller stenlagd. Vissa lämningar kan även ha utgjort vindskydd, där man har utnyttjat 

ett berg eller ett större block i konstruktionen. I allmänhet uppvisar lämningarna stora likheter 

med de mesolitiska och tidigneolitiska hyddorna (Biwall & Kihlstedt 1997:292). I ett par fall 

uppträder flera av dessa tillsammans, men i allmänhet har endast en hydda per lokal 
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undersökts vid de olika utgrävningarna. Enligt Biwall och Kihlstedt uppträdde alltid hyddorna 

tillsammans på de gropkeramiska boplatserna under mellanneolitikum. Där så inte är fallet 

beror det på grävtekniska/bevaringsmässiga förhållanden. Det är därför svårt att uttala sig om 

boplatsmönster och sociala strukturer (Biwall & Kihlstedt 1997:292). 

Vid utgrävningar 1995 framkom vid Åby i Kvillinge sn, Östergötland, en rektangulär 

nedgrävning som tolkats som en hyddbotten. Nedgrävningen var ca 5,5 x 2,5 meter stor och 

hade enstaka stolphål innanför kanten. Bagge har även tidigare hittat en eventuell hydda på 

Åbyboplatsen (Biwall & Kihlstedt 1997:287).  

Inte långt från Åbyboplatsen ligger Svintuna, Krokek sn. Här har en oval stolphålskrets, ca 

30 m2 stor, påträffats. Anläggningen består av 12 oregelbundet placerade stolphål med en 

eventuell öppning i nordväst (Fig. 12). Den enda absoluta dateringen som kan kopplas till 

gropkeramisk tid, då även yngre perioder finns belagda på boplatsen, är 3350- 3100 f. Kr. 

(Biwall & Kihlstedt 1997:286).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mer komplex struktur uppvisar Fräkenrönningen i Valbo sn, Gästrikland och Bollbacken 

i Torstuna sn, Västmanland. Fräkenrönningen består av sex hyddor placerade runt en stenröjd, 

relativt fyndfattig yta. Öster om dessa ligger ytterligare en hydda. Eventuellt finns även en 

åttonde hydda. Hyddgrunderna är genomgående ovala eller något rektangulära till formen och 

utgörs av en stenkrets (Fig. 13). Den sjunde hyddan som ligger öster om de övriga hyddorna, 

på en sämre stenrik plats, har tolkats som ett tecken på att boplatsen expanderat under 

brukningstiden. Boplatsens organisation och ben från djur, vilka har jagats under samtliga av 

Fig. 12. Den 
gropkeramiska 
hyddlämningen vid 
Svintuna, Östergötland. 
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årets jaktsäsonger, tyder på att man har bott på boplatsen året om (Björck 1998:26ff). Vissa 

forskare anser dock att hyddlämningarna är något osäkra då de enligt dem uppvisa likheter 

med rotvältor. Påpekas kan dock att det är mer troligt att stenar och övrigt bråte som dras med 

upp när ett träd välter snarare skulle bilda en mer centralt placerad hög än en krets med 

nedfallet bråte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boplatsen på Bollbacken bestod också av flera hyddor grupperade runt en central yta. 

Hyddorna uppvisade en avvikande rektangulär eller trapetsoid grundplan som begränsades av 

stolphål (Heimer 1994:26, Ahlbeck et al 1996). 

Stridsyxekulturens långhus återfinns endast på inlandslokaler och uppvisar en högre grad av 

konstruktionsmässig enhetlighet. Det är dock svårt att uttala sig om dessa då hus från SYK är 

Fig. 13. De förmodade hyddlämningarna på boplatsen i Fräkenrönningen. 
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en ovanlig företeelse i regionen, där endast ett fåtal blivit undersökta. Dessutom är dateringen 

problematisk. Oftast daterar man husen på typologiska grunder. Vid den kända 

stenåldersboplatsen Fågelbacken påträffades ett 13 x 4 meter stort mesulahus. Dateringen 

baseras främst på förekomsten av stridsyxekeramik (Heimer 1994:31ff). Till skillnad från de 

gropkeramiska hyddorna består stridsyxekulturens boplatser av ensamliggande gårdar och 

representerar antagligen mindre grupper på ett eller ett par hushåll. Tecken på smärre 

grupperingar av hus finns dock.  

Vid undersökningarna av kvarteret Glasrutan i Linköping, Östergötland, år 1988 och 1989 

framkom huslämningar från mellan- och senneolitikum. Tidsmässigt är dock tyngdpunkten på 

boplatsen förlagd till yngre bronsålder och äldre järnålder.  

Ett av de undersökta husen låg under ett kulturlager bestående av flinta, keramik och kvarts. 

Huset var av mesulakonstruktion och uppbyggt av tre parallella stolprader. Den södra av 

dessa rader hade dock skadats under ett järnvägsbygge. Huset har en datering till 2468- 2205 

f. Kr. och den rekonstruerade storleken uppgår till 9 x 5,5 meter (Fig. 14).  

Ytterligare två konstruktioner som liknar det ovan nämnda huset hittades strax väster om 

detta, vid Glasrutan 2 (Fig. 15). Dessa två konstruktioner har typologiskt daterats till 

mellanneolitikum utifrån sina likheter med det förstnämnda huset (Biwall & Kihlstedt 

1997:288).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Det mellanneolitiska 
stridsyxehuset vid Glasrutan, 
Östergötland. Den södra stolpraden 
skadades vid järnvägsarbete och är 
därför streckad i figuren. 

Fig. 15. De två mellanneolitiska stridsyxehusen 
vid Glasrutan 2.
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På fler av de östgötska lokalerna förefaller boplatserna etableras i och med uppförandet av 

de hus som kan föras till yngre SYK. Lokalerna har platskontinuitet in i senneolitikum. 

Eventuellt visar detta på en omstrukturering av bebyggelsen i den västra delen av östra 

Mellansverige under yngre stridsyxetid (Biwall & Kihlstedt 1997:292). 

 

5.5. Senneolitikum 
 

Den senneolitiska perioden (2300- 1800 f. Kr.) betecknas traditionellt som slutet av stenåldern 

och kallades tidigare hällkisttid efter det nya gravskicket.  

Mot slutet av den mellanneolitiska tiden märks en expansion inom jordbruksekonomin. 

Denna expansion kom att öka kraftigt under senneolitikum, då tidigare obrukade landområden 

togs i bruk. Skogar blev till beteslandskap och åkerbruket började uppträda allt längre norrut. 

Samtidigt skiftade klimatet till det sämre, vilket medförde ett kyligare och fuktigare klimat. I 

och med att jordbruket expanderade ökade även befolkningen. Detta tillsammans med 

klimatförändringen har troligen lett till nya bebyggelsefördelningar och eventuellt också en 

successiv förändring inom familjestrukturen. 

Under senneolitikum blev husen större än under mellanneolitikum. Dessa större 

mesulakonstruktioner dominerade medan hyddor inte längre var lika vanliga eller tydliga. 

Fynden av bebyggelselämningar från denna period är dock förhållandevis få, vilket tros bero 

på att bosättningarna i de flesta fall var mycket spridda och små, vilket gör dem svåra att 

upptäcka i terrängen (Burenhult 1999:367). Trots att detta bebyggelsemönster verkar 

förhärskande under senneolitikum märks även tendenser mot en smärre gruppering av hus och 

kanske kan man nu ana de första platsbildningarna. Vid Fosie utanför Malmö hittades vid 

slutet av 1970- talet en lång rad bebyggelselämningar som visade sig bestå av sjuttio 

mesulakonstruktioner från senneolitisk tid. Husen hade en längd på mellan 13,5 och 17,5 

meter och var ungefär 6 meter breda. Platsen har använts under fler perioder och där finns hus 

från olika skeden. Dock ser det ut som att de hus som använts samtidigt har varit grupperade 

längs en bygata. Bosättningssystemet verkar ha varit cykliskt, vilket innebär att människorna 

bott i Fosie under en period varefter de flyttat därifrån för att senare återvända till den gamla 

bosättningen. Riktigt vad anledningen till detta cykliska bosättningsmönster är står oklart, 

men teorierna är många (se bl. a. Burenhult 1999, Björhem & Säfvestad 1989).  

I Uppland och Östergötland har ett flertal senneolitiska hus undersökts och man kan också 

här märka en tendens mot smärre grupperingar av hus i det arkeologiska materialet. I till 
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exempel kv. Glasrutan 2 i Linköpings stad, Östergötland, har fem hus daterats till 

senneolitikum (Fig. 16). Dateringarna av dessa bygger på rent typologiska element och 

komparativa studier (Larsson 1995a:40). I Annelund, Enköpings stad, Uppland, förekommer 

också ett flertal hus av varierande typ (Fig. 17, Fagerlund & Hamilton 1995). Även dessa är 

daterade genom jämförelser med senneolitiska hus från Skåne och Danmark (Andersson & 

Hjärthner- Holdar 1989:210ff). Eftersom säkra dateringar saknas är det svårt att veta om alla 

hus var samtida på dessa större lokaler och det blir därför svårt att dra några slutsatser. Rör 

det sig om en förändrad social struktur eller en ökad grad av platsbundenhet?  

Även andra senneolitiska hus har undersökts, till exempel i kvarteret Paragrafen i 

Linköpings stad, Östergötland (Fig. 18). Detta hus var 17 x 7 meter stort och överlagrade en 

äldre byggnad, troligen från mellanneolitikum (Biwall & Kihlstedt 1997:290). Detta visar på 

att platsen har brukats under en längre tid. Om detta ska tolkas som ökad platsbundenhet eller 

om det ska ses som ett cykliskt bosättningsmönster liknande det vid Fosie finns det i 

dagsläget inga säkra svar på. Fler hus behöver hittas, undersökas och dateras innan vi kan 

börja att på riktigt nysta upp frågan om när människan blev bofast i östra Mellansverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Senneolitiska långhus vid Glasrutan 2, hus F3 och F9. 
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Fig. 17. Det senneolitiska långhuset vid Annelund, Uppland. 

Fig. 18. Det senneolitiska långhuset vid kv. Paragrafen, Östergötland. 
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6. Bronsålderns huskonstruktioner 

 

6.1. Äldre bronsålder 
 

Från äldsta bronsålder, per I, har man hittat relativt få hus. Dessa är tvåskeppiga och av 

liknade typ som under senneolitikum. Hus 153 på Pryssgården i Östergötland är ett stort 

tvåskeppigt mesulahus som mäter ca 32 x 6 meter och är daterat till 1677- 1517 f. Kr. De 

takbärande stolphålen var närmare en halvmeter djupa. Väggarna bestod av regelbundna men 

relativt glesa, ordentligt stenskodda stolphål. Huset hade en tvådelad indelning och troligen ett 

uppbyggt loft i den västra delen. Eventuellt låg ingången till huset på den norra långsidan 

(Fig. 19). Liknande hus från andra lokaler i bl. a. Skåne och Danmark har daterats till 

övergången mellan senneolitikum och äldsta bronsålder. Pryssgårdshuset särskiljer sig genom 

att sakna de regelbundet indragna stolparna som så typiskt var placerade strax innanför 

vägglinjen i de skånska husen (Stålbom 1995:58f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Under period II sker en övergång från tvåskeppiga till treskeppiga hus. Övergången har 

troligen gått fort då hybridformer är ovanliga (Victor 2002:54). Det ska dock påpekas att 

Fig. 19. Hus 153 på Pryssgården. För teckenförklaring se appendix fig. 62. 

Skala 1:300 
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hybridformer konstruktionsmässigt är svåra att tänka sig. Övergången till treskeppiga hus 

innebar att man kunde använde virke av sämre kvalitet än tidigare då tyngden av taket nu 

avlastades på fler stolpar i och med den nya konstruktionen. Väggstolparna var troligen även 

mycket låga, vilket betyder att en stock kunde användas till flera väggstolpar. Detta har satts i 

samband med en tillbakagång av skogen då bra virke skulle ha blivit svårare att få tag på. En 

samhällsförändring har också diskuterats i och med införandet av treskeppiga hus då dessa 

uppvisar en högre grad av enhetlighet än tidigare. 

Äldre bronsålderns hus är av homogen typ över stora områden, från Danmark till Uppland. 

En inre uppdelning av husen har uppmärksammats över i stort sätt hela Skandinavien. Den 

inre avdelande väggen är oftast placerad i husets ena ände. Ibland kan det även finnas en i den 

andra änden. Med tanke på att många av husen inte är så välbevarade och att 

konstruktionsdetaljer inte alltid längre är synliga, är det troligt att de flesta längre husen varit 

uppdelade i tre delar (Karlenby 1994:25f). 

Vid den stora bronsålderslokalen Apalle i Uppland kan bronsåldershusen delas in i två faser. 

En äldre fas med elva eller tolv hus från tiden 1200- 1000 f. Kr. (t.ex. hus 13, Fig. 20) och en 

yngre fas med fem eller sex hus från tiden 800- 600 f. Kr. (t.ex. hus 2, Fig. 21). Mellan dessa 

faser finns även en övergångsfas. Ullén (1995) förutsätter att flera hus funnits parallellt under 

båda faserna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Hus 13 var ett av de 
kortare husen från den äldre 
bebyggelsefasen i Apalle. 
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De äldre husen är långa och har avgränsningar mellan olika rum, oftast två. Dessa 

avgränsningar består av en stolprad eller en stenrad. Ett av rummen hade lergolv. Detta rum 

kallar Ullén för det offentliga rummet och det var här ingången låg.  Här hittades de flesta 

fynden men dock inga härdar, vilka låg i det andra, ofta större rummet. Detta rum gav ett 

anonymt intryck och var näst intill fyndtomt. Det enda sättet att ta sig in till detta rum var 

genom det andra rummet. Man hade alltså inte tillgång till rummet utifrån, vilket ger det en 

privat prägel (Ullén 1995). I rummet med lergolv har det i flera hus på lokalen hittats spår av 

kalk utmed väggarna och vid stolparna. Detta hade antagligen en dubbel funktion, dels en 

dekorativ och dels en funktionell i det att det förhindrade röta. Kalk har bara hittats i de äldre 

husen och inte i de yngre. Lergolven i dessa äldre hus representerar enligt Ullén ett slags 

hushållsekonomiskt rum, men samtidigt ett offentligt rum. Rummet med härdarna 

representerar den privata sfären i husen. Härdarna var flacka vilket visar på att den mesta 

matlagningen sköttes utomhus i kokgroparna, på offentlig plats. Man använde sig också av 

gemensamma skärvstenshögar som låg mitt på boplatsen under det äldre skedet. 

Att använda begrepp som offentlig och privat när det gäller bronsåldern har ifrågasatts. Är 

det en rimlig binär opposition? Bara för att ingången leder in till ett rum, måste det då betyda 

att detta rum var offentligt? Och vad ska man kalla "ute" om redan "inne" är offentligt? Dessa 

Fig. 21. Hus 2 från den yngre 
bebyggelsefasen i Apalle. 
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begrepp används dock ofta av bronsåldersforskare och i brist på mer passande termer kommer 

även jag till viss mån använda dem här, dock med viss eftertanke. 

Ett liknande exempel till Apalle, men med vissa skillnader, kan hus 1 i Vrå, Knivsta sn, 

Uppland, uppvisa (Fig. 22). I den östra delen av huset fanns ett lergolv, som till skillnad från 

det i Apalle låg runt en större härd. I närheten till denna fanns en grupp kokgropar. I mitten av 

huset fanns ett stort rum, också med en härd (för ljus och värme). Det och östra rummet måste 

enligt Karlenby (1994) ha varit köket med tanke på härden och kokgroparna. Det västra var 

ingångsrummet, eventuellt i kombination med ett förrådsrum. Härifrån kom man in till det 

stora centrala rummet. Det kan dock ha funnits en ingång utifrån till detta rum också. Köket 

hade ingen yttre ingång utan kunde bara beträdas från rummet i mitten. Karlenby lägger fram 

idén om att det kan ha stallats djur i det centrala rummet med tanke på dess storlek. Det finns 

dock inga tecken på detta i den inre konstruktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grundläggande dragen hos dessa två exempel är gemensamma. Husen är indelade i ett 

eller två "offentliga" rum och ett "privat", vilket är en typisk uppdelning under äldre 

bronsålder. Att det finns kokgropar inomhus i Vrå finner jag något avvikande då matlagning i 

stort hörde till den offentliga sfären utomhus och inte flyttade in i husen förrän under yngre 

bronsålder, men lokala skillnader förekommer. 

Ett boplatskomplex som inte verkar passa in i kronologin utan problem är Pryssgården 

utanför Norrköping. Från den här aktuella perioden, äldre bronsålder, finns två mindre 

treskeppiga hus med en överbalanserad takkonstruktion, hus 159 och 232 (Fig. 23 & 24, 

Borna- Ahlkvist 2002:30). 

 

Fig. 22. Hus 1 i Vrå, Uppland. 
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Även hus 155 (Fig. 25) har daterats till övergången mellan äldre och yngre bronsålder men 

har i den lokala huskronologin över Pryssgården placerats i yngre bronsålder (se Fig. 32, 

Borna- Ahlqvist 2002:30f). Husen är daterade i jämförelse med skånska hus då långhusen vid 

Pryssgården knyter an till den Sydskandinaviska traditionen (Stålbom 1995:59f). 

 

 

Fig. 23. Hus 159 
från äldre 
bronsålder på 
Pryssgården. För 
teckenförklaring se 
appendix fig. 62. 

 

Fig. 24. Hus 232 
från äldre 
bronsålder på 
Pryssgården. För 
teckenförklaring se 
appendix fig. 62. 
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6.2. Yngre bronsålder 
 

Tiden runt år 1000 f. Kr. representerar en brytpunkt i bronsålderns samhälle. De allra längsta 

husen kan dateras till århundradena före denna tidpunkt. Enligt Karlenby (1994) är mycket 

långa hus med isärgående takbärande stolpar karakteristiskt för den sista fasen före 1000 f. 

Kr. De äldre husen är alltså längre än de yngre, vilka alla är kortare än sina föregångare, vilket 

exemplet från Glasrutan 2 visar (Fig. 26). Den avgörande längden verkar vara 20 m (Fig. 27). 

Samma förhållande gäller för bredden på huset och på mittskeppet; Bredden ökar fram till år 

1000 och efter det minskar den. Relationen mellan huset bredd och mittskeppets bredd 

varierar mycket lite över tid och motsvarar ungefär 2:1 eller 50 % (Fig. 28). Husen var alltså 

balanserade. Undantaget är två hus från Vistad som troligtvis är enskeppiga och därför 

närmast 100 % (Karlenby 1994:22ff). 

I den mån gavelpartierna finns kvar på husen ser man en skillnad på husens ålder då de äldre 

husens gavlar i allmänhet var rundade medan de yngre husens gavlar var avfasade. 

Efter år 1000, när husen blivit mindre, saknas uppdelning av husen och det verkar som om 

de har bestått av enbart ett rum. Denna förändring märks på det flesta lokaler, bl. a. på Apalle. 

Husen blir kortare, ca 10-15 meter. Mittskeppens bredd är dock den samma som tidigare, 

varför de kortare husen får något andra proportioner. Lergolvet täcker nu hela rumsytan. 

Härden ligger centralt i huset och runt den det mesta av fynden, till skillnad från tidigare. 

 

Fig. 25. Hus 155 på Pryssgården daterat till övergången mellan äldre och 
yngre bronsålder. För teckenförklaring se appendix fig. 62. 
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Fig. 26. Husen vid Glasrutan 2, 
Östergötland, visar hur husen 
blev större och nådde sin 
kulmen runt 1000 f. Kr., 
varefter de blev mindre än 
tidigare. 

Fig. 27. Diagrammet 
illustrerar hur husen 
blev kortare än sina 
föregångare efter 1000 
f. Kr. De mörka 
prickarna symboliserar 
långhus och de ljusa 
prickarna symboliserar 
små hus. 
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En annan konstruktionsförändring är att man i flera hus använder skärvstenspackning i 

fundamenten till väggarna och även till gavlarna. Ullén (1995:72f) tror att detta möjligen kan 

tolkas som en till huset anslutande boskapsdel. Detta är dock osäkert.  

Samtidigt som husen blir mindre dyker ett nytt, mindre hus upp på boplatserna. Dessa ska 

ses som ekonomibyggnader. Här bör även grophus nämnas, vilka även de anses vara någon 

form av ekonomibyggnader (Fig. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Diagrammet 
illustrerar relationen 
mellan mittskeppets 
bredd och husets totala 
bredd i procent. De 
mörka prickarna 
symboliserar långhus 
och de ljusa prickarna 
symboliserar små hus. 

Fig. 29. Grophus 255 på Pryssgården är genom fynd daterat till tidigare delen av yngre 
bronsålder. Hus i skala 1:200 och profil mot söder i 1:25. För teckenförklaring se appendix 
fig. 62. 
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Det är en helt annan struktur i de yngre husen. Matlagningen flyttar in och man har inte 

hittat några kokgropar utanför huset från denna yngre fas. Härdarna i huset blir djupare och 

större och det verkar som en större öppenhet eftersträvas i de yngre husen. Istället för att 

husen var indelade i en "offentlig" och en "privat" del var nu hela huset "offentligt" för de 

som bodde där och det yttre rummet, utanför huset, mer "privat". Man använde sig inte längre 

som nämnts ovan av kokgropar utomhus och inte längre av gemensamma skärvstenshögar. 

Varje hus hade sina egna avfallsflak och dessa låg inte längre centralt placerade på samma sätt 

som skärvstenshögarna (Ullén 1995:73). Detta visar på en mer privatiserad inställning och 

symboliserar en ny syn på familjen, kanske en slags kärnfamilj, och även på samhället i stort. 

Eventuellt fick man också en ny syn på ägande av jord och boskap. Den nya familjestrukturen 

kan vara en förklaring till att indelningar i flera rum saknas i yngre bronsåldershus. Då 

hushållet inte längre var ett flerfamiljshushåll utan enbart bestod av en kärnfamilj, räckte det 

med ett rum. Även bristen på byggmaterial har lagts fram som en förklaring till den drastiska 

minskningen av husens storlek under yngre bronsålder. 

Återigen skiljer sig Pryssgården åt från den generella bilden på vissa punkter, medan andra 

eventuellt kan passas in. Materialet på Pryssgården är betydligt bättre bevarat från yngre 

bronsålder och representeras av att medelstora treskeppiga hus av olika slag började uppträda, 

förmodligen i samband med de första småhusen- uthusen. Till skillnad från de andra lokalerna 

under yngre bronsålder och från äldre bronsålder på Pryssgården är husen nu uppdelade. 

Rumsindelningen markeras med stolpar - glest satta stolpar i bostadsdelen i väster och tätt 

satta stolpar i ekonomidelen i öster. Ingången låg i mitten av huset, mellan rummen. Husen 

påminner, som tidigare nämnts, mycket om de Sydskandinaviska från samma tid. De 

takbärande stolparna i husen har en tendens att smalna av avsevärt åt öster. Här hittas också 

stora gropar mellan de takbärande stolparna och gaveln (Fig. 30 & 31). Dessa har tolkats som 

källargropar och finns i många olika variationer. De flacka groparna har även föreslagits ha 

tillkommit genom att man mockat ut gödsel ur stalldelen (Stålbom 1995:60). Även på 

Glasrutan 2- lokalen i Linköping, Östergötland, förekommer många olika typer av gropar, bl. 

a. källargropar. Till skillnad från husen på Pryssgården där de takbärande stolpraderna 

smalnar av mot gropen är förhållandet på Glasrutan tvärtom, de blir bredare. Det finns även 

tendenser till extra stolpar i gaveln där gropen är placerad.  
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Enligt Victor (2002) och Borna- Ahlkvist (1998, 2002) går det inte att på Pryssgården se att 

husen blir mindre under yngre bronsålder. Husen från denna period uppvisar en stor variation 

av både större och mindre hus. Utifrån resultaten från Pryssgården kan man ifrågasätta den 

allmänna bilden av att husen har gått från att ha haft bredare till att få smalare mittskepp under 

Fig. 30. Hus 189 på Pryssgården. Huset avsmalnar mot öst där även stolparna är tätare 
ställda. Denna del har tolkats som ekonomidel i vilken en stor källargrop återfanns. För 
teckenförklaring se appendix fig. 62. 

Fig. 31. Hus 174 på 
Pryssgården. Även 
detta hus avsmalnar 
mot öst och har en 
källargrop. Huset är 
dock betydligt 
kortare än Hus 189 
vilket visar på 
variation i storlek 
under yngre 
bronsålder på 
Pryssgården. För 
teckenförklaring se 
appendix fig. 62. 
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bronsålderns lopp, en utveckling som annars så många forskare anser vara av mycket stor vikt 

när det gäller att upprätta en kronologi över bronsålderns hus. Det har på Pryssgården funnits 

äldre hus med smalare mittskepp och yngre hus med bredare mittskepp. Även utformningen 

på den inre takbärande konstruktionen uppvisar stora variationer, vilket syns tydligast bland 

husen daterade till yngre bronsålder (Fig. 32, Borna Ahlkvist 2002:28f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 32. Huskronologi över Pryssgårdshusen. Notera variationen i utformningen av husen. 
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6.3. Husens orientering 
 

Björhem och Säfvestad (1993) har diskuterat den geometriska orienteringen hos bostadshus 

på olika hus i Danmark och Skåne. Denna översikt visar att bronsålderns bostadshus är 

orienterade inom en begränsad sektor, intervallet 90- 133° respektive 270- 313° (Fig. 33). 

Även husen i Mälardalen ligger inom samma generella riktningsintervall, med en tendens till 

lite större variation under äldre bronsålder. Vidare menar författarna att det finns en koppling 

mellan införandet av treskeppiga hus och husens mer enhetliga och delvis annorlunda 

orientering. Husen på Pryssgården ligger alla i en NV- SO riktning, inom samma intervall 

som husen i Skåne och Danmark (90- 112 resp. 270- 292). Husen ligger uteslutande på 

sandjordar. Där lerjordarna vidtog upphörde boplatslämningarna tvärt (Stålbom 1995:55). 

Husen på Vrå och Glasrutan 2 ligger i V- Ö riktning (Karlenby 1994:16). På boplatsen i Vrå 

har det varit så viktigt att lägga husen i denna riktning att man har pressat in ett hus mellan två 

stenblock. Under ett annat hus har man hittat rester av en stor sten som har splittrats med hjälp 

av eld och vatten. Platsen, riktningen och längden på husen har uppenbarligen varit mycket 

viktigt (Karlenby 1994:16). Kanske ska riktningen på husen ses i samband med solens upp- 

och nedgångar men den har antagligen även haft andra anledningar. Riktning och lokalisering 

av hus måste ha varit resultat av en mycket medveten uppfattning om på vilken plats och i 

förhållande till vilka väderstreck husen skulle ligga. Oavsett bakomliggande orsaker måste det 

ha funnits en gemensam tanke och ett medvetet handlande bakom detta (Victor 2002:58). 

Bosättningsmönstret under bronsåldern var fortfarande rörligt, och troligen så var själva 

platsen i landskapet, och inte huset i sig, den viktigaste faktorn för bronsåldersmänniskan. 

Huset har med största sannolikhet fått större betydelse under järnåldern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. Översikt över 
riktningen på 
bronsålderns bostadshus 
visar att de behåller sig 
inom en begränsad 
sektor. 
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7. Järnålderns huskonstruktioner 

 

Det finns många olika typer av huskonstruktioner från järnåldern. Genomgången av husen 

kommer därför vara uppdelad i olika delar utifrån större förändringar i konstruktionerna över 

tid. Mycket av materialet är hämtat från Hans Göthbergs avhandling ”Bebyggelse i 

förändring: Uppland från slutet av yngre bronsålder till tidig medeltid” från år 2000, då han är 

en av de få som har gjort en kronologi över hustyper i Mälarområdet från järnålder. Därför 

kommer huvuddelen av husmaterialet i detta kapitel att vara från Uppland. Göthbergs 

indelning och typologisering av husen i olika grupper och undergrupper som A1, A1b, A2a- 

A2c, A3a- A3c, A5, B1a, B1b, B2, B3a- B3c, B5a, B5b, C1, D1a, D1b och D5 kommer dock 

inte att användas här, då jag anser att denna indelning är för detaljerad för denna uppsats. 

 

7.1. Balanserade och överbalanserade treskeppiga hus från yngre 

bronsålder till förromersk- och romersk järnålder 
 

Den första delen behandlar treskeppiga hus från yngre bronsålder till förromersk- och romersk 

järnålder. Det som är gemensamt och karakteristiskt för dessa hus är att de har en balanserad, 

eller i vissa fall överbalanserad, takkonstruktion. Under denna period ser man en stor variation 

bland hustyperna. Man kan dock urskilja två grundläggande varianter med utgångspunkt i den 

inre konstruktionen. En variant utgörs av korta spann som saknar klara spår av rumsindelning. 

Det är dock inte sagt att indelningar inte kan ha funnits med tanke på husens längd. Den andra 

varianten har en större variation i spannens längd. Ett eller flera spann är betydligt längre än 

de andra, men antalet och placeringen varierar. Detta indikerar en trolig indelning i två eller 

fler rum. Härdar hittas oftast i eller invid ett av de långa spannen. Denna del var antagligen 

bostad eller kök. 

 

7.1.1. Hus utan tydlig rumsindelning 
 

Den förstnämnda varianten karakteriseras alltså av en regelbunden spannlängd som är kortare 

än bockbredden och där ingen tydlig rumslig indelning är synlig i den inre takbärande 

konstruktionen. Samtidigt var spannlängden inte enhetlig. Husen var generellt mellan 12- 17 



 43

meter långa och 5- 7 meter breda. Mittskeppen var 2,4- 3,7 meter breda och hade antingen en 

relativt jämnbred eller konvex form. I de fall väggformen kunnat bestämmas var långväggarna 

oftast raka men de kunde även vara konvexa. Hus VII i Tibble, Litslena sn i Uppland är ett 

exempel på ett sådant hus enligt Göthbergs typologisering och är daterat till yngre bronsålder 

(Fig. 34). Huset har regelbunden spannlängd och konvexa långväggar. Dock tycker jag att en 

rumsindelning skulle kunna skönjas i ena gaveln där ytterliggare ett stolphål mellan den tredje 

mittbocken från väster framkommit. Detta skulle kunna visa på en skiljevägg. Ytterligare ett 

hus av denna variant från yngre bronsålder är huset i Trollbo, Lena sn, Uppland (Fig 35A). 

Även detta hus har konvex form. Stolpparen i huset stod mycket skevt i förhållande till 

längdaxeln. Antalet stolpar i stolpraderna är ojämnt, vilket kan betyda att extra stolpar har 

satts in eller att de inte varit sammanfogade till bockar. Stolphål kan ha förstörts i ena änden 

eller så är det tal om ett långt spann. Detta är dock för osäkert för att säga att huset har en 

synlig indelning. En längre variant (24 meter) med konvex form är huset i Darsgärde, 

Skederids sn, Uppland (Fig. 35B). Spannlängden i detta hus är delvis mycket kort vilket 

skulle kunna antyda ombyggnad. Huset är daterat till övergången mellan förromersk- och 

romersk järnålder, alltså runt den period då ombyggnader av större hus blir vanligare.  

Ett hus som skiljer sig något från de övriga nämnda husen är huset i Äs, Romfartuna sn i 

Västmanland (Fig. 35C). Huset har nämligen en inre konstruktion med enbart relativt långa 

spann och påminner om vissa underbalanserade hus om man ser till spannlängden (se nedan). 

Dateringen ligger i slutet av förromersk järnålder och romersk järnålder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 34. Hus VII i Tibble saknar tydlig rumsindelning. 
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7.1.2. Hus med en indelning i två sektioner 
 

Den andra varianten karakteriseras av att ha oregelbunden spannlängd som är likvärdigt med 

eller längre än bockbredden och där man kan se en indelning i olika sektioner. Denna variant 

kan delas in i två undergrupper: en med en indelning i två sektioner och den andra med en 

indelning i minst tre sektioner. Den förstnämnda, med en indelning i två sektioner, kan även 

den delas in i undergrupper på grund av variationer i de två sektionernas längd. Vissa hus har 

ett eller två längre spann i ena gaveln. Skillnaden mellan de längre och kortare spannen är 

dock relativt liten. I dessa hus är det längre spannet/spannen lika stort eller större än 

bockbredden. Ett exempel på ett hus som passar in i denna kategori är hus 22 i Nyckelby, 

Övergrans sn i Uppland (Fig. 36A). Dateringen för detta hus är något tveksam men hör 

troligen hemma någonstans mellan 380- 110 f. Kr. Andra hus uppvisar avsevärt större skillnad 

 

Fig. 35. Hus utan tydlig rumsindelning. A: Trollbo, B: Darsgärde, C: Äs 
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mellan de två sektionerna som kan bestå av två eller tre spann. Spannlängden i dessa hus 

överstiger väsentligt bockbredden. Dessa kriterier syns tydligt i hus 22 i Täby, Vänge sn i 

Uppland (Fig. 36B). Detta är det äldsta huset på boplatsen och har även det en osäker 

datering. Troligen ligger det mellan förromersk järnålder och äldre romersk järnålder. I vissa 

hus dominerar sektionen med längre spann där spannlängden motsvarar bockbredden. Hus II i 

Håga, Bondkyrko sn i Uppland med sin konvexa form är ett bra exempel på denna typ. Huset 

är daterat till 760- 400 f. Kr (Fig. 36C). 
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Fig. 36. Hus med en 
indelning i två sektioner. 
A: Nyckelby 22,  
B: Täby 22,  
C: Håga II 
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7.1.3. Hus med en indelning i fler än två sektioner 
 

Den andra undergruppen har som nämnts ovan en indelning i mer än två sektioner, minst tre. 

Dessa hus har också en tendens att vara längre än husen med en indelning i två sektioner. 

Ibland ligger det långa spannet i mitten och ibland finns även ett eller flera långa spann i 

gaveldelarna. Två exempel på sådana hus är hus 1 i Graneberg, Litslena sn i Uppland (Fig. 

37A), daterat till 180 f. Kr. -60 e. Kr., och hus 1 i Åshusby, Norrsunda sn i Uppland (Fig. 

37B). Huset i Åshusby har en mycket vid datering och ligger mellan 910 f. Kr. - 140 e. Kr. 

Andra hus har ett eller två längre spann i mitten och ibland i gaveldelarna, till exempel hus 29 

i Ekeby, Vänge sn i Uppland som är daterat till 110 f. Kr.- 80 e. Kr. (Fig. 38B). I andra hus 

finns de långa spannen i husets ändpartier och det kortare spannen i husets mitt, som man kan 

se på hus 1 i Nyckelby, Övergrans sn, (Fig. 38A). Huset har omstolpats i mitten där, enlig 

fofatanalyser, troligen fähusdelen låg. Bostaden låg i den norra delen där härden fanns. Den 

södra delen kan ha varit ett förråd eller eventuellt ytterligare en bostadsdel. Dateringen ligger 

mellan 60- 250 e. Kr.  
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Fig. 37. Hus med en indelning i fler än två sektioner. A: Graneberg 1, B: Åshusby 1 
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                                           A                                                              B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4. Mindre treskeppiga hus 
 

Ytterligare en hustyp utgörs av mindre treskeppiga byggnader som har högst tre spann, det 

vill säga fyra bockar. Har ett hus mer bockar än fyra klassa det inte som litet utan som 

medelstort eller stort. 

Denna hustyp skulle kunna tänkas vara ett uthus eller en trösklada. Hus 1 i Skavsta, S:t 

Nicolai sn, Södermanland, är mycket välbevarat (Fig. 39A). Det har tätt ställda väggstolpar 

och endast två bockpar trots sin längd. Under mindre välbevarade omständigheter där inga 

spår av väggstolparna funnits kvar skulle storleken på huset kunna missbedömas och tros ha 

varit mycket mindre. Huset skulle också kunna misstas för ett fyrstolpshus, något som 

 
Fig 38. Hus med en indelning i fler än två 
sektioner. A: Nyckelby 1, B: Ekeby 29 
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säkerligen har skett ett flertal gånger under äldre skeden då kunskapen om dessa mindre hus 

var sämre. Dateringen är vid och ligger mellan Kristi födelse och 680 e. Kr.  

Det finns stora variationer i bockbredd, spannlängd och utformning på husen med tre eller 

fyra bockar. Vanligt är dock att spannlängden inte överskrider bockbredden. Detta är fallet för 

ett äldre hus, hus IV i Håga, Bondkyrko sn. Dateringen ligger i yngre bronsålder och 

förromersk järnålder, närmare bestämt 760- 390 f. Kr. (Fig. 39B). Ett något längre, dock 

fortfarande mindre hus, är hus III i Tibble, Litslena sn. (Fig. 39C). Dateringen ligger i 

förromersk järnålder, 410- 200 f. Kr. Detta mindre hus avviker markant från de samtida större 

husen i och med sitt smala mittskepp. 
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Husen från de äldsta skedena av den här perioden har i relativt liten grad blivit ombyggda. 

Detta kan man anta då det är ovanligt med spår av dubblerade stolpar. Först mot slutet av 

yngre förromersk järnålder och romersk järnålder blir det vanligare med ombyggnader och då 

främst av de större byggnaderna. Detta kan ses som tidsperioden då man började få fastare 

bosättningsmönster till skillnad från det tidigare mer rörliga bosättningsmönstret. Bodde man 

kvar längre på ett ställe blev antagligen behovet av att rusta upp och bygga om husen större. 

Under till exempel bronsåldern fanns inte riktigt detta behov av ombyggnad. Man flyttade helt 

enkelt till ett nytt ställe istället för att fixa de gamla husen. En teori är att dessa förändringar 

och den till synes mer bofasta livsstilen har att göra med en förändrad familjestruktur och då 

Fig. 39. Mindre treskeppiga hus. A: Skavsta 1, B: Håga IV, C: Tibble III 
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främst ett arvskifte. Under tidigare perioder ska huset ha förstörts eller övergivits då 

överhuvudet i en familj avlidit. Den kvarvarande familjen ska ha flyttat till ett nytt område, 

dock inte nödvändigtvis allt för långt ifrån det gamla, där ett nytt hus ska ha uppförts under 

den mans regim som stod näst i tur, troligen den äldsta sonen. På detta sätt ska det ha fortsatt 

fram till slutet av yngre förromersk järnålder - romersk järnålder då sonen istället för att flytta 

till ett ”eget” hem ska ha ärvt det gamla hemmet efter sin fader. Då huset kom att användas 

under längre tid blev behovet av att rusta upp det, bland annat genom att byta ut de stolpar 

som hade börjat ruttna eller slitits ut, större. Detta var även anledningen till att 

bosättningsmönstret kom att verka mer stationärt, vilket det på sätt och vis också blev. 

 

7.2. Underbalanserade treskeppiga hus från romersk järnålder till tidig 

medeltid 

 

Den andra delen behandlar hus från romersk järnålder in i tidig medeltid som har en 

underbalanserad takkonstruktion.  

I början av romersk järnålder syns en stor förändring i huskonstruktionerna. Mittskeppen 

blev smalare och utgjorde ungefär 1/3 av husets totala bredd. Husen var generellt 20- 30 

meter långa men även så långa som 45 meter, trots att detta var ovanligt. Med andra ord så 

gick alltså husen från att ha varit balanserade till att bli underbalanserade. Detta innebär att 

den största tyngden låg på väggarna varför man kan förvänta sig att väggstolparna i och med 

detta ska ha blivit kraftigare. Spår av detta saknas dock i det arkeologiska materialet. För att 

klara av tyngden måste därför väggarna ha avlastats på något sätt. Det troligaste är att detta 

har skett i form av bindbjälkar som förband väggstolparna med de inre stolparna. Ytterligare 

ett sätt att avlasta väggarna och stabilisera huset var införandet av kraftiga stolpar i gavlarna. 

Två nya gavelkonstruktioner går att utläsa i materialet. Den första konstruktionen bestod av 

två kraftiga hörnstolpar som ibland kompletterades med en mittstolpe. Ulväng kallar denna 

konstruktion Hörn 2/Rak 3 (Ulväng 1992). Den andra konstruktionen består av fyra stolpar 

varav de två mittersta hör till den inre takbärande konstruktionen. Ulväng kallar denna andra 

konstruktion för Rak 4 (Fig. 40). 

I stort sätt samma hustyper har funnits under denna period fram till vendeltid, då materialet 

blir dåligt. Få utgrävningar av hus har utförts från vendeltid och situationen är därför oklar. 

Detta kan bero på att det under slutet av folkvandringstid sker en omstrukturering i 
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bebyggelsen och samhället. Husen verkar lämna de leriga jordarna och flyttas till sandigare 

områden, i vissa fall till de historiskt kända bytomterna (Knape 2003:11f). Då det ofta är i 

åkrar arkeologiska utredningar förekommer och inte på de sandigare impedimenten kan detta 

vara en av förklaringarna till att få vendeltida hus har undersökts. Husen var troligen också 

små och lämnade inte efter sig några djupare stolphål, vilket gör dem lättare att missa eller 

feltolka. Kanske var de vendeltida husen en föregångare till de mindre hus som har 

uppmärksammats från vikingatid (se nedan)? Det finns dock några exempel på att en ny typ 

av väggkonstruktion ska ha införts under denna period. Stolparna i väggarna placerades mer 

regelbundet så att större delen av taket skulle kunna bäras av väggarna. Detta kan ses som ett 

steg mot den enskeppiga huskonstruktionen, som dök upp under slutet av 700- talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7.2.1. Hustyp 1 
 

De underbalanserade husen kan delas in i tre huvudtyper efter den nya inre konstruktionen, 

igen med undergrupper. Den första huvudtypen, hustyp 1, karakteriseras av regelbunden 

spannlängd med relativt långa spann och har ingen synlig sektionsindelning. Flera av de långa 

husen hade härdar i den centrala delen. En fähusdel kan dock inte uteslutas då bås och kättar 

kan ha varit förankrade i väggar och sidoåsar. Husen kan därför utöver en bostadsfunktion 

möjligen ha haft flera funktioner. Dessa hus kan delas in i undergrupper utifrån vilken typ av 

gavel de har. Det förekommer alltså hus av den första hustypen med såväl Hörn 2/Rak 3 som 

Rak 4. Ett hus med gavel Hörn 2 är hus 35 i Ekeby, Vänge sn. (Fig. 41A). Huset har fyra 

bockar och är daterat till yngre romersk järnålder. Hus VI i Bredåker, Gamla Uppsala sn i 

Fig. 40. Gaveltyper i underbalanserade hus. 
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Uppland, har fem bockar och utgör en längre variant. Gaveltypen är Rak 4 och dateringen 

ligger i folkvandringstid- tidig vendeltid, 440- 600 e. Kr. (Fig. 41B).  

Husen är i regel 20 meter långa men varierar mellan 19 och 31 meter. De uppträder i såväl 

konvex som rak form. Denna typ av hus finns under tiden romersk järnålder till vikingatid 

med tyngdpunkt i romersk järnålder och folkvandringstid. Enligt Göthberg är funktionen för 

denna hustyp svårtolkad eftersom den inre konstruktionen var relativt regelbunden. Han 

tycker vidare att detta bör avspegla tekniska förbättringar av den bärande konstruktionen och 

en strävan efter större ytor utan stolpar, något som redan började eftersträvas i mer 

blygsamma former under förromersk järnålder (Göthberg 2000:55). 

Det finns även kortare hus av denna typ. Dessa ska antagligen ses som förrådshus eller 

eventuellt fähus. De medelstora husen kan ibland vara svåra att tolka. Generellt är dock att om 

huset har en härd så bör det klassas som en huvudbyggnad och har den inte det så är det ett 

större förrådshus/ekonomibyggnad. På de boplatser där dessa större förrådshus fanns kanske 

jordbruket spelade en större roll än vanligt? Till hus med denna grundkonstruktion hör 

slutligen också hallbyggnader. 
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Fig. 41. Hustyp 1. A: Ekeby 35, B: Bredåker VI 
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7.2.2. Hustyp 2 
 

Den andra hustypen karakteriseras av att spannen i husets ena halva är betydligt längre än i 

den andra halvan. Det finns alltså en indelning i två sektioner. Dessa hus är mellan 20- 36 

meter långa och kan ha upp till sju- åtta bockar. Formen är huvudsakligen konvex. Flera hus 

har Hörn 2/Rak 3. Dateringen ligger mellan romersk järnålder och vikingatid där 

tyngdpunkten verkar ligga på de äldre perioderna. De långa spannen består oftast av två spann 

som antagligen har utgjort bostadsdelen då härden ofta ligger i det inre av dessa två spann. 

Hus C i Rickomberga, Bondkyrko sn i Uppland, hör till ett av de enstaka hus som har fem 

bockar, och består av två långa och två korta spann (Fig. 42A). Dateringen ligger i yngre 

romersk järnålder- folkvandringstid men det finns även yngre dateringar som troligen 

representerar yngre skeden på boplatsen. Ett annat hus på samma boplats, Rickomberga D, 

hör till en annan variant med sex bockar, tre längre och två kortare spann (Fig. 42B). 

Dateringen på hus D är senare än för hus C och ligger i folkvandringstid- tidig vendeltid. 

Även hus 1 i Håga, Bondkyrko sn, har sex bockar. Här är förhållandet i spannlängd dock 

omvänt, det vill säga två långa och tre korta spann (Fig. 42C). Dateringen ligger i tidig 

vendeltid och skulle kunna vara någorlunda samtida med Rickomberga D, vilket i jämförelse 

med Rickomberga C visar på att husen blev längre. 
 

             A                                 B 
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 Fig. 42. Hustyp 2. A: Rickomberga C,  
B: Rickomberga D, C: Håga 1 
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7.2.3. Hustyp 3 
 

Den tredje hustypen är hus som har stor variation i spannlängd och som därför kan delats in i 

fler undergrupper. Gemensamt är att alla hus är indelade i minst tre sektioner. Vissa hus har 

en indelning i tre sektioner med långa spann i husets centrala del som flankeras av kortare 

spann i gaveldelarna. I dessa hus ligger bostaden centralt och är dominerande. Eventuellt 

flankeras den av fähus/förråd på sidorna. Dateringen ligger i romersk järnålder till vendeltid. 

Hus 8 i Väsby, Vänge sn i Uppland, har tre längre spann i den centrala delen och kortare 

spann i gavlarna. Huset visar dock på en något annan variant då de tre längre spannen har 

olika längd, vilket skulle kunna antyda en uppdelning i två sektioner (Fig. 43A). Dateringen 

ligger i yngre romersk järnålder- tidig folkvandringstid, 230- 400 e. Kr. 

En annan undergrupp av hustyp 3 har även den en indelning i tre sektioner men här ligger de 

längsta spannen i gaveldelarna medan de kortare spannen ligger i mitten. Karakteristiskt för 

dessa hus är att skillnaden mellan de längre och kortare spannen är påfallande liten. En 

eventuell funktionsindelning skulle vara att bostaden låg i ena gaveldelen, fähuset i mitten och 

ett förråd eller eventuellt en andra bostad i den andra gaveldelen. Dateringen på dessa hus 

sträcker sig något längre än för husen i den tidigare undergruppen, från romersk järnålder till 

tidig medeltid. Hus 19 i Täby, Vänge sn, är senare än de flesta övriga hus av denna typ, från 

vikingatid och tidig medeltid. Husets takkonstruktion antyder på en utveckling mot 

enskeppiga hus (Fig. 43B). 

Den sista undergruppen utgörs av minst tre sektioner och har av Göthberg, trots skillnader 

sinsemellan, samlats som en husgrupp. Dessa hus innehåller spann av varierande längd och 

placering där längre spann kan avskiljas med kortare spann och ingen grundläggande typ kan 

urskiljas. Det är därför svårt att ge en generell bild. Hus 14 i Täby, Vänge sn, har kortare 

spann i ena gaveldelen. I den centrala delen och den andra gaveldelen finns längre spann 

åtskilda av kortare spann (Fig. 43C). Dateringen ligger i romersk järnålder, 120- 330 e. Kr. 

Den tredje hustypen har en ovanligt påtaglig ansamling i romersk järnålder, vilket leder 

tankarna till att dessa utgör någon form av experimentskede för husbygge då man testade 

olika konstruktioner. Detta kan visa på att människorna levde inom friare ramar och inte 

under ett strikt kulturellt regelsystem som vi kan se tecken på under andra perioder av vår 

förhistoria. 
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7.2.4. Mindre treskeppiga hus 
 

Även här finns mindre hus representerade. Dessa hade vanligtvis tre bockar. Variationen är 

dock stor både i storlek och i utformning. Även här finns det mindre hus med både 

gavelkonstruktion Hörn 2/Rak 3 och Rak 4. De hus med Hörn 2/Rak 3 och även de som 

saknar gavelkonstruktion kan relativt lätt förväxlas med fyrstolpshus. Husen verkar ha tillhört 

ett långvarigt kronologiskt intervall, med utgångspunkt i romersk järnålder. Hus 30 i Ensta, 

Täby sn i Uppland, är ett av de fåtal hus med två bockar och kan därför lätt misstas för 

fyrstolpshus (Fig. 44A). Huset är svårdaterat med hör troligen hemma under perioden romersk 

järnålder- folkvandringstid. Hus 9 i Väsby, Vänge sn, hör till en vanligare variant med tre 

bockar (Fig. 44B). Dateringen ligger i romersk järnålder. 

Hos de mindre husen med gavelkonstruktion Rak 4 var den mittersta bocken mer eller 

mindre förskjuten tvärledes i förhållande till gavelbockarna. Enligt Göthberg kunde 

 

Fig. 43. Hustyp 3. A: Väsby 8, B: Täby 19, C: Täby 14 
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mittbocken byttas ut mot tre stolpar och detta skulle då antyda att "mittbocken" i större 

utsträckning hade en rumsdelande funktion än att bära upp sidåsar i taket. Detta kan ses som 

ett steg mot den enskeppiga huskonstruktionen. Husen med gavel Rak 4 har en spridning från 

romersk järnålder till vendeltid. Hus V i Görla, Frötuna sn i Uppland, är ett mindre hus med 

gavel Rak 4 och kan dateras till yngre romersk järnålder och folkvandringstid (Fig. 44C). 

Dessa mindre hus har haft en ekonomifunktion och uppvisar stora likheter med de äldre 

husen i liknande storlek (se kapitel 7.1.4.). Bockbredden hos dessa äldre och yngre 

ekonomibyggnader är ofta densamma varför man inte kan ha en kronologi för de mindre 

husen enbart utifrån bockbredden. Datering av ekonomihus är även svår då de sällan 

innehåller något daterbart material. 

                   A                                           B                                       C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.3. Renässans under vikingatiden 
 

Under vikingatiden lever den underbalanserade huskonstruktionen vidare men man märker 

också en förändring. Vikingatiden verkar vara något av en renässans då man återgår till 

romartid. Detta gäller inte minst för huskonstruktionerna. Under vikingatid går man nämligen 

i viss mån tillbaka till balanserade och överbalanserade hus. Även hybridformer av 

enskeppiga hus finns. Ofta tar de sig utseendet av att halva huset ser ut som ett 

underbalanserat treskeppigt hus medan den andra halvan saknar mittstolpar men däremot har 

dubbla stolprader i väggarna där den yttre stolpraden antagligen ska tolkas som snedstävor. 

 

Fig. 44. Mindre treskeppiga hus. A: Ensta 30, B: Väsby 9, C: Görla V i skala 1:200. 
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Hus 1 i Sanda, Fresta sn i Uppland, uppvisar flera drag som avviker från de flesta 

treskeppiga hus. Väggarna har konvex form i mitten men rak form i ändarna. De längsta 

spannen låg i mitten och de kortaste på sidorna. Huset är daterat till vikingatid, 850- 990 e. 

Kr. (Fig. 45A). Ett väsentligt mindre hus var hus II i Isättra, Österåkers sn i Uppland. Detta 

hus har dock troligen blivit ombyggt vid ett tillfälle (Fig. 45B). Det finns två dateringar 

hörande till detta hus, den ena ligger i sen vendeltid och den andra i tidig medeltid. Exempel 

på hybridformer finns som sagt också, bland annat i Hässelby, Börje sn i Uppland. Huset 

liknar ett underbalanserat treskeppigt hus i ena änden och ett enskeppigt hus i den andra 

änden. Huset har gavelkonstruktionen Rak 4 och kan dateras till vendeltid- tidig vikingatid 

(Fig. 46). Huset överlagrades av två gravhögar, en från 900- talet. 
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 Fig. 45. A: Sanda 1, B: Isättra II 
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Det finns även huskonstruktioner som inte har lämnat mycket spår efter sig till våra dagar. 

Dessa var hus vars stomme var så pass stabil att stolparna inte behövde grävas ner utan där 

huset kunde ställas direkt på marken. Dessa hus ska ha varit 10 x 5 meter stora (Kenneth 

Svensson muntligt, juli 2005). Kanske är denna hustyp densamma som de små vendeltida 

husen vilka man kan ana i det arkeologiska materialet? 

 

7.4. Enskeppiga hus från 700- talet in på 1200- talet 
 

Under slutet av 700- talet dyker renodlade enskeppiga hus upp. Även här kan olika typer 

urskiljas. En typ karakteriseras av att ha stolpar i väggarna medan en annan enbart har 

stensyllar. Den första typen, med stolpar, kan delas in i två undergrupper, en med tätare 

placerade stolpar i väggarna och en med glesare placerade stolpar. Hos husen med tätare 

placerade stolpar bör det ha legat kortare träsyllar mellan stolparna. De glesare placerade 

stolparna fanns enbart i hörnen och på husets mitt. Här bör längre träsyllar ha utgjort underlag 

Fig. 46. Huset i Hässelby var av hybridform. Enligt 
fyndfördelningen utgjorde den östra delen, som var 
hallformad, bostadsdelen och den västra delen med 
sin treskeppiga utformning utgjorde stallet. Efter en 
brand har huset överlagrats av två högar. Bilden till 
höger är originalritningen och bilden till vänster är 
en redigerad planritning. 
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för antingen liggande eller stående virke mellan stolparna eller ytterligare stolpar. Till hus av 

typen med tätare placerade stolpar hör hus E i Rickomberga, Bondkyrko sn. Huset var 

stratigrafiskt sett yngre än folkvandringstid. Huset har dock antagligen blivit ombyggt (Fig. 

47). En kniv i ett av stolphålen kan antyda på en vikingatida datering. Ytterligare ett hus av 

denna typ är hus 46 i Täby, Vänge sn. En stolpe till huset har daterats till vikingatid men då 

detta hus överlagrar ett grophus från 11- 1200- tal kan huset inte vara yngre än så (Fig. 48A). 

Till hus av den andra typen, med glesare ställda stolpar, hör hus 2/V i Helgö, Ekerö sn i 

Uppland. Mellan stolphålen fanns stensyllar och spår av träsyllar. Dateringen är oklar men 

troligen hör huset hemma i sen vendeltid- vikingatid (Fig. 48B). Hus 3 från Bagare, 

Sollentuna sn i Uppland, har daterats kontextuellt utifrån den boplats där huset ligger. 

Dateringen ligger i vendel- och vikingatid. Huset är ett exempel på en konstruktion med 

enbart stolphål. Möjligheten att syllar funnits men inte bevarats finns dock (Fig. 48C). 

Under utgrävningen vid Pollista i Uppland hittades flera hus med enbart stensyllar, t.ex. hus 

24 (Fig. 48D). Hus 24 är ett av fyra hus (även hus 21, 22 och 23) som utgjorde delar av en 

medeltida gård, den s.k. södra gården. Dessa hus är inte samtida men bör ligga inom perioden 

1100- 1500 e. Kr. Hus 24 är 5 x 2 m stort och saknar spår efter en eldstad vilket talar för att 

huset kan ha fungerat som förrådshus. Spår av fundament till en mellanvägg antyder att huset 

varit uppdelat i två rum (Hållans & Svensson 1999:71ff). Hus 24 överlagrades av hus 23 och 

bör därför vara yngre än detta och då tillhöra den tidigare delen av perioden. 

Enskeppiga hus har alltså förekommit från slutet av 700- talet i olika utföranden: enbart 

stolphål, stolphål med sten- eller träsyllar eller enbart stensyllar. Dessa olika varianter verkar 

ha existerat parallellt in på 1200- talet. De enskeppiga husen var troligen enfunktionshus. De 

var upp till 20 meter långa och kan ha innehållit flera rum. I dessa hus kan man se en 

förändring i bostadsdelen. Härden ersattes med en upphöjd eldpall som flyttades från mitten 

till ena väggen eller ett hörn. 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 47. Hus E i Rickomberga har en 
enskeppig konstruktion med tätare ställda 
stolpar. 
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Fig. 48. Enskeppiga hus.  
A: Täby 46, 
B:Helgö 2/V,  
C: Bagare 3,  
D: Pollista 24 
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7.5. Fyrstolpshus och grophus 
 

Även två andra huskonstruktioner bör nämnas när man diskuterar järnålderns 

bebyggelsehistoria. Dessa är fyrstolpshusen och grophusen.  

Fyrstolpshusen, även kallade stacklador och hörnstolpshus, karakteriseras av att de ofta fyra 

stolphålen är placerade i hörnen av en kvadratisk eller rektangulär konstruktion. Ibland har 

även stolphål funnits på sidorna (Göthberg 2000:86). Konstruktionerna kan ha haft många 

utseenden. De med rektangulär form kan eventuellt ha varit små treskeppiga byggnader. De 

utgjordes av stolpburna plattformer eller byggnader med upphöjt golv och enkla väggar. 

Eventuellt kan de ha varit en plattform med höj- och sänkbart tak men utan väggar. 

Konstruktionerna kan allmänt tolkas som ekonomibyggnader. De byggnader där stolphålen är 

stora kan ha varit stolpburna förråd eller stolpbodar för bland annat säd och andra matvaror. 

Husen kan även ha haft en funktion som enkla skydd för hö och halm. Deras nära rumsliga 

samband med de övriga husen på en boplats visar på en nära koppling till de vardagliga 

sysslorna. Fyrstolpshus har funnits från yngre bronsålder och under hela järnåldern.  

Hus 227 på Pryssgården, Östergötland, har tolkats som ett fyrstolpshus vilket har 2 x 2 

parställda stolpar. Eventuellt har huset haft en extra stödstolpe i väster. Huset har daterats 

kontextuellt till romersk järnålder (Fig. 49B, Borna- Ahlkvist et al 1998:235). Ett annat 

fyrstolpshus från Pryssgården med ett något annorlunda utseende är hus 209. Huset har haft 

stolpar även i väggarna vilka har burit upp taket. Dateringen ligger kontextuellt till vikingatid- 

tidig medeltid och är fynddaterat till yngre järnålder. Huset tolkas som en bod (Fig. 49A, 

Borna- Ahlkvist et al 1998:224). 

Grophusen var huvudsakligen rektangulära. Endast ett fåtal var runda. Stora variationer 

uppvisas av placeringen av de inre takbärande stolparna. Grophusen bör också klassas som 

ekonomibyggnader och verkar ha haft varierande och ibland specialiserad användning. 

Förekomsten av en härd eller ugn, främst under yngre bronsålder, skulle kunna tyda på 

kokhus eller rökbastu. Husen kan även ha använts som vävstuga och eventuellt också som 

bostad åt de sämst lottade. Grophusen har funnits under lång tid. För järnålderns del ligger 

tyngdpunkten på yngre järnålder. Grophus 259 på Pryssgården har en svag oval form och en 

eventuell ingång i nordväst. Huset har genomgått fler olika skeden och eventuellt har en 

stenskodd stolpe ingått i takkonstruktionen vid ett eller flera av dessa skeden. Stolphål efter 

väggstolpar finns även söder och norr om grophuset. Det går inte stratigrafiskt att avgöra till 

vilket skede som väggstolparna har hört till konstruktionen. En tolkning av grophuset är att 
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det har använts som en torkanläggning/ rökbastu eller dylikt (Fig. 49C, Borna- Ahlkvist et al 

1998:257). 
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Fig. 49. Fyrstolpshus och grophus på Pryssgården, Östergötland. A: Hus 209, B: Hus 227,  
C: Hus 259. Hus C i skala 1:200 och profil mot väster i skala 1:30. För teckenförklaring se 
appendix fig.62. 
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8. Sammanfattning 

 

De mesolitiska hyddorna är små och runda eller rundade. De förekommer med såväl enkla 

stolphålskretsar som med nedsänkta golv, väggrännor och/eller vallar. Dessa hyddor 

uppträder ibland i grupp runt en central yta. Det finns både större och mindre lokaler vilket 

antyder att bosättningsmönstret var varierat. De flesta lokaler var strandbundna men 

inlandslokaler kan ha förekommit.  

Materialet från mesolitiska hyddlämningar i Mellansverige är magert. Många av 

lämningarna är osäkra och kan i själva verket röra sig om rotvältor. Att sammanställa en 

kronologi över ett så litet material är svårt och teorierna är många, vilket gör att helhetsbilden 

av mesolitikum i regionen varierar. Det man kan säga är dock att det under mesolitikum 

saknas stolpburna mesulakonstruktioner och s.k. D- formade hyddor. Dessa konstruktioner 

dyker upp först under tidigneolitikum på lokaler som räknas till trattbägarkulturen, samtidigt 

som hyddor och grophus lika dem från mesolitikum fortsätter att existera. 

TRB- lokalerna återfinns på olika topografiska lägen, både i inlandet och i kustbandet eller 

längs vattendrag. Lokalerna i inlandet utgörs dels av basboplatser i gårdar, dels av eventuella 

fäbodar eller jaktstationer. Lokalerna i kustbandet utgörs av troliga fångststationer. Vissa av 

dessa har även tolkats som samlingslokaler där bland annat rituella aktiviteter kan ha 

förekommit. Samtidigt finns en del lokaler som inte passar in i denna modell då variationen i 

det Östmellansvenska materialet är stort. Under tidigneolitikum fanns alltså lokaler med olika 

ekonomiska och sociala/rituella funktioner och därför också olika typer av bebyggelse.  

TRB fortsätter att existera in i mellanneolitikum men det som karakteriserar denna period är 

främst de gropkeramiska hyddorna och stridsyxekulturens stolpburna hus. Hyddorna 

tillhörande GRK utgörs av strandbundna, ofta svårtydda lämningar som påminner mycket om 

de mesolitiska och tidigneolitiska hyddorna. Hyddorna uppträder aldrig ensamma på en 

boplats under mellanneolitikum, utan i grupp. 

Långhusen tillhörande SYK återfinns endast på inlandslokaler och uppvisar en hög grad av 

konstruktionsmässig enhetlighet. Husen är dock ovanliga i östra Mellansverige vilket gör det 

svårt att uttala sig om dem.  

Under senneolitikum blir husen större än under mellanneolitikum. Dessa långhus dominerar 

medan hyddor inte längre är lika vanliga eller tydliga. Bosättningarna är i de flesta fall spridda 
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och små men man kan även märka en tendens mot smärre grupperingar av hus i det 

arkeologiska materialet. 

Husen från äldsta bronsålder, period I, är relativt få och av liknande typ som under 

senneolitikum. Under period II sker en övergång från tvåskeppiga hus till treskeppiga hus. 

Husen från äldre bronsålder är av homogen typ över stora områden. Dessa är långa och en 

uppdelning av husen har uppmärksammats över i stort sett hela Skandinavien. Härdarna i 

husen är flacka vilket visar på att matlagningen har skett utomhus i kokgropar. Man använde 

sig också av gemensamma skärvstenshögar vilka låg mitt på boplatsen. Husen har med största 

sannolikhet haft en flerfamiljsfunktion. 

Efter introduktionen av de treskeppiga husen blir husen längre och längre och når sin 

maximala längd runt år 1000 f. Kr., vilket representerar en brytpunkt i bronsålderns samhälle. 

Efter det blir husen kortare och ett nytt, litet hus introduceras. Detta ska ses som ett 

ekonomihus. 

Under yngre bronsålder saknas en uppdelning av husen och dessa förefaller bestå av enbart 

ett rum. Samtidigt flyttar matlagningen in i husen och man hittar inte längre några kokgropar 

utomhus. Härdarna inne i husen blir därför både större och djupare. Man slutar också använda 

sig av de gemensamma skärvstenshögarna. Varje hus får sina egna avfallsflak vilka inte 

längre ligger centralt placerade på boplatsen. Detta visar på en mer privatiserad inställning 

och symboliserar en ny syn på familjen, kanske en slags kärnfamilj, och även på samhället i 

stort. Eventuellt fick man också en ny syn på ägande av jord och boskap. Från den här 

perioden har s.k. stensträngar uppmärksammats. Stensträngarna har troligen haft som funktion 

att avgränsa en persons mark från en annans, alltså markera ägogränser. Kanske läggs 

grunden till en mer bofast tillvaro under yngre bronsålder då man utan större problem kan 

försörja en kärnfamilj utan att behöva flytta runt efter resurserna? 

Ett bronsålderskomplex som inte passar in i denna generella bild är Pryssgården. Man kan 

bland annat inte se att husen här blir mindre och enbart består av ett rum under yngre 

bronsålder. Inte heller märks en uppdelning av husen under äldre bronsålder. En av 

förklaringarna till detta kan vara att Pryssgården knyter an till den Sydskandinaviska 

traditionen. Borna- Ahlkvist anser (2002:37) att husen representerar olika gårdar från olika 

tidpunkter. Varje gård ska ha haft sin egen byggnadstradition där man har ärvt en kunskap och 

fört den vidare till nästa generation. Detta antar hon då de hus som har tillhört olika 

husgenerationer på en gård har varit uppförda på samma sätt. De har varit ungefär lika långa 

och har haft samma bredd på mittskeppen. Husen verkar också ha varit uppbyggda av samma 

dimensioner och indelningen i, samt storleken på, de olika rummen är densamma. 
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Förändringarna i bronsålderns samhälle runt år 1000 måste ha varit drastiska. Inte bara blev 

husen betydligt mindre och synen på familjen annorlunda, utan även andra förändringar 

skedde. Man slutade till exempel att uppföra de stora gravhögarna och införde istället 

urnegravar och flatmarksgravar. Människor kremerade sina döda i mindre skala under äldre 

bronsålder men detta gravskick slog igenom på allvar först under yngre bronsålder. Antalet 

gravgåvor minskade drastiskt och gåvorna var i det närmaste oansenliga. Detta skulle kunna 

indikera att en religiös förändring hade skett. Man kan också se förändringar i 

hällristningstraditioner och i depåinnehållet. I bl.a. Apalle kan man även se en ny 

produktionsinriktning med en dominans av korn istället för speltoida vetesorter (Ullén 

1995:74). Stora förändringar av denna typ sker inte i ett stabilt samhälle. Tvärtom så är det ett 

tecken på att samhället var instabilt och för att stabilisera det igen krävdes förändringar. Det 

finns många teorier om varför samhället blev så pass ostabilt runt år 1000. Enligt Burenhult 

(1991) gick bronsålderns storhetstid mot sitt slut vid övergången mellan äldre- och yngre 

bronsåldern. Detta ska symboliseras av att överskottet minskade, befolkningen växte och att 

boskapsskötseln utökade. Klimatet ska även ha försämrats under denna period. Det har ofta 

lagts fram att man på grund av det kallare klimatet tvingades flytta in djuren inomhus. Detta 

verkar dock något paradoxalt då husen under denna tid blev mindre. Om man skulle husa 

även djuren, borde inte husen om något blivit större då? Förslag på att de mindre 

ekonomihusen ska ha fungerat som ett slags stall finns, men då inre konstruktioner saknas för 

att stärka detta verkar det mindre troligt. Eventuellt har man ägnat sig åt en intensiv 

får/getbaserad ekonomi då små skydd för djuren ute i hagen skulle vara tillräckligt.  

Brist på byggmaterial har lyfts fram som en orsak till den drastiska minskningen av husen. 

Detta måste dock vara en mycket förenklad förklaring. En sådan stor förändring tror jag måste 

ha djupare liggande sociala, ekonomiska och religiösa orsaker. En annan tänkbar anledning 

till förändring skulle vara ett fientligt övertagande. Detta skulle helt klart i stor grad kunna 

radera ut gamla värderingar och religioner och ersätta dem med en ny social organisation och 

nya traditioner, som till exempel hur ett hus skulle byggas. 

Under yngre bronsålder och äldre romartid är de treskeppiga husen balanserade eller 

överbalanserade. Det finns stora variationer i husens utseenden, men man kan dock urskilja 

två grundläggande varianter. Den ena har korta spann och saknar klara spår av rumsindelning. 

Indelning kan dock ha funnits med tanke på husens längd. Den andra varianten uppvisar större 

variation i spannens längd. Ett eller flera spann var betydligt längre än de andra, men antalet 

och placeringen varierade. Detta indikerar troligen en indelning i två eller fler rum. Härden 

låg i eller invid ett av de långa spannen varför denna del troligen har varit bostad eller kök. 
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Detta är en mycket heterogen grundtyp då den förekommer i olika varianter från slutet av 

yngre bronsålder till äldre romartid.   

Husen innehöll generellt bostadsdel, förråd och eventuellt ett mindre fähus. Uthus med 

förrådsfunktion var ovanligt. Vanligt under de äldre skedena är att det finns ytterst få spår av 

ombyggnader hos de större husen. Detta tilltar dock från slutet av förromersk järnålder. 

Vid slutet av förromersk järnålder blev även husen längre och kunde bli upp till 50 meter. 

Detta höll i sig under de följande skedena. Fähusdelen utökades och behovet av 

förrådsutrymmen blev större. Även uthus blev vanligare. Under yngre romersk järnålder, eller 

eventuellt redan under slutet av äldre romersk järnålder, ser vi en stor skillnad i husens 

konstruktion då den övergår från balanserad till underbalanserad. I Mälarområdet kan man se 

två tendenser på detta. Den ena uppträder främst i små och medelstora hus som uppvisar en 

successiv minskning av mittskeppets andel av husets bredd under slutet av förromersk 

järnålder och äldre romersk järnålder. Vissa enstaka underbalanserade hus har en datering i 

äldre romersk järnålder. Det bör alltså ha varit en successiv övergång från en balanserad till 

en underbalanserad konstruktion. Den andra tendensen syns främst i stora hus med konvex 

form. Ovanligt breda mittskepp och balanserad eller överbalanserad konstruktion fanns ännu 

under äldre romersk järnålder. Det skulle kunna tyda på en snabbare övergång. Sammantaget 

verkar det som om det har funnits flera konstruktionssätt för att bära upp taket samtidigt vilket 

visar på en utdragen övergång (Göthberg 2000:88). De underbalanserade husen fortsatte 

existera ända fram till tidig medeltid. Under vikingatid och tidig medeltid ser man dock vissa 

exempel på att de balanserade och överbalanserade konstruktionerna återkommer. 

De underbalanserade husen under perioden yngre romersk järnålder till tidig medeltid kan 

delas in i tre grundläggande typer av funktionella indelningar. Den första typen har spann med 

stora variationer i längd och placering och kan verkligen betecknas som heterogena. Den kan 

delas in i undergrupper med avseende på antal rum och delarnas placering. Den vanligaste 

varianten har bostadsdelen centralt placerad. Den andra typen har en indelning i två sektioner, 

varav den ena har långa spann och troligen innehöll bostadsdelen. Den andra har kortare 

spann och inrymde troligen fähuset. Det kan även ha funnits flera rumsindelningar som inte 

syns i den takbärande konstruktionen. Den tredje typen har genomgående relativt långa spann. 

Den uppvisade inga spår på funktionell indelning men de fanns troligen. De minsta husen av 

denna grupp har troligen haft en sekundär roll på gårdarna. De kan ha haft en 

ekonomifunktion men kan även ha utgjort ett bostadsrum och i vissa få fall även en 

hallbyggnad. Spår av större eller mindre ombyggnader var relativt vanliga i de större och även 

i några av de medelstora husen. 



 66

Ytterligare en grupp hus kännetecknas av sin korta längd, omkring eller mindre än 10 meter. 

Dessa ska troligen ses som olika typer av uthus, det vill säga förråd av olika slag, trösklador 

eller friliggande fähus. Uthus har funnits från yngre bronsålder och blev ett vanligt inslag på 

gårdarna senast från slutet av förromersk järnålder. Under romersk järnålder till 

folkvandringstid varierar uthusen kraftigt i storlek. Till kategorin uthus hör även grophus och 

fyrstolpshus. Grophus förekom under hela järnåldern, med tyngdpunkt på yngre järnålder. 

Fyrstolpshusen fungerade främst som förråd för säd och andra matvaror och eventuellt även 

som enkla skydd för hö och halm. Fyrstolpshus har funnits från senare delen av yngre 

bronsålder och under hela järnåldern. 

Under vikingatiden lever den underbalanserade huskonstruktionen vidare men det sker 

också en förändring. Man går nämligen i viss mån tillbaka till balanserade och 

överbalanserade hus. Det dyker även upp en ny huskonstruktion – det enskeppiga huset. I 

denna huskonstruktion bärs takets tyngd enbart upp av väggarna. Vissa hybridformer av 

enskeppiga och treskeppiga hus förekommer också. De enskeppiga husen finns i olika 

varianter och förekom från slutet av 700- talet. De förekommer såväl med enbart stolphål, 

stolphål och trä- eller stensyllar eller bara stensyllar. Dessa var i bruk parallellt åtminstone in 

på 1200- talet. Generellt blev husen mindre och har i större utsträckning än tidigare enbart 

inrymt en funktion. 

Mälarlandskapens husmaterial förefaller ha relativt stora likheter. Göthberg föreslår en 

eventuell gränsdragning mot Östergötland, Öland och Gotland (Göthberg 2000:89).  

Det fanns en mångfald i huskonstruktionen redan under yngre bronsålder. Denna mångfald 

ökar ytterligare under sen förromersk järnålder, främst genom att variationen i storlek blev 

större. Detta gäller i ännu högre grad för romersk järnålder och folkvandringstid.  

Under yngre bronsålder, vilket tidigare nämnts, blev husen mindre och ett hus bestod av en 

typ av kärnfamilj. Flera hushåll kunde dock fortfarande ligga tätt grupperade. Vissa exempel 

på likartade förhållanden finns även under förromersk järnålder med tanke på de hus som 

hade två bostadsdelar. De under förromersk järnålder i övrigt glest placerade och instabila 

bebyggelser pekar dock på att hushållen var relativt självständiga. Från romersk järnålder 

förekommer återigen en stabil och tätt placerad bebyggelse av varierande storlek. Den har 

enligt Göthberg delvis ett samband med en social och ekonomisk differentiering, där det fanns 

skillnader i status mellan hushållen (Göthberg 2000). 

Flertalet hustyper, och även boplatser, tillhör romersk järnålder och folkvandringstid. Sen 

kommer förromersk järnålder och sist kommer yngre bronsålder, yngre järnålder och 

medeltid. Perioderna med flest hustyper sammanfaller med den period då de treskeppiga 



 67

husen dominerade, det vill säga äldre järnålder. Den treskeppiga huskonstruktionen har en 

stor geografisk spridning och kan betraktas som en långvarig tradition. Ideologiska aspekter 

kan ha spelat en viktig roll. Möjligen kan den ses som ett uttryck för gemensam identitet, som 

av någon anledning upplöstes eller fick andra former under yngre järnålder. Trots att den 

grundläggande treskeppiga konstruktionen följer en gammal byggnadstradition bör den stora 

variationen i husens konstruktion innebära att lokala och individuella behov har haft stor 

betydelse för husens funktionella utformning. Nästan motsatt till detta är husen från vikingatid 

och tidig medeltid då det förekommer både treskeppiga och enskeppiga hus i olika varianter 

och utföranden. Denna blandade prägel kan visa på yttre kontakter varifrån man har fått 

impulser från de första städerna (Göthberg 2000:90). Det finns exempel på kontinuitet inom 

boplatser med treskeppiga och enskeppiga hus. De treskeppiga husen förekom dock i 

Mälarområdet fram till tidig medeltid även om de blev färre under vikingatiden. Därför bör 

inte betydelsen av övergången till enskeppiga hus överdrivas för mycket i diskussionen om 

bosättningarnas flyttning och omstrukturering. 

 

9. Provschakt 
 

Vid en förundersökning lägger arkeologer för det allra mesta ut schakt med hjälp av maskin 

för att avgränsa de lämningar som framkommit vid utredningen samt för att se om det finns 

fler anläggningar inom förundersökningsområdet. Jag har funderat över hur man beslutar var 

och hur dessa förundersökningsschakt ska dras. Givetvis hjälper utredningens upptäckter till 

vid detta beslut, likaså terrängen och arkeologernas kunskaper. Men hur tillförlitligt är detta? 

Hur påverkar dessa beslut slutresultaten? Kan det göras på något annat sätt? För att försöka 

svara på dessa frågor har jag utfört ett mindre test där olika metoder testas för att se vilken av 

dessa som fungerar bäst med att, givetvis i detta fall, lokalisera ett hus inom ett 

förundersökningsområde. 

 

9.1. Metod 

 

Jag började med att välja ut fem typer av hus. Då planritningarna över hus från järnåldern är 

av bästa kvalitet valde jag fem järnåldershus (Göthberg 2000). 
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• Hus 1: Täby 14, Vänge sn. Ett långhus från romersk järnålder. 

• Hus 2: Darsgärde, Skederid sn. Ett längre hus från förromersk- romersk järnålder. 

• Hus 3: Helgö 2/V, Ekerö sn. Ett enskeppigt hus med stolphål och stensyllar samt spår efter 

träsyllar. Huset har en trolig vendeltida- vikingatida datering. 

• Hus 4: Isättra II, Österåkers sn. Ett mindre hus som dock troligen har blivit ombyggt. Huset 

är från sen vendeltid alternativt tidig medeltid. 

• Hus 5: Skavsta 1, S:t Nicolai sn. Ett mindre treskeppigt hus med en vid datering till mellan 

0- 680 e. Kr. 

Dessa fem hus har jag sedan kopierat upp på varsitt A4 papper (OH- papper) i skala 1:50. 

Pappret motsvarar 622,82 m², det vill säga i detta fall storleken på förundersökningsområdet. 

Jag ritade sedan upp ett papper med tio slumpmässigt utlagda schakt och ett papper med tio 

systematiskt utlagda schakt vilka jag har använt till alla husen. Schakten motsvarar 2 x 10 

meter och upptar tillsammans ca 8 % av förundersökningsytan.  

För vart och ett av de fem husen har jag därefter slumpmässigt tagit fram koordinater med 

hjälp av datorn, ett för höjden och ett för bredden, utifrån vilka jag dragit streck över pappret. 

Där dessa streck möts har jag sedan placerat husens sydvästra hörn. Husen har sedan vridits så 

att pilen på respektive planritning pekar norrut (uppåt på pappret). Detta för att alla husen ska 

få en slumpmässig placering på förundersökningsytan. Därefter läste jag av resultaten, vilka 

går att se i fig. 50- 59. 

 

9.2. Resultat 

 

Hus 1: Huset har totalt18 anläggningar. Både de slumpmässiga och de systematiska schakten 

hittade huset. De slumpmässiga fann 3 anläggningar (ca 17 %), ett bockpar samt en extra 

stolpe. De systematiska fann 2 anläggningar (ca 11 %), två stolphål från två olika bockpar 

(Fig. 50 & 51) 

Hus 2: Huset har totalt 65 anläggningar. Också i detta fall hittade båda metoderna huset. De 

slumpmässiga fann sammanlagt 15 anläggningar (ca 23 %) varav fjorton av dessa var hela 

väggstolpar och två var halva väggstolpar då dessa anläggningar skars av schaktkanten. De 

systematiska fann 3 ½ anläggningar (ca 5,4 %). En av dessa var en väggstolpe och de 

återstående var mittstolpar varav en skars av schaktkanten (Fig. 52 & 53). 
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Hus 3: Huset har totalt 23 anläggningar. Samma resultat här, båda metoderna lokaliserade 

huset. De slumpmässiga fann 2 anläggningar (ca 9 %), två väggstolpar, och det systematiska 

fann också 2 anläggningar (ca 9 %), varav en var en väggstolpe och den andra var en sten 

tillhörande en stensyll (Fig. 54 & 55). 

Hus 4: Huset har totalt 30 anläggningar. I detta fall lyckades inget av de slumpmässiga 

schakten lokalisera huset. De systematiska fann dock 1 anläggning (ca 3,3 %), en väggstolpe 

(Fig. 56 & 57). 

Hus 5: Huset har sammanlagt 29 anläggningar. Återigen hittades huset med hjälp av båda 

metoderna. De slumpmässiga hittade 2 anläggningar (ca 7 %), vilka var väggstolpar, och de 

systematiska hittade 2 ½ anläggningar (ca 8,6 %) vilka också var väggstolpar. Ett av dessa 

skars på mitten av schaktkanten (Fig. 58 & 59). 

 

9.3. Slutord 

 

Husen i detta experiment har alltså alla slumpats ut på en förundersökningsyta och sedan 

försökts återfinnas genom både slumpmässigt och systematiskt utlagda schakt (Fig. 50- 59). 

Dessa långa schakt, 2 x 10 m, visar sig kunna lokalisera husen riktigt bra oavsett om de läggs 

ut slumpmässigt eller systematiskt. De systematiska schakten hittade husen i fem fall av fem 

medan de slumpmässiga hittade husen i fyra fall av fem. Däremot är antalet anläggningar som 

återfanns högre för de slumpmässiga schakten. Men om man istället skulle ta och förminska 

schakten till 2 x 5 m, så att de enbart upptar 4 % av ytan, hur pass mycket skulle resultatet då 

påverkas? Om man sedan breddar dessa kortare schakt en meter så de täcker 6 % av ytan, 

alltså 3 x 5 m stora schakt, vad blir resultatet då? För att lättare kunna jämföra dessa olika 

tillvägagångssätt, både då det gäller storleken på schakten samt hur de har lagts ut, har jag fört 

in resultaten i tabeller. 

 

Tabell 1. Slumpmässiga schakt 8 % 

ANL. ANL. % HUS HUS % 

22 ≈ 13,3 % 4 80 % 

ANL.= Anläggning 
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Fig. 50. Hus 1 i skala 1:50 med slumpmässigt 
utlagda schakt. Ca 17 % av anläggningarna 
återfanns. 
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Fig. 51. Hus 1 i skala 1:50 med systematiskt 
utlagda schakt. Ca 11 % av anläggningarna 
återfanns. 
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Fig. 52. Hus 2 i skala 1:50 med slumpmässigt 
utlagda schakt. Ca 23 % av anläggningarna 
återfanns. 
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Fig. 53. Hus 2 i skala 1:50 med systematiskt 
utlagda schakt. Ca 5,4 % av anläggningarna 
återfanns. 
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Fig. 54. Hus 3 i skala 1:50 med slumpmässigt 
utlagda schakt. Ca 9 % av anläggningarna 
återfanns. 
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Fig. 55. Hus 3 i skala 1:50 med 
systematiskt utlagda schakt. Ca 9 % av 
anläggningarna återfanns. 
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Fig. 56. Hus 4 i skala 1:50 med 
slumpmässigt utlagda schakt. Ingen av 
anläggningarna återfanns. 
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Fig. 57. Hus 4 i skala 1:50 med systematiskt utlagda 
schakt. Ca 3,3 % av anläggningarna återfanns. 
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Fig. 58. Hus 5 i skal 1:50 med slumpmässigt 
utlagda schakt. Ca 7 % av anläggningarna 
återfanns. 
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Fig. 59. Hus 5 i skala 1:50 med systematiskt 
utlagda schakt. Ca 8,6 % av anläggningarna 
återfanns. 
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Tabell 2. Systematiska schakt 8 % 

ANL. ANL. % HUS HUS % 

11 ≈ 6,6 % 5 100 % 

Tabell 3. Totalt 8 % 

ANL. ANL. % HUS HUS % 

33 10 % 9 90 % 

 

Tabell 4. Slumpmässiga schakt 6 % 

ANL. ANL. % HUS HUS % 

5 ≈ 3 % 3 60 % 

 

Tabell 5. Systematiska schakt 6 % 

ANL. ANL. % HUS HUS % 

15 ≈ 9 % 4 80 % 

 

Tabell 6. Totalt 6 % 

ANL. ANL. % HUS HUS % 

20 ≈ 6 % 7 70 % 

 

Tabell 7. Slumpmässiga schakt 4 % 

ANL. ANL. % HUS HUS % 

3 ≈ 1,8 % 2 40 % 

 

Tabell 8. Systematiska schakt 4 % 

 

Tabell 9. Totalt 4 % 

ANL. ANL. % HUS HUS % 

10 ½ ≈ 3,2 % 6 60 % 

ANL. ANL. % HUS HUS % 

7 ½ ≈ 4,5 % 4 80 % 
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Om man i % lägger ihop hur många anläggningar totalt som hittats av slumpen och hur 

många som hittats genom systematik (18,1 % mot 20,1 %) kan man se att det inte har någon 

större betydelse vilken av dessa metoder man använder sig av. Påpekas ska dock att då 

materialet i undersökningen är så pass litet bör resultaten enbart ses som en fingervisning. 

Poängen är helt enkelt att ju mer yta man frilägger desto mer hittar man, vilket tydligt märks 

av ovanstående tabeller. Det som har betydelse är dels bredden dels längden på schakten. 

Dessa måste hänga ihop med de objekt man vill finna. Det finns alltså något att vinna både på 

bredden och på längden. Att lägga ut så korta schakt som bara täcker 4 % av ytan är inte 

rimligt då man på detta sätt bara kommer att hitta knappt en anläggning per 10 m². Med 6 % 

blir resultatet lite drygt en anläggning per 10 m² och med 8 % blir det ca 1,5 anläggningar per 

10 m². 

Det är stor skillnad på antalet hittade anläggningar i procent och antalet hus i procent. Ett 

exempel kan tas från tabell 2 där 100 % av husen återfanns men enbart ca 6,6 % av 

anläggningarna. Hur säker kan man då känna sig på vad det egentligen är man har hittat vid 

schaktningen? I dessa fall är det ofta svårt att hålla sig objektiv då man säkert tolkar kontexten 

av de anläggningar som framkommit utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper, vilka kan 

visa sig vara missvisande. 

Med dagens metoder är det främst hus och boplatser från järnåldern, och då i synnerhet från 

romersk järnålder och folkvandringstid, som hittas. Detta kan tyckas logiskt då husen från 

dessa perioder är långa med många identifierbara anläggningar som dessutom ligger nära 

varandra. Järnålderns hus har alltså dimensioner som gör dem lätta att hitta med två meter 

breda schakt. Däremot missar man väldigt ofta hus från bronsåldern. Detta på grund av att ett 

tvåmeterschakt lätt kan hamna mellan en vägg och mittskeppet och i vissa fall även mellan 

bockparen. Schakten kan också helt missa anläggningar även om de dras från andra ledden. 

Vad ska då göras åt detta? Jo, bredare schakt. Ingen vill gärna dra två skopbredder på 2 meter 

vardera bredvid varandra då man på detta sätt kommer att öppna upp mycket mer yta än vad 

som behövs eller har avtalats. Det ultimata vore alltså en grävskopa med tre meters bredd! På 

detta sätt kan man även vinna tid då det går snabbare att frilägga mer yta med en större skopa 

än med två smalare. Mycket få huslämningar skulle kunna slinka emellan på detta sätt och fler 

bronsåldershus skulle följaktligen hittas. I de fall dessa hus dyker upp under en 

förundersökning idag är det oftast av en slump och inget man riktigt har förväntat sig att hitta. 

Varför är det så? I min slutdiskussion kommer jag att föra denna och andra frågor vidare och 

diskutera vad jag tror att det beror på. 
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10. Slutdiskussion 

 

Under mitt arbete med att sammanställa hydd- och husmaterial från vår förhistoria har jag 

kommit att upptäcka vissa tendenser som jag tycker är mycket intressanta. Detta står också 

tydligt i min undersökning i kapitel 9 och går även att utläsa av statistiken: De flesta hus som 

hittas under arkeologiska undersökningar, och som vi därför har stor kunskap om, är från 

romersk järnålder och folkvandringstid. Detta har till stor del att göra med att arkeologer har 

lärt sig läsa järnålderns landskap på ett kontextuellt sätt. Hittar man ett gravfält på ett 

impediment en bit från ett vattendrag så vet man med största sannolikhet att det däremellan 

ligger lämningar efter järnåldersbebyggelse. Det samma gäller för stenåldern vars landskap 

också lätt går att avläsa och där aktivitets/boplatsytor ofta uppträder längs dåtidens 

vattenlinjer och invid gamla laguner. Med andra ord vet arkeologer var i landskapet de bör 

söka för att finna lämningar från sten- och järnåldern. Kunskaperna och teoribildningarna om 

dessa två perioder är påtagligt större än för bronsåldern. Detta märkte jag under arbetet med 

min sammanställning och detta har resulterat i att bronsålderskapitlet blev betydligt kortare än 

sten- och järnålderskapitlet. Utseendet på de tre olika kapitlen återspeglar i stora drag de 

kunskaper och den syn vi har av de olika perioderna. Dessa kunskaper tror jag påverkar 

arkeologerna, bland annat i deras beslut om var förundersökningsschakten ska dras. 

Det är svårt att få en helhetsbild av bronsåldern. Enligt mig är det mycket på grund av detta 

som bronsåldern ofta tolkas som en ”rituell” period. I nästan allt bronsåldersmaterial verkar 

det gå att finna tecken på religion och kultiska utövanden. Sällan hör man dock talas om det 

”vardagliga” livet. Anledningen till denna mystik kring bronsåldern tror jag beror på att 

bronsålderns landskap är svårt att läsa. Det förefaller att kulturen under bronsåldern fanns där 

människan fanns, medan kulturen under järnåldern var bunden till olika platser i landskapet 

dit människor utav olika skäl sökte sig. Detta skapade fastare mönster vilka vi kan 

genomskåda kontextuellt. Under bronsåldern fanns visserligen platser som människorna 

återvände till och som ansågs vara bättre lämpade att bo på, men rörelsemönstret var 

fortfarande fritt och människorna var inte bundna till dessa platser på samma sätt som de 

förefaller ha varit under järnåldern. Bronsålderns bosättningar var små och flyttade runt på ett 

sätt som för oss inte förefaller logiskt och som vi, till skillnad från järnåldern, inte kan 

genomskåda kontextuellt. Det är fortfarande genom fosfatkarteringar som vi till största delen 

lyckas återfinna bronsålderns boplatser. Fältarkeologins förundersökningsmetoder har därför 
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skapats utifrån en systematik som bygger på en förståelse av järnåldern, eller rättare sagt på 

kontexterna och på själva sammanhanget. Man kan alltså säga att det är mycket troligt att vi 

hittar hus från järnåldern på det sättet vi förundersöker idag. Detta på grund av husens sätt att 

vara byggda vilket gör dem lätta att hitta med två meter breda schakt. Det finns en diagnos 

över järnåldershusen och det räcker ofta med att hitta ett par anläggningar för att veta var man 

ska fortsätta gräva. Detta kan dock orsaka vissa problem och vi kommer då åter tillbaka till 

frågan jag ställde i kapitel 9: När antalet återfunna anläggningar från en förundersökning är så 

pass få, hur säker kan man då känna sig på vad det egentligen är man har schaktat fram? Då 

själva tanken med en förundersökning är att bedöma en fornlämnings omfattning och 

karaktär, bör man inte då ta upp en något större yta istället för att utifrån ett fåtal anläggningar 

förutsätta vad det är man har hittat? Kanske visar det sig då att dessa anläggningar i själva 

verket tillhör en helt annan lämning en vad man annars hade gissat på. 

För senneolitikum och bronsålder finns ingen diagnos och man vet därför inte riktigt var 

man ska leta efter B då man har hittat A. Ett sätt att komma underfund med detta skulle alltså 

vara att bredda schakten till tre meter då bronsålderns hus lätt kan missas med dagens 2 x 10 

meters schakt. Misstänker man en bronsåldersboplats efter utredningens resultat måste 

förundersökningsytan med andra ord öppnas mer om vi ska kunna få en bättre förståelse för 

bronsålderns boplatsstrukturering. Ett annat tips skulle också kunna vara att ta fram kartor 

över vattenståndet för respektive period och jämföra dessa med platsen för förundersökningen 

för att på detta sätt kunna lokalisera husen. Finns det en landtunga mellan bronsålderns 

vattenlinje och eventuella rösen inom förundersökningsområdet skulle husen eventuellt kunna 

ligga där emellan.  

Man brukar säga att vi gick från naturdeterminism till kulturdeterminism någon gång under 

senneolitikum och att kulturlandskapet då sakta men säkert började stelna. Man kan alltså 

först under denna tid på ett kontextuellt sätt ana kulturhistoriska fasta mönster. Ett exempel på 

detta är de ”platsbildningar” som börjar dyka upp i det arkeologiska materialet under 

senneolitikum. Vissa arkeologer vill kalla detta för de första bybildningarna (Burenhult 1982, 

1999, Tesch 1993 m.fl.) men då jag anser att ordet by är för laddat och då det dessutom 

saknas tillräckliga bevis för detta föredrar jag att kalla det för vad det är, en plats.  

Detta innebär då att bronsåldern klassas som en kulturdeterministisk period vilket innebär 

att den borde gå att spåra i landskapet. Då det är, som tidigare nämnts, under järnåldern som 

livet blir mer bofast med fastare mönster vilka vi kan läsa kontextuellt kan man ta yngre 

romersk järnålder som utgångspunkt och därifrån gå bakåt i tiden. Kan man då se hur, var och 

när dessa mönster skapades? Kan man se tecken på andra mönster? Skulle detta kunna lära 
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oss något nytt om bronsålderns boplatsstrukturer och hur människorna orienterade sig i 

landskapet? Hur ska man då använda sig av dessa nya kunskaper i fält? 

Det som borde eftersträvas är alltså att få en större jämvikt i de kunskaper vi har om vår 

förhistoria. Ingen period borde sättas över en annan. Kanske en början skulle vara att försöka 

besvara ovanstående frågor? Jag tror att ju mer vi vet om en period desto mer kan vi förstå om 

en annan. Som jag skrev i början av uppsatsen, de förhistoriska människorna var inte 

medvetna om några gränsdragningar mellan olika perioder. Dessa har skapats av oss. Om vi 

kan försöka bortse från dessa och behandla hela förhistorien på samma sätt, som en enda lång 

period, skulle kanske resultaten bli annorlunda. Om vi dessutom kan försöka bryta oss ur de 

fältarkeologiska rutiner vi fastnat i och våga testa något nytt kanske vi även skulle kunna 

upptäcka något nytt. 

 

11. Summary 

 

There is a scarcity of hut material from the Mesolithic Period in Eastern Central Sweden. The 

huts are often small and have a round or semi-round shape. However, the genuineness of these 

remains is uncertain and they may very well be nothing more than the remains of a turned-

over tree. A chronology is therefore hard to conduct. Nevertheless, it is clear that two-aisled 

houses and so called D-shaped huts did not exist during the Mesolithic Period. These first 

appear during the Early Neolithic Period on sites that belong to the Funnel Beaker Culture. 

The sites are located in different topographic locations, both inland and along the shoreline. 

This means that sites with different economic and social/ritual functions existed during the 

Early Neolithic Period, thus leaving different kinds of hut and house constructions.  

The huts belonging to the Pitted Ware Culture and the Battle Axe Culture’s two-aisled 

houses are characteristic for the Middle Neolithic Period. The huts are located along the 

shoreline and are often hard to interpret. They do however show a resemblance to the huts 

from the Mesolithic and Early Neolithic Periods. The two-aisled longhouses have only been 

recovered on inland locations.  

The houses became larger during the Late Neolithic Period. These longhouses are dominant 

while the huts become more unusual or indistinct. In most cases, the settlements are small and 

widely distributed, but the archaeological material also indicates that houses are beginning to 

cluster into smaller groups.  
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Only a few houses have been recovered from the Early Bronze Age, period I. These are of 

the same type as the houses from the Late Neolithic Period. During period II we see a 

transition from two-aisled houses to three-aisled ones. The houses from the Early Bronze Age 

are long and divided into different parts. The cooking was done outside in cooking-pits, using 

shared heaps of fire-cracked stones. These houses probably had a multi-family function. 

The period around year 1000 BC represents a breaking point in the Bronze Age society. 

After this time, the houses become shorter and the Later Bronze Age houses are no longer 

divided into different parts. The cooking moved inside and people no longer shared the heaps 

of fire-cracked stones. Instead, each household had its own heap. This represents a more 

private attitude, a new way to look at the family, perhaps as a type of a nuclear family, as well 

as a new view of society as a whole. 

During the Later Bronze Age and the Early Roman Period, the house constructions are 

balanced or over-balanced. Although the variations in the appearances of the houses are 

considerable, two different types can be distinguished. One type has shorter intervals between 

the posts and shows no evident signs of a division into different rooms. The other type shows 

a larger variation in the distance of the intervals between the posts which could imply a 

division into several rooms.  

There are very few signs indicating that the larger houses from this early phase of the Iron 

Age have been rebuilt. However, this becomes more common towards the end of the Pre-

Roman Iron Age. During this time, the houses also become longer with a length of up to 50m. 

In addition, the so called outhouses increase in number. 

Sometime during the transition between the Pre-Roman Iron Age and the Roman Iron Age, 

the houses develop from being balanced to becoming under-balanced. These house 

constructions continue to exist into the Early Middle Ages. During the Viking Age and Early 

Middle Ages, however, the balanced and over-balanced house constructions return to some 

extent. 

The under-balanced houses from the Late Roman Iron Age to the Early Middle Ages can be 

divided into three groups. The first group shows great variations in distance between the posts 

as well as in the location of the posts, and can be divided into several subgroups. The second 

group has a division into two sections. The first section has extensive intervals between the 

posts and this section probably includes the cowshed. The second section has shorter intervals 

between the posts and probably include the residential area. The third group has relatively 

extensive intervals between the posts throughout the house. These houses show no signs of 

functional divisions but such divisions are likely. 
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Another house group is characterised by its short span, 10m or less. These houses should be 

seen as outhouses and have been in use since the Later Bronze Age. Pithouses and four-post-

houses should also be seen as different types of outhouses. 

During the Viking Age, several different house constructions co-existed. Examples include 

balanced, under-balanced and over-balanced three-aisled houses as well as one-aisled houses, 

where the walls carried the weight of the ceiling. These one-aisled houses came into existence 

during the end of the 8th century. 

Most house types and even settlements belong to the Roman Iron Age and the Migration 

Period. This coincides with the period when the three-aisled house construction was 

dominant. 

The test conducted on the trenches indicates that the results did not vary that much whether 

the trench was laid out randomly or systematically. However, the size of the trench is 

significant, and the larger the trench, the more varied material was recovered. Today, the 

common trench measures 2 x 10m. With this method of investigation, archaeologists chiefly 

recover houses from the Iron Age, particularly from the Roman Iron Age and the Migration 

Period. In contrast, Bronze Age houses are often missed. In my opinion, this is owing to the 

lack of knowledge regarding the Bronze Age and the contemporary landscape. To rectify this 

problem, it is important that more research be done in order to get a better understanding of 

the Bronze Age. In addition, different methods of investigation should be used. 
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13. Illustrationsförteckning 

 

Figurförteckning: 

 

Fig. 1. Hydda II vid Yttermo, Dalarna. Efter Biwall & Kihlstedt 1997:283, fig. 7:21. 

Fig. 2. Två av hyddorna (hydda 1 och hydda 3) på boplatsen vid Pärlängsberget, 

Södermanland. Efter Hallgren et al 1995:14. 

Fig. 3. Tolkningsplan över den eventuella hydd/tältlämningen vid Jordbromalm, efter Biwall 

& Kihlstedt 1997:283, fig. 7:21, samt en rekonstruktion av hur hydd/tältkonstruktionen kan ha 

tänkts sett ut. Efter Drotz & Lindgren 1994:7. 

Fig. 4. Hydd/ grundlämning II på stenåldersboplatsen vid Mogetorp. Plan upprättad i aug. 

1937 av S. Florin. Efter Florin 1958:29. 

Fig. 5. Frilagd hydd/grundlämning på stenåldersboplatsen vid Östra Vrå. Plan och tvärsnitt. 

Plan upprättad i okt. 1935 av S. Florin. Efter Florin 1958:94. 

Fig. 6. Huset vid Brunneby i Östergötland. Efter Biwall & Kihlstedt 1997:284, fig. 7:22. 

Fig. 7. Mossbyhuset i Skåne. Efter Larsson & Torstensdotter Åhlin 1997:270, fig. 7:8. 

Fig. 8. Planritningen överst till höger föreställer huset vid Skumparberget 2. Planritningen 

underst till höger föreställer Mossbyhuset. På stora bilden till vänster har ritningen över 

Mossbyhuset (ljusa symboler) lagts över ritningen av huset vid Skumparberget 2 (mörka 

symboler). Efter Apel et al 1997:38. 

Fig. 9. Huset i Skogsmossen (tjocka linjer) och huset vid Skumparberget 2 (tunna linjer). Efter 

Hallgren et al 1997: 80. 

Fig. 10. Planritning över den eventuella hyddlämningen vid Smällan, Södermanland. Efter 

Biwall & Kihlstedt 1997:284, fig. 7:22. 

Fig. 11. Två D- formade hyddor från Fågelbacken ställda mot varandra påminner om 

Mossbyhusets mesulakonstruktion. Efter Apel et al 1995:101. 

Fig. 12. Den gropkeramiska hyddlämningen vid Svintuna, Östergötland. Efter Biwall & 

Kihlstedt 1997:286, fig. 7:24. 

Fig. 13. De förmodade hyddlämningarna på boplatsen i Fräkenrönningen. Efter Björck 

1998:22. 
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Fig. 14. Det mellanneolitiska stridsyxehuset vid Glasrutan, Östergötland. Den södra 

stolpraden skadades vid järnvägsarbete och är därför streckad i figuren. Efter Biwall & 

Kihlstedt 1997:288, fig. 7:26. 

Fig. 15. De två mellanneolitiska stridsyxehusen vid Glasrutan 2. Efter Biwall & Kihlstedt 

1997:288, fig. 7:27. 

Fig. 16. Senneolitiska långhus vid Glasrutan 2, hus F3 och F9. Efter Biwall & Kihlstedt 

1997:290, fig. 7:29. 

Fig. 17. Det senneolitiska långhuset vid Annelund, Uppland. Efter Biwall & Kihlstedt 

1997:289, fig. 7:28. 

Fig. 18. Det senneolitiska långhuset vid kv. Paragrefen, Östergötland. Efter Biwall & 

Kihlstedt 1997:290, fig. 7:30. 

Fig. 19. Hus 153 på Pryssgården. Efter Borna- Ahlkvist et al 1998:172. 

Fig. 20. Hus 13 var ett av de kortare husen från den äldre bebyggelsefasen i Apalle. Ritad av 

Eva Crafoord. Efter Ullén 1995:72. 

Fig. 21. Hus 2 från den yngre bebyggelsefasen. Ritad av Eva Crafoord. Efter Ullén 1995:72. 

Fig. 22. Hus 1 i Vrå, Uppland. Efter Karlenby 1994:21. 

Fig. 23. Hus 159 från äldre bronsålder på Pryssgården. Efter Borna- Ahlkvist et al 1998:180. 

Fig. 24. Hus 232 från äldre bronsålder på Pryssgården. Efter Borna- Ahlkvist et al 1998:240. 

Fig. 25. Hus 155 på Pryssgården daterat till övergången mellan äldre och yngre bronsålder. 

Efter Borna- Ahlkvist et al 1998:174. 

Fig. 26. Husen vid Glasrutan 2, Östergötland, visar hur husen blev större och nådde sin 

kulmen runt 1000 f. Kr., varefter de blev mindre än tidigare. Efter Karlenby 1994:20. 

Fig. 27. Diagrammet illustrerar hur husen blev kortare än sina föregångare efter 1000 f. Kr. 

De mörka prickarna symboliserar långhus och de ljusa prickarna symboliserar små hus. Efter 

Karlenby 1994:23. 

Fig. 28. Diagrammet illustrerar relationen mellan mittskeppets bredd och husets totala bredd i 

procent. De mörka prickarna symboliserar långhus och de ljusa prickarna symboliserar små 

hus. Efter Karlenby 1994:24. 

Fig. 29. Grophus 255 på Pryssgården är genom fynd daterat till tidigare delen av yngre 

bronsålder. Hus i skala 1:200 och profil mot söder i 1:25. Efter Borna- Ahlkvist et al 

1998:253. 

Fig. 30. Hus 189 på Pryssgården. Huset avsmalnar mot öst där även stolparna är tätare ställda. 

Denna del har tolkats som ekonomidel i vilken en stor källargrop återfanns. Efter Borna- 

Ahlkvist et al 1998:203. 
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Fig. 31. Hus 174 på Pryssgården. Även detta hus avsmalnar mot öst och har en källargrop. 

Huset är dock betydligt kortare än Hus 189 vilket visar på variation i storlek under yngre 

bronsålder på Pryssgården. Efter Borna- Ahlkvist 1998:192. 

Fig. 32. Huskronologi över Pryssgårdshusen. Notera variationen i utformningen av husen, 

tydligast hos de yngre bronsåldershusen. Efter Borna- Ahlkvist 2002:28. 

Fig. 33. Översikt över riktningen på bronsålderns bostadshus visar att de behåller sig inom en 

begränsad sektor (Björhem & Säfvestad 1993:114). Efter Victor 2002:57. 

Fig. 34. Hus VII i Tibble saknar tydlig rumsindelning. Efter Andersson et al 1994:229. 

Fig. 35. Hus utan tydlig rumsindelning. A: Trollbo, efter Göthberg 2000:26, B: Darsgärde, 

efter Göthberg 2000:27, C: Äs, efter Göthberg 2000:27. 

Fig. 36. Hus med en indelning i två sektioner. A: Nyckelby 22, efter Göthberg 2000:31, 

B: Täby 22, efter Göthberg 2000:33, C: Håga II, efter Göthberg & Holmström 1999:20. 

Fig. 37. Hus med en indelning i fler än två sektioner. A: Graneberg 1, efter Göthberg 2000:37, 

B: Åshusby 1, efter Göthberg 2000:38. 

Fig 38. Hus med en indelning i fler än två sektioner. A: Nyckelby 1, efter Göthberg & 

Franzen 1996:49, B: Ekeby 29, efter Göthberg 2000:40. 

Fig. 39. Mindre treskeppiga hus. A: Skavsta 1, efter Göthberg 2000:46, B: Håga IV; efter 

Göthberg & Holmström 1999:22, C: Tibble III, efter Andersson et al 1994:208. 

Fig. 40. Gaveltyper i underbalanserade hus, efter Ulväng 1992, fig. 19. 

Fig. 41. Hustyp 1. A: Ekeby 35, efter Göthberg 2000:50, B: Bredåker VI, efter Häringe 

Frisberg & Göthberg 1998:29 

Fig. 42. Hustyp 2. A: Rickomberga C, efter Göthberg 2000:57, B: Rickomberga D, efter 

Göthberg 2000:57, C: Håga 1, efter Göthberg & Holmström 1999:18. 

Fig. 43. Hustyp 3. A: Väsby 8, efter Göthberg 2000:65, B: Täby 19, efter Göthberg 2000:68, 

C: Täby 14, efter Göthberg 2000:71. 

Fig. 44. Mindre treskeppiga hus. A: Ensta 30, efter Göthberg 2000:77, B: Väsby 9, efter 

Göthberg 2000:77, C: Görla V i skala 1:200, efter Eriksson 1995:70. 

Fig. 45. A: Sanda 1, efter Kyhlberg et al 1995b:197, B: Isättra II, efter Göthberg, 2000:80. 

Fig. 46. Huset i Hässelby var av hybridform. Enligt fyndfördelningen utgjorde den östra 

delen, som var hallformad, bostadsdelen och den västra delen med sin treskeppiga utformning 

utgjorde stallet. Efter brand har huset överlagrats av två högar. Bilden till höger är 

originalritningen efter Forsåker 1984:20. Bilden till vänster är en redigerad planritning, efter 

Göthberg 2000:80. 
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Fig. 47. Hus E i Rickomberga har en enskeppig konstruktion med tätare ställda stolpar. Efter 

Göthberg 2000:82. 

Fig. 48. Enskeppiga hus. A: Täby 46, efter Göthberg 2000:82, B:Helgö 2/V, efter Göthberg 

2000:84, C: Bagare 3, efter Göthberg 2000:84, D: Pollista 24, efter Hållans & Svensson 

1999:71. 

Fig. 49. Fyrstolpshus och grophus på Pryssgården, Östergötland. A: Hus 209, B: Hus 227, C: 

Hus 259. Hus C i skala 1:200 och profil mot väster i skala 1:30. Efter Borna- Ahlkvist et al 

1998:224, 235, 257. 

Fig. 50. Hus 1 (Täby 14, Vänge sn) i skala 1:50 med slumpmässigt utlagda schakt. Ca 17 % 

av anläggningarna återfanns. Husets planritning efter Göthberg 2000:71. 

Fig. 51. Hus 1 (Täby 14, Vänge sn) i skala 1:50 med systematiskt utlagda schakt. Ca 11 % av 

anläggningarna återfanns. Husets planritning efter Göthberg 2000:71. 

Fig. 52. Hus 2 (Darsgärde, Skederid sn) i skala 1:50 med slumpmässigt utlagda schakt. Ca 23 

% av anläggningarna återfanns. Husets planritning efter Göthberg 2000:27. 

Fig. 53. Hus 2 (Darsgärde, Skederid sn) i skala 1:50 med systematiskt utlagda schakt. Ca 5,4 

% av anläggningarna återfanns. Husets planritning efter Göthberg 2000:27. 

Fig. 54. Hus 3 (Helgö 2/V, Ekerö sn) i skala 1:50 med slumpmässigt utlagda schakt. Ca 9 % 

av anläggningarna återfanns. Husets planritning efter Göthberg 2000:84. 

Fig. 55. Hus 3 (Helgö 2/V, Ekerö sn) i skala 1:50 med systematiskt utlagda schakt. Ca 9 % av 

anläggningarna återfanns. Husets planritning efter Göthberg 2000:84. 

Fig. 56. Hus 4 (Isättra II, Österåkers sn) i skala 1:50 med slumpmässigt utlagda schakt. Ingen 

av anläggningarna återfanns. Husets planritning efter Göthberg 2000:80. 

Fig. 57. Hus 4 (Isättra II, Österåkers sn) i skala 1:50 med systematiskt utlagda schakt. Ca 3,3 

% av anläggningarna återfanns. Husets planritning efter Göthberg 2000:80. 

Fig. 58. Hus 5 (Skavsta 1, S:t Nicolai sn) i skala 1:50 med slumpmässigt utlagda schakt. Ca 7 

% av anläggningarna återfanns. Husets planritning efter Göthberg 2000:46. 

Fig. 59. Hus 5 (Skavsta 1, S:t Nicolai sn) i skala 1:50 med systematiskt utlagda schakt. Ca 8,6 

% av anläggningarna återfanns. Husets planritning efter Göthberg 2000:46. 

Fig. 60. Periodsindelningar. Stenålderns indelningar efter Hårdh 1996. Bronsålderns 

indelningar efter Victor 2002:14. Järnålderns indelningar efter Andersson 2000. 
Fig. 61. Teckenförklaring till planritningar över hydda 1 & 3 på Pärlängsberget. Skala 1:20. 

Efter Hallgren et al 1995, bilaga 7. 

Fig. 62. Teckenförklaring till planritningar från Pryssgården. Efter Borna- Ahlkvist et al 

1998:168. 



 99

Tabellförteckning: 

 

Tabell 1. Slumpmässiga schakt 8 %. Av M. Nyström. 

Tabell 2. Systematiska schakt 8 %. Av M. Nyström. 

Tabell 3. Totalt 8 %. Av M. Nyström. 

Tabell 4. Slumpmässiga schakt 6 %. Av M. Nyström. 

Tabell 5. Systematiska schakt 6 %. Av M. Nyström. 

Tabell 6. Totalt 6 %. Av M. Nyström. 

Tabell 7. Slumpmässiga schakt 4 %. Av M. Nyström. 

Tabell 8. Systematiska schakt 4 %. Av M. Nyström. 

Tabell 9. Totalt 4 %. Av M. Nyström. 

Tabell 10. Stenålderns hyddor och hus. Efter Biwall et al 1997:296. Redigerad av författaren. 

Tabell 11. Äldre bronsålderns hus. Alla mått i tabellerna anges i meter. Av M. Nyström. 

Tabell 12. Yngre bronsålderns hus. Av M. Nyström. 

Tabell 13. Grophus från yngre bronsålder. Av M. Nyström. 

Tabell 14. Hus utan tydlig rumsindelning. Efter Göthberg 2000:28. Redigerad av författaren. 

Tabell 15. Hus med en indelning i två sektioner. Efter Göthberg 2000:32, 35. Redigerad av 

författaren. 

Tabell 16. Hus med en indelning i fler än två sektioner. Efter Göthberg 2000:39,41, 43. 

Redigerad av författaren. 

Tabell 17. Mindre treskeppiga hus. Efter Göthberg 2000:47. Redigerad av författaren. 

Tabell 18. Hustyp 1. Efter Göthberg 2000:52, 55. Redigerad av författaren. 

Tabell 19. Hustyp 2. Efter Göthberg 2000:61. Redigerad av författaren. 

Tabell 20. Hustyp 3. Efter Göthberg 2000:67, 70, 72. Redigerad av författaren. 

Tabell 21. Mindre treskeppiga hus. Efter Göthberg 2000:78. Redigerad av författaren. 

Tabell 22. Renässans under vikingatiden. Efter Göthberg 2000:81. Redigerad av författaren. 

Tabell 23. Enskeppiga hus. Efter Göthberg 2000:83, 85. Redigerad av författaren. 

Tabell 24. Enskeppiga hus. Av M. Nyström. 

Tabell 25. Fyrstolpshus. Av M. Nyström. 

Tabell 26. Grophus. Av M. Nyström. 
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14. Appendix 

 

Fig. 60. Periodsindelningar 

Stenålder: 

Mesolitikum: 8300- 4000 f. Kr. 

Tidig - och mellanmesolitikum: 8300- 5500 f. Kr. 

Senmesolitikum: 5500- 4000 f. Kr. 

Neolitikum: 4000- 1800 f. Kr. 

Tidigneolitikum: 4000- 2800 f. Kr. 

Mellanneolitikum: 2800- 2300 f. Kr. 

Senneolitikum: 2300- 1800 f. Kr. 

Bronsålder 

Äldre bronsålder: 1800- 1100 f. Kr. 

Period I: 1800- 1500 f. Kr. 

Period II: 1500- 1300 f. Kr. 

Period III: 1300- 1100 f. Kr. 

Yngre bronsålder: 1100- 500 f. Kr. 

Period IV: 1100- 900 f. Kr. 

Period V: 900- 700 f. Kr. 

Period VI: 700- 500 f. Kr. 

Järnålder 

Äldre järnålder: 500 f. Kr. - 520/530 e. Kr. 

Förromersk järnålder: 500 f. Kr. – Kr. f. 

Romersk järnålder: Kr. f. – 375 e. Kr. 

Folkvandringstid: 375 e. Kr. – 520/530 e. Kr. 

Yngre järnålder: 520/530 e. Kr. – 1050/1060 e. Kr. 

Vendeltid: 520/530 e. Kr. – 770/800 e. Kr. 

Vikingatid: 770/800 e. Kr – 1050/1060 e. Kr. 

Tidig medeltid: 1050/1060 e. Kr. ―> 
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Tabell 10. Stenålderns hyddor och hus. 
 

         LOKAL     ANTAL ANL.          PERIOD      REFERENS 
Yttermo 
RAÄ - , Leksand sn, 
Dalarna 

 
            2- 3 

 
             MES 

 
     Larsson 1994a 

Fräkenrönningen 
RAÄ 399, Valbo sn, 
Gästrikland 

 
               7 

 
             GRK 

 
       Björck 1995 

Smällan 
RAÄ 447, Grödinge 
sn, Södermanland 

 
               1 

 
              TN 

 
Olsson & Miller manus 

Mogetorp 
RAÄ 1, Katrineholms 
stad, Södermanland 

 
             1-2 

 
              TN 

 
    Florin 1938, 1958 

Östra Vrå 
RAÄ 43, Stora Malm 
sn, Södermanland 

 
               3 

 
              TN 

 
    Florin 1938, 1958 

Jordbromalm 
RAÄ 230, 
Österhaninge sn, 
Södermanland 

 
               1 

 
             MES 

 
Drotz & Lindgren 1994 

Pärlängsberget 
RAÄ 143, Övertjärna 
sn, Södermanland 

 
               5 

 
             MES 

 
  Hallgren et al 1995 

Annelund 
RAÄ 17, Enköpings 
stad, Uppland 

 
               1 

 
              SN 

 
Fagerlund & Hamilton 

1995 
Fågelbacken 
RAÄ 73, Hubbo sn, 
Västmanland 

               ? 
               1  
 

              TN 
             SYK 

        Heimer 1994 
       Apel et al 1995 

Bollbacken 
RAÄ 258, Torstuna 
sn, Västmanland 

 
               4 

 
             GRK 

 
        Heimer 1994 

Brunneby (Visselmyra)
RAÄ 42, Brunneby sn, 
Östergötland 

 
               1 

 
              TN 

 
        Larsson 1994b 

Svintuna 
RAÄ 87, Krokek sn, 
Östergötland 

 
               1 

 
             GRK 

 
        Larsson 1995b 

Åby 
RAÄ 36, Kvillinge sn, 
Östergötland 

 
             1- 2 

 
             GRK 

        Larsson 1995c 
  Bagge ATA 2158/34 

Kv. Paragrafen 
RAÄ 142, Linköpings 
stad, Östergötland 

               1 
               2 

              SN 
             SYK 

Hedvall & Larsson 1992 
      Larsson 1995a 

Kv. Glasrutan 
RAÄ 161, Linköpings 
stad, Östergötland 

               1 
             2- 3 

             SYK 
              SN 

Hedvall & Larsson 1992 
      Larsson 1995a 
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Skogsmossen 
RAÄ 633, Fellingsbro 
sn, Västmanland 

 
              4? 

 
              TN 

 
   Hallgren et al 1997 

Skumparberget 
RAÄ 194, 
Glanshammar sn, 
Västmanland 

 
               1 

 
              TN 

 
         Apel et al 1997 

 
MES= Mesolitikum, GRK= Gropkeramisk kultur, SYK= Stridsyxekulturen, TN= 

Tidigneolitikum, SN= Senneolitikum, ANL.= Anläggningar 

 

Tabell 11. Äldre bronsålderns hus. Alla mått i tabellerna anges i meter. 

        HUS            L           B          DAT.         REF. 

Pryssgården 153      24,5 (32)          5,8 1677- 1517 f. Kr. Borna- Ahlkvist 

et al 1998 

Pryssgården 159     11,5 (13,8)      5,8 (7,9) 1307- 1116 f. Kr. Borna- Ahlkvist 

et al 1998 

Pryssgården 232        7,4 (9)       4 (6,2) 1260- 1030 f. Kr. Borna- Ahlkvist 

et al 1998 

Glasrutan 2, C4          9,0          4,5 Äldre bronsålder Karlenby 1994 

Glasrutan 2, A2         11,5          7,0 Äldre bronsålder Karlenby 1994 

Glasrutan 2, E5           17     3,9 (7,0) Äldre bronsålder Karlenby 1994 

Apalle 13             ─           ─ Äldre bronsålder Ullén 1995 

L= Längd, B= Bredd, DAT.= Datering, REF.= Referens 

 

Tabell 12. Yngre bronsålderns hus. 

        HUS            L           B         DAT.         REF. 

Glasrutan 2, C1          31,0         10,0 Yngre bronsålder Karlenby 1994 

Glasrutan 2, C2          22,0          7,5 Yngre bronsålder Karlenby 1994 

Glasrutan 2, C3          23,0          7,0 Yngre bronsålder Karlenby 1994 

Vrå 1          36,0          8,0 Yngre bronsålder Karlenby 1994 

Pryssgården 155    18,3 (22,15)       5 (8,2) Äldre bronsålder- 

yngre bronsålder 

Borna- Ahlkvist 

et al 1998 

Pryssgården 174      9,85 (14,0)    4,45 (6,8)  812- 550 f. Kr. Borna- Ahlkvist 

et al 1998 
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Pryssgården 189    18,1 (23,6)     4,2 (6,3)  971- 811 f. Kr. Borna- Ahlkvist 

et al 1998 

Apalle 2            ─           ─ Yngre bronsålder Ullén 1995 

 
 
Tabell 13. Grophus från yngre bronsålder 

       HUS        L       B       DJ.          DAT.         REF. 

Pryssgården 255      3,3      2,7       0,4 Yngre bronsålder Borna- Ahlkvist 

et al 1998 

DJ.= Djup 

 
 
Tabell 14. Hus utan tydlig rumsindelning. 

  HUS       L                    B               BB                F               DAT.      REF. 
Tibble VII      17       6,0             2,4- 2,6         R 770- 400 f. 

Kr. 
Andersson 
et al 1994 

Trollbo        ─        ─    2,4- 3,7         K 900- 800 f. 
Kr. 

Åstrand et 
al 1998 

Darsgärde       24            6,9     2,6- 3,5         K       ─ Ambrosiani 
1964 

Äs       18        6,6    2,8- 3,5         K 170 f. Kr.- 
340 e. Kr. 

Hyenstrand 
1973 

BB= Bockbredd, F= Form (R= Rak, K= Konvex) 
 
 
Tabell 15. Hus med en indelning i två sektioner. 

   HUS       B          L       BB         F      DAT.     REF. 
Nyckelby 22       ─         ─   2,9- 3,4         K 380- 110 f. 

Kr. 
Anund & 
Eriksson 
1998 

Täby 22       ─         ─   2,9-03,3         R?       ─ Fagerlund 
et al 1999 

Håga II       ─         7,4    1,9- 4,2         K 760- 400 f. 
Kr. 

Göthberg 
& 
Holmström 
1999 
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Tabell 16. Hus med en indelning i fler än två sektioner. 

   HUS       L        B          BB         F     DAT.     REF. 
Graneberg I      25,9       8,0    2,7- 3,1        R? 180 f. Kr.- 

60 e. Kr. 
Eriksson & 
Lang 1998 

Åshusby I      ─       8,8    1,7- 3,5        K 910 f. Kr.- 
140 e. Kr. 

Dunér & 
Mutikainen 
1998 

Ekeby 29      ─        ─   2,4- 3,2        K? 110 f. Kr.- 
80 e. Kr. 

Fagerlund 
et al 1999 

Nyckelby I      25    4,4- 6,0   1,8- 3,0        K 60- 250 e. 
Kr. 

Göthberg 
& Franzén 
1996 

 
 
Tabell 17. Mindre treskeppiga hus. 

     HUS          L          B         BB       DAT.       REF. 
Skavsta I         11         6,1         2,2 0- 680 e. Kr. Olausson 

1994 
Håga IV          ─          ─      3,5- 3,8 760- 390 f. 

Kr. 
Göthberg & 
Holmström 
1999 

Tibble III          ─          ─      1,7- 2,4 410- 200 f. 
Kr. 

Andersson et 
al 1994 

 
 

Tabell 18. Hustyp 1. 

    HUS       L         B           BB         F     DAT.     REF. 
Ekeby 35      23         ─    2,0- 2,4         R 250- 410 e. 

Kr. 
Fagerlund 
et al 1999 

Bredåker VI      22         5,7    1,7- 2,3         K 440- 600 e. 
Kr. 

Häringe 
Frisberg& 
Göthberg 
1998 

 
 
Tabell 19. Hustyp 2. 

     HUS     L       B        BB         F      DAT.      REF. 
Rickomberga C     ─      5,8    1,6- 2,4         R 220- 780 e. 

Kr 
Karlenby 
1995 

Rickomberga D    25  2,0- 2,6    2,0- 2,6         R? 450- 670 e. 
Kr. 

Karlenby 
1995 

Håga I     ─       ─    1,9- 2,5         R? 450- 650 e. 
Kr. 

Göthberg 
& 
Holmström 
1999 
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Tabell 20. Hustyp 3. 

     HUS         L         B       BB         F       DAT.      REF. 
Väsby 8         ─         ─     1,6- 1,9         R 230- 400 e. 

Kr. 
Fagerlund 
at al 1999 

Täby 19       20,6    6,2- 6,7     2,0- 2,4         R? 670- 810 e. 
Kr. 
880- 1170 
e. Kr. 

Fagerlund 
et al 1999 

Täby 14         ─         ─    1,8- 2,1         R 120- 330 e. 
Kr. 

Fagerlund 
et al 1999 

 
 
Tabell 21. Mindre treskeppiga hus. 

       HUS           L           B         BB        DAT.        REF. 
Ensta 30          13           6         2,0           ─ Modin 1973 
Väsby 9          ─          ─     2,1- 2,2 130- 430 e. 

Kr. 
Fagerlund et 
al 1999 

Görla V          10          4,2     1,3- 1,6 210- 410 e. 
Kr 

Eriksson 
1995 

 
 
Tabell 22. Renässans under vikingatiden. 

      HUS         L         B       BB         F     DAT.     REF. 
Sanda I        25   4,8- 6,1    1,3- 1,5       K/R 850- 990 e. 

Kr 
Göthberg 
et al 
1999??????

Isättra II        11   4,0- 4,5    2,2- 2,8         R 1040- 1300  Vinberg & 
Wahl 1996 

Hässelby     24- 27?   4,7- 8,5    1,5- 2,0         K         ─ Forsåker 
1984 

 
 
Tabell 23. Enskeppiga hus. 

         HUS             L             B          DAT.          REF. 
Rickomberga E          10,5            7,0             ─ Karlenby 1995 
Täby 46           14,5        4,8- 5,6             ─ Fagerlund et al 

1999 
Helgö 2/V           9,4            4,0             ─  Holmqvist 1970 
Bagare 3          14,5        4,6- 5,1             ─ Carlsson et al  

1996 
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Tabell 24. Enskeppiga hus. 
 

        HUS             L              B          DAT.           REF. 

Pollista 24             5             2 1100-1500 e. 

Kr. ? 

Hållans & 

Svensson 1999 

 
 
Tabell 25. Fyrstolpshus. 

        HUS            L            B     DAT.          REF. 

Pryssgården 227          2,75          1,85 Romersk    

järnålder 

Borna- Ahlkvist et al 

1998 

Pryssgården 209           4,5           4,15 Yngre 

järnålder- 

tidig 

medeltid 

Borna- Ahlkvist et al 

1998 

 
 
Tabell 26. Grophus. 

      HUS        L           B     DJ.       DAT.     REF. 

Pryssgården 259   4,4 (6,8)    3,5 (5,3)     0,8 2 f. Kr.- 130 

e. Kr. 

Borna- Ahlkvist 

et al 1998 

 

 

 

Fig. 61. Teckenförklaring till planritningar över hydda 1 & 3 på Pärlängsberget. Skala 1:20. 
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Fig. 62. Teckenförklaring till planritningar från Pryssgården. 
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