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Hus, gård och by
UNDER DET FÖRSTA

årtusendet före Kristus hade ett gemensamt
byggnadsskick utvecklats i Nordeuropa. Långhuset, med männis
kor och boskap under samma tak, var gårdarnas viktigaste hus.
Denna byggnadstradition var klart avgränsad från den keltiska i

Husfrån äldre järn
ålder under utgrävning
vid Trulstorp, utanför
Laholm, Halland.
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väst och syd och från den slaviska i sydöst och öst. Söder om Rhen
och på de brittiska öarna dominerade vid denna tid i stället runda
hus . I Östeuropa fanns under äldsta järnålder på gårdarna flera
små rektangulära hus, byggda av liggande timmer där taket bars
upp av väggarna.

HUSET UNDER JÄRNÅLDERN
De nordiska långhusen var treskeppiga. Taket bars upp av en dub
bel rad inre stolpar, som grävdes djupt ner i jorden och som parvis
var förbundna upptill av en tvärliggare (eller en bindbjälke) till
backpar. Väggarnas stomme bestod oftast av stående, jordgrävda
stolpar. Dessa väggstolpar stödde taket och utgjorde samtidigt
ramarna för väggarnas övriga byggnadsmaterial. Väggmaterialet
varierade från tjocka, lerklinade flätverksväggar till stående eller
liggande träverk. Ibland var väggarna dubbla, till exempel med en
inre vägg av risflätade mattor på en yttre grövre trävägg. De kun
de också vara täckta ytterst av ett lager med näver. Det byggdes
även hus med ytterväggar av ett skyddande lager av sten eller torv
utanpå en inre träpanel.

Rumsindelning
Järnåldershusen i Norden var indelade i rum med skilda funktio
ner: bostad i ena änden och förråd eller fähus i den andra. Denna
miltås

Det treskeppiga lång
husets begrepp och
konstruktionsdetaljer.
Efter Lindkvist &
Ramqvist 1993.
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kombinationslösning förblev det treskeppiga långhusets karaktärs
drag så länge det existerade. Den uttrycker med andra ord en livs
form som med variationer och ändringar förblev förhärskande
fram till omkring 800 e.Kr., då nya byggnadstraditioner börjar ta
form.
Under hela denna period utformades långhuset i oändligt många
skepnader. Längden varierade från knappt tio meter till närmare
sextio meter. Grundplanen varierade också. Både långsidor och
gavlar kunde vara raka eller mer eller mindre svängda och runda
de. Ibland kunde husets grundplan till och med vara trattformad.
Det treskeppiga långhuset har alltså formats, omformats och ut
vecklats under en lång period från bronsålderns mitt fram till vi
kingatid.
Människor och boskap under samma tak
Bostadshusen under järnåldern var sällan mindre än 15 meter
långa. I allmänhet var de indelade i minst tre rum. Ett ingångsrum
på mitten ledde ofta till bostadsdelen på den ena sidan och till ett
förrådsrum eller en fähusdel på den andra sidan.
Golven i bostadsdelen bestod av hårdtrampad jord eller så kunde
de vara täckta med ett lager av torkad lera. I enstaka fall har man
hittat spår av trägolv. Ibland har bostadsdelen varit bättre isole
rad än fähusdelen. Det har man åstadkommit genom att lerklina
både innertak och väggar. Runt väggarna kan finnas spår av jord
bänkar.
Eldstaden var centralt placerad i bostadsrummet. Den kunde
vara nergrävd i golvet, stensatt eller lerklädd. I andra fall var den
uppbyggd på en jordpall och försedd med en stekhäll av lera. I
några hus finns spår av ett lerklinat rökfång över eldstaden. Un
der gynnsamma förhållanden har man vid utgrävningar hittat
underjordiska luftkanaler för eldstaden.
Fähusdelen skilde sig oftast från bostadsdelen genom att de tak
bärande stolpparen stod på ett mindre och jämnare avstånd från
varandra. Det berodde på att stolpsättningen var anpassad till bås
ens bredd. I fähusdelen kunde golvet vara stenlagt. Ibland förekom
även i fähusdelen små härdar i sidoskeppen. Utrymmet uppe un
der taket kan ha utnyttjats till förvaring av bland annat hö.
Husen kunde ha en, två eller flera ingångar. Ett indraget stolp
par i dörröppningen visar ofta att själva dörren har varit skyddad
av taket. På det sättet kunde dörren avpassas till människornas
längd även om väggarna var låga. Ibland var dörröppningarna
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Stolphål efter byggna
der och gärdesgårdar
vid Toftanäs. I bildens
övre vänstra hörn syns
rester efter en fägata
som har lett in till ett
av husen. Gården upp
fördes under första
århundradetfKr. En
andra byggfas skedde
under första århund
radet e.Kr.
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så breda att djur eller vagnar kunde passera.
Men det stod inte bara långhus på järnålderns gårdar. Förutom
det flerfunktionella bostadshuset fanns hus med enbart en funk
tion, antingen bostad, förråd eller källare. Därtill fanns särskilda
verkstadshus och små fyrstolpsbodar. Beroende på sociala och
ekonomiska förutsättningar kunde bebyggelsen variera från gård
till gård, och från trakt till trakt, under en och samma period.
500 fKr.-200 e.Kr.
Det är bara i några få fall som man har daterat hus till järnålderns
allra äldsta skede, men från århundradena närmast före Kristi
födelse får vi ett större och säkrare fyndmaterial. Hus från förro
mersk järnålder har grävts ut framför allt i Skåne och Halland, samt
i Östergötland och i Mälardalen. Det finns ännu inga säkra hus
från denna period från Mellannorrland, Sydsvenska höglandet eller
Östersjööarna.
En vanlig gård i Skåne och Halland bestod som tidigare oftast
av ett ensamliggande huvudhus, medan man på större gårdar också
uppförde ett mindre hus bredvid huvudhuset. Att det på gårdarna
fanns minst ett hus till gällde för övrigt mera allmänt både i Öst-
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ergötland och i Mälardalen. I Mälardalen uppstod nu ett delvis
avskärmat tun, där det mindre huset ofta byggdes i vinkel mot
huvudhuset.
Från 200 f.Kr. framträder både ensamliggande går dar, små
går dsgrupper och byar. Det uppstår nu också skillnader i husstor
lek inom samma region. De sociala och ekonomiska skillnaderna
mellan olika gårdar blir tydligar e än förut.
I några omr åden ser vi de första tecknen på ett mer avancerat
timmer mansarbete. Stolparna är inte längr e enbart rundade; även
kluvna eller täljda stockar används i husbygget.
Under de för sta två hundra åren efter Kristi födelse blev det allt
vanligar e att långhusen inrymde flera olika rum. Upp till sex olika
funktioner kan ha funnits i samma långhus. För att gör a detta
möj ligt har takstolparna placerats mer flexibelt och ojämnt, både
i bredd och i avstånd. På de största gårdarna har husen varit mycket
imponerande med 40-5 0 meter s längd.
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200-600 e.Kr.
Ingen period är så r ik på huslämningar som den mellan 200 och
600 e.Kr. Det finns hus från nästan alla landskap , från Skåne till
Mellannorrland. Även i de inre delarna av landet har man påträf
fat hus, bland annat på Visingsö i Vättern och i röjningsröseland
skap vid Röstorp i Västergötland och Hovshaga vid Växjö i Små
land.
Från denna tid kan man därför följ a tydliga, lokala särdrag i

Utifrån placering och
storlek på utgrävda
sto lphål är det möjligt
att reko nstruera hur
huset har sett ut. Hus
från 200-300-tal,
Fosie utanför Malmö.
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Hus Il under återupp
förande, Gene fornby,
sommaren 1992.

byggnadstraditionen och de olika regionala skillnaderna inom
Nordeuropa blir större. Husen speglar i högre grad än tidigare olika
ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden. Fram till 100
e.Kr. bestod ytterväggarna över hela Sverige uteslutande av lerkli
nade flätverksväggar. Omkring 1 00 -2 00 e.Kr. började andra vägg
konstruktioner dyka upp. Exempelvis blev det i vissa områden
vanligare att väggstolparna tappades in i en syllstock som place
rades på marken. Tjocka ytterväggar av sten, jord eller torv med
en inre vägg av stående eller liggande plank blev vanliga, framför
allt på Öland och Gotland.
I Östsverige och i Norrland anlade man ofta en plan terrass av
jord och sten på platsen där husen skulle uppföras. Här blev det
vinkelformade tunet mycket vanligt. På de större gårdarna bygg
des nu flera hus på tunet bredvid huvudhuset och oftare än förr
anlades grophus för hantverk och förvaring.
Generellt sett blev husen kortare än förut, men på storgårdarna
kunde de största husen fortfarande byggas upp till 50 meter långa.
Redan tidigare kan man skymta ett kollektivt finrum, möteshal
len, i de stora långhusen, men på 300-talet är det många storgår-
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dar över hela landet som bygger särskilda hus för detta ändamål.
Detta är de tidigaste spåren av den aristokratiska hallen, som vi
möter i de nordiska vikingasamhällena och som beskrivs i den
fornnordiska litteraturen.
Särskilt på Öland, i östra Östergötland och i Uppland finns nu
befästa bosättningar bakom murar av sten eller vallar av jord och
sten. Vallarna kan också ha förstärkts med palissader av trä. I
Östergötland och i Uppland är det oftast en storgård som uppförts
med befästa murar. Den stora Mjälleborgen i Jämtland har också
tillhört en storman. De befästa boplatserna återspeglar den stora
roll som interna och externa maktstrider kan ha haft under folk
vandringstid, men vi måste också se de befästa gårdarna som sym
boliska manifestationer från en social och ekonomisk maktelit.
De öländska fornborgarna från samma tid är inte lika enkla att
tolka. I Eketorpsborgen på Öland har det funnits 12 likstora går
dar bakom murarna. I ett av husen i borgen har man påträffat fynd
som visar att byggnaden har haft hallfunktion. Bebyggelsen har
sannolikt samlats i borgen omkring en ledande hövdinggestalt, men
vilken roll som de 12 likstora gårdarna haft i förhållande till den
ne är inte klart. Hallen ger inte intryck av att vara säte för en rik
tig storman. I den samtida friliggande bebyggelsen på ön finns fle
ra exempel på större och mer fyndrika hallbyggnader. Det har
föreslagits att hallbyggnaden skulle representera en form av om
bud för andra makthavare, som hade överhöghet över de 12 lik
stora gårdarna, som brukats av jordlösa, men fria män. Under alla
omständigheter tyder den på ett samhälle med en tydlig social hie
rarki.

600-1100 e.Kr.
Under 500-600-talen skedde en genomgripande förändring av
bebyggelsestrukturen över hela Norden. Förändringen i bebyggelse
och odlingslandskap har behandlats i ett tidigare kapitel. Många
bebyggelselägen överges och särskilt på Östersjööarna, i Öster
götland och i Mellannorrland har en reell nedgång i bebyggelsen
skett.
Från år 600 till 800 finns det därför få bevarade huslämningar.
Utifrån de få hus som undersökts kan man se att byggnadsskicket
har förändrats. De treskeppiga stolphusen byggdes till att börja
med mycket mindre än förut, medan antalet hus på gårdarna öka
de. Men med början under 700-talet växte ett radikalt annorlun
da byggnadsskick fram. Det började att byggas mindre, i huvud-
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Befästa stormannagår
dar i Uppland: Broborg
(Husby-Långhundra
socken), Darsgärde
(Skederids socken),
Runsa (Eds socken).
Efter Olausson 1998.
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Från 700-talet började man bygga mindre hus där väggarna bar hela
taktyngden. I Smedby i Upplands Väsby utanför Stockholm har man
rekonstruerat en gård från 1000-talet medförebildfrån den utgrävda
gården Pollista. Den vänstra delen av huset, där härden finns, har
risflätade väggar tätade med kodynga.

Väggarna i vikingati
dens hus kunde byggas
iflätverk, knuttimring
eller som här i skiftes
verk av breda ekplan
kor. Gunnes gård,
Smedby i Upplands
Väsby.
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sak syllburna hus, där väggar och spärrkonstruktioner bar hela
taktyngden. Dessa nya, mindre hus byggdes i varierande tekniker,
som skiftesverk, flätverk (som förr) och knuttimring. De hade det
gemensamt att de oftast var relativt små och saknade inre takbä
rande stolpar.
På stormannagården på Arnäsbacken i Ångermanland finns
rester efter en lång rad byggnader från 600-1200. De äldsta hu
sen är små, fortfarande treskeppiga, men med kraftigare väggstol
par än tidigare. De har inte haft någon fähusdel utan man får anta
att man börjat med separata fähus. Något yngre, från 700-talet,
är några rektangulära hus, som endast har stolpar i väggarna. Med
denna huskonstruktion har man kunnat få ett stort rum fritt från
stolpar. På 900-talet finns belägg för ett knuttimrat hus på Arnäs
backen och vi ser här början på den byggnadstradition som sedan
kom att dominera i hela det mellansvenska och nordsvenska om
rådet.
Särskilt i Nord- och Mellansverige blev de nya små husen van
liga som gårdens huvudhus under 700-900-talen. I Västsverige
fortsatte traditionen med större hus på gårdarna. Men även där,
liksom i Skåne, förändrades byggnadsskicket. Det blev nu vanli
gare med tvåskeppiga långhus, med endast en rad inre stolpar, som
bar upp taket.
Att den gamla långhustraditionen försvann innebar inte att
hustypen som sådan förblev borta. Långt fram i tiden - ända fram
till 1200-talet - kunde stora treskeppiga hus finnas på storman
nagårdar. De hade då ofta en speciell funktion som festhallar. Det
treskeppiga långhuset hade alltså tjänat ut sin roll som jordbru
kets huvudbyggnad, men levde kvar som ideologisk och social
institution.
Upplösningen av järnålderns långhustradition ledde till att fä
hus och vissa andra rum bröts loss från långhuset och placerades
i egna mindre byggnader. Det skedde med andra ord under järnål
derns slut en övergång från mångfunktionella hus till många en
funktionella. Förändringen kan ses ur olika aspekter. Den är sam
tida med en minskning av familjestorleken och antalet stallade djur
per gård. Den är samtida med de tidiga städerna, där denna bygg
nadstyp dominerade från början. Den kan också återspegla de
ökade kontakterna över Östersjön med Östeuropa, där denna
byggnadstradition har äldre rötter.
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FÄHUSENS STORLEK
Utifrån arkeologiska undersökningar är det i vissa fall möjligt att
konstatera hur stor fähusdelen i långhusen varit. Genom att på
detta sätt gå in i ladugården, och inte bara se husen utifrån, kan
man i bästa fall registrera skillnader i antalet stallade djur mellan
olika perioder och mellan olika hus i samma period. Men det är
få hus som är så väl bevarade eller så noggrant undersökta att
fähusens storlek kan fastställas. Några generella slutsatser kan ändå
dras.
I de äldsta kända husen med fähus från perioden 200 f.Kr.-200
e.Kr. upptar fähusdelen en förhållandevis stor del av huset, ibland
nästan halva huset. I fähusen fanns oftast båsplatser för 12-20 djur.
Det finns också exempel från Södermanland på att storgårdar kun
de ha mycket stora fähus med båsplatser för 24-40 djur.
Senare, i den mellersta perioden av järnåldern, 200-600 e.Kr.,
finns en mycket större variation. Fähusen kunde rymma från 4 till
upp emot 24 båsplatser, med ett medelvärde på 15. Under denna
period av järnåldern hade man alltså genomsnittligt fler djur stal
lade på en gård än vad som fanns på en normalgård under histo
risk tid. Samtidigt var variationen stor mellan stora och små djur
besättningar.

Fähusen som förmögenhetsmått
Det är tydligt att det fanns klara sociala skillnader mellan gårdar
na i den tidens jordbrukssamhällen. I det arkeologiska materialet
syns skillnaderna i antalet hus per gård, husens storlek och antal
båsplatser i fähuset. Men det är sällan som man har ett så stort
material att man tydligt kan se de sociala skillnaderna.
I Hälsingland har man utifrån de välbevarade husterrasserna
från denna tid kunnat dokumentera längden på över hundra gårds
hus. Det största huset på varje gård varierade i längd mellan 15
och 48 meter. Ett annat mått på gårdens sociala ställning i Häl
singland vid denna tid är storleken på de gravhögar som hör till
gården. De ger en tydligare bild av den sociala skiktningen. När
man kombinerar uppgifterna om husens storlek med gravarnas
storleksvariationer på dessa husgrundslokaler, får man tre tydliga
nivåer i den sociala hierarkin.
Enbart storleken på gårdens huvudhus ger alltså inte en tydlig
bild av den sociala skiktningen. Där kan fähusens storlek hjälpa
oss att ge ett mått på förmögenheten i form av antalet boskap. För
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24 hus från perioden 200-600 från olika delar av landet är det
möjligt att mer exakt avgränsa fähusets storlek. Det visar sig då
att det inte finns något tydligt samband mellan huvudhusets stor
lek och antalet båsplatser.
Om vi reste runt i bygderna skulle det alltså inte alltid vara
möjligt att se de ekonomiska skillnaderna från utsidan av gårdar
nas huvudhus. Först när vi tittade in i fähusdelen skulle vi kunna
fastställa hur mycket boskap man hade. Särskilt gårdar med nor
malstora huvudhus (24-28 meter) skulle bjuda på överraskning
ar. Inom dessa kunde det lika gärna vara fähus med plats för 10
bås som för 20. Något liknande skulle vi också upptäcka om vi
genomförde kontrollen på de stora gårdarna där huvudhusen var
30 meter eller mer. I många hus skulle det vara båsplatser för mer
än 24 djur, i andra storhus skulle det endast finnas plats för 10 bås.
Medan husens storlek visar en normalfördelad kurva runt ett
typvärde på 25-29 meter så visar i stället kurvan över antalet stal
lade djur att det funnits två distinkta klasser av fähusstorlekar. Hus
med 10 respektive 18 båsplatser dominerar materialet. De mindre
kan möjligtvis liknas vid den historiska tidens förhållandevis små
djurbesättningar, medan den större typen av gårdar måste ha för
fogat över mer arbetskraft. Som vi ska se i två konkreta exempel
har det också varit vanligt att de två typstorlekarna av gårdar fun
nits i närheten av varandra och bildat en byliknande grupp av
ensamgårdar.
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Rekonstruerat antal
båsplatser i långhus
från järnålderns mitt.
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Mjärdevi i Östergötland. Ett exempel från förromersk
järnålder.
I Mjärdevi, Slaka socken i Östergötland, undersöktes två närlig
gande gårdstun. Gårdstunen var samtida från århundradena före
Kristi födelse och avståndet mellan dem var omkring en halv kilo
meter. På det ena tunet stod ett 25 meter långt huvudhus och ett
mindre uthus. På det andra gårdstunet stod två mindre hus, som
var huvudhus i var sin gård. Den större gården hade plats för cir
ka 20 djur, de två mindre kan båda ha hyst vardera 12 djur. Man
kunde bestämma storleken på aktivitetsytorna runt de olika hu
sen. På den större gården var den 1 000-1 200 m2, på de mindre
600 respektive 800 m2 •
Husens och aktivitetsytornas storlek, de olika stora fähusen,
samt avstånden till närmaste gravfält (den största gården låg när
mast), understryker att det har funnits en skillnad av social och
ekonomisk karaktär mellan gårdarna på de två enheterna. Samti
digt ligger de så nära varandra att de måste ha samverkat på sam
ma sätt som vi vet att gårdarna gjorde i de något senare stensträngs
områdena i samma landskap (se sidan 304).
Vallhagar på Gotland 200-600 e.Kr.
På 1950-talet undersöktes en byliknande gårdsgrupp från perio
den 200-600 e.Kr. i Vallhagar i Fröjels socken på Gotland. I fyra
av gårdarna kan fähusdelen i gårdens huvudhus beräknas. Fähu
sen har hyst 10, 12, 16 och 18 djur. De två mindre gårdarna med
det minsta djurantalet låg i den norra delen av bebyggelsen, de två
större i den södra delen. Det var inte bara fähuset (och husstorle
ken) som skiljde de nordliga gårdarna från de södra. Båda de söd
ra gårdarna bestod av tun med flera hus, medan de norra inte hade
mer än ett hus. På den gård som hade störst fähus fanns dessutom
en separat byggnad, som har tolkats som en festhall. I den fanns
inga spår av köksredskap, men däremot fynd som har uppfattats
som lyxföremål: glas, bronssmycken och dekorerad keramik, dess
utom föremål som tydde på hantverk.
Utöver dessa fyra gårdar, där fähusens storlek kunnat bestäm
mas, fanns ett antal mindre hus, som kan vara rester efter små
gårdar. Innanför denna by har alltså hushåll av mycket olika stor
lek existerat, från storgården längst i söder till smågårdarna i norr.
De båda exemplen ger kött på benen till statistiken. Andra ex
empel på byliknande samfälligheter med en dominant gård finns
på Öland och vid Arlanda utanför Stockholm. De stora och små
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fähusen är alltså inte bara uttryck för en normal variation runt ett
medeltal. Vi ser tydligt hur det i byar och hägnadslag vid järn
ålderns mitt har förekommit två typer av gårdar. De mindre gård
arna har haft en boskapsstock av samma storleksordning som den
historiska tidens genomsnittliga gårdar, medan storgårdarna har
haft större boskapsstock, större hushåll, flera byggnader på tunet
och ofta dessutom manifesterat sin sociala roll med en separat fest
hall. Byar och samverkande gårdsgrupper har ofta bestått av flera
mindre gårdar grupperade runt en eller två ledande, större gårdar.
Det kan jämföras med utvecklingen på Jylland vid samma tid. I
byarna där växer en storgård fram som den dominerande med
större hus och större tomt. Det har tolkats som ett uttryck för ökade
sociala skillnader.

Fähusens storlek under yngre järnålder
Under yngre järnålder ändras fähusen. Samtidigt som husen nu
genomgående byggs kortare än förut, upptar också fähusdelen en
mycket mindre del av husens yta. Antalet hus från yngre järnålder
med tydlig fähusdel är litet, men det finns inga tecken på att sam
ma stora djuruppsättningar som tidigare varit vanliga. Såväl i van-

Val/hagar. Fröjels
socken, Gotland.
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liga långhus som i de så kallade trelleborghusen och i de nya ty
perna av små rektangulära hus är fähusdelen genomgående mind
re och har oftast hyst 6-12 djur.

BY OCH GÅRD
På runstenarna förekommer ordet by - hyr eller bu. Det har van
ligen översatts med gård. I fornnordiskan användes dessa ord helt
enkelt för en bebyggelse på landet, alldeles oberoende av dess stor
lek. I dagens svenska har begreppet kommit att betyda att bebyg
gelsen består av flera självständiga gårdar. Vi använder begreppet
på gruppbebyggelser som är större än ensamgården. De må bestå
av två, fem eller fyrtio gårdar. I många andra europeiska språk
skiljer man mera noggrant på mindre och större gruppbebyggel
se. En engelsk village och en dansk landsby har vanligtvis kyrka,
mer än 20 gårdar och dessutom oftast bebyggelse för hantverkare
och andra jordlösa.
Under järnåldern bestod bebyggelsen inom det område som i dag
är Sverige av ensamgårdar, lösa gårdsgrupper, byar och storgårdar.
De riktigt stora byarna, som börjar närma sig den internationella
definitionen, förekommer sannolikt inte förrän mot slutet av järn
åldern. Men fördelningen mellan de olika bebyggelsetyperna är
dåligt känd - både i tid och rum. Byar har framför allt hittats från
de mest expansiva perioderna, det vill säga dels under de första
femhundra åren e.Kr., dels under vikingatidens slut. Byar från järn
åldern har också främst hittats i de slättområden som även i sena
re tid haft bybebyggelse.
Bybegreppet har också haft en funktionell innebörd. Gårdarna
i en by samverkade. De hade oftast sina ägor så nära och intrass
lade i varandra att de vid sådd, skörd, bete på inägorna och inte
minst i hägnadsarbetet hade ett nära samarbete. När lantmätarna
på 1600-talet i kartor och ord skulle beskriva den tidens bebyg
gelse på landet talade de ofta om att ensamgårdar kunde ligga i
byalag, det vill säga de hade en sådan hög grad av samarbete att
de fungerade som en by även om gårdarna inte låg på samma by
plats.
Resultaten av 1980- och 1990-talens arkeologiska undersök
ningar ger en ny bild av bybebyggelsens ålder och ursprung. Så
länge undersökningarna av järnålderns bebyggelse främst gjordes
utifrån vad som sågs ovan mark trodde man allmänt att ensam
gården var den helt förhärskande bebyggelseformen under järn-
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åldern. Endast i några få fall på Öland och Gotland uppmärksam
made man gårdar som bildade mindre byar.
Även sedan man började undersöka bebyggelselämningar un
der dagens åkrar hittade man oftare ensamgårdar än byar. Under
de expansiva perioderna av äldre järnålder växte nämligen inte bara
byarna till. Det tillkom också många ensamgårdar och det har
därför vid exploateringsgrävningar varit en större sannolikhet att
träffa på några av de många spridda gårdslägena än de lite större
bebyggelsegrupperna. Men på senare år har större och mindre byar
dykt upp i det arkeologiska materialet, såväl från äldre som yngre
j ärnålder.
Byar före 500 e.Kr.
I Köpingeområdet i Skåne bestod bebyggelsen under sista århund
radena före Kristi födelse av ensamgårdar och små gårdsgrupper.
Under 200-talet e.Kr. koncentrerades bebyggelsen till mindre byar,
som kan ha omfattat upp till fyra gårdar. De förblir fasta på sam
ma plats i upp till 300 år. Bebyggelselämningar från denna tid, som
har tolkats som byar av liknande storlek, har också hittats i Fosie
området utanför Malmö.
Även i Halland har man hittat byar från äldre järnålder. I Bro
gård utanför Halmstad har 40 huslämningar från de första 500
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åren e.Kr. tolkats som en by på mellan fem och nio samtida går
dar, som har legat på samma plats i flera hundra år. Fem av går
darna har legat väl samlade omkring en långsträckt, gemensam
plats. Flera hus har avlöst varandra på byplatsen men gårdarnas
tomter visar en stor beständighet över tid. På kort avstånd från
denna bykärna (50-250 m) har det också under olika perioder av
byns historia legat samtida gårdar, som tycks ha haft ett nära sam
band med byn.
I kapitlet om odlingslandskapets utveckling uppmärksammade
vi den äldre järnåldersbebyggelsen på Öland, som i flera fall be
står av förhållandevis stora, men löst grupperade byar på upp till
tolv gårdar. Den öländska bebyggelsen vid denna tid ger också ett
bra exempel på den hägnadssamverkan som i de senare kända
byarna är en viktig del av bybegreppet. Även Östergötlands äldre
järnåldersbebyggelse i stensträngssystemen har fungerat som se
nare tiders byalag, trots att bebyggelsen bestod av ensamgårdar (se
sidan 304 ).
I Mälardalen har det funnits såväl ensamgårdar som mindre byar
under äldre järnålder. I Uppland har man framför allt hittat en
samgårdar och dubbelgårdar som funktionellt hängt samman i
stensträngssystem, men i Västmanland förekommer redan under
äldre järnålder tydliga indikationer på lite större byar. I Skälby
utanför Västerås har man till exempel hittat ett 20- tal huslämningar
från äldre järnålder på en och samma plats. Hur många samtida
gårdar som dessa huslämningar kan ha motsvarat är inte helt klar
lagt, men allt tyder på att det varit en mindre by. I Badelunda ut
anför Västerås har en by från de fyra första århundradena e.Kr.
undersökts där antalet samtida gårdar på byplatsen uppskattats
till minst fyra. När nu byar från äldre järnålder dyker upp i det
arkeologiska materialet i Mälardalen är det inte överraskande att
det händer i de områden där man också senare har en övervägan
de bybebyggelse, som till exempel i Västmanlands slättområden.

Yngre järnålder
I Skåne finns det ett mycket nära samband mellan de vikingatida
byar man har hittat och de senare kända medeltida bylägena. Även
när det gäller byarnas storlek närmar sig de vikingatida byarna
medeltidsbyarnas storlek.
Detsamma gäller i Mälardalen där det finns starka indikationer
på att bebyggelseformerna under vikingatid har en stor likhet med
de som kan dokumenteras i det senmedeltida källmaterialet. Det
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bäst kända exemplet är byn Pollista i Övergrans socken, Uppland.
Där undersöktes bebyggelselämningar som fanns i nära anslutning
till det byläge som kan återfinnas på den äldsta lantmäterikartan.
Av dessa kunde man dra slutsatsen att där redan under 900-talet
fanns en by bestående av tre gårdar.
Byn Törnby i Uppland
I några fall kan vi få en konkret bild av hur en sådan vikingatida
by var ägd. Byn Törnby i Skå socken på Svartsjölandet i Uppland
bestod på 1500-talet av tre gårdar och var då med uppländska mått
en genomsnittligt stor by. Genom sammanlagt tre runristningar kan
man få en ögonblicksbild av de familjer som brukade byn 500 år
tidigare. En runsten i Törnby har rests av Ofeg, Sigmar och Frö
björn efter deras far Järund, Gunnas man. En annan har rests av
Östen och Frösten efter deras far Este. Det framgår också av ste
nen att Estes maka hette Åsgärd. En tredje runinskrift på ett sten
block i en hage 400 meter från bytomten vittnar om två bröder,
Saxe och Sven, som lät hugga runristningen över sin moder.
Tre olika brödraskaror har alltså låtit rista tre runinskrifter på
samma bys mark. Som de flesta runristningar i Uppland har de
sannolikt tillkommit under årtiondena kring 1000-talets mitt. De
är alltså samtida. Det kan inte tolkas på annat sätt än att byn på
1000-talet liksom på 1500-talet bestod av tre gårdar.
Runinskrifterna i Törnby är inte helt ensamma i sitt slag. I Bli
sta i Sorunda socken på Södertörn, söder om Stockholm, finns tre
ristningar som utförts av samme ristare och är huggna till minnet
av tre olika män. Även här stämmer byns storlek vid medeltidens
slut med förhållandena under vikingatid. I byn Harg i Skånela
socken i Uppland finns tio runinskrifter och utifrån dem kan fem
olika familjer konstateras vara bosatta i Harg vid samma tid.
Dessa runinskrifter ger alltså en tydlig indikation på att den
bebyggelsestruktur, som vi känner från 1500-talets källmaterial och
från 1600-talets kartor, går tillbaka till 1000-talet. I Uppland fanns
under vikingatid ensamgårdar, småbyar och sannolikt också någ
ra få riktigt stora byar.
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LITTERATUR

Under de sista åren har det växt fram en mängd litteratur om förhistoriska
hus i Sverige (och i Skandinavien). Översikten "Hus och gård" från Riksan
tikvarieämbetet bygger på en större del av denna litteratur (Göthberg m.fl.
1995). Den nordeuropeiska byggnadstraditionen under järnåldern har dis
kuterats i ett bredare europeiskt perspektiv bl.a. av Per Ramqvist (1992a).
Huset under järnåldern
Husens byggnadstekniska drag, särskilt vägg- och takmaterial och konstruk
tioner, samt inredningsdetaljer har behandlats av bl.a. Frans Herschend
(1980a), Ulf Näsman (1983), Per Ramqvist (1983), Lars Liedgren (1992) samt
Lennart Carlie (1992). Grundliga analyser av hus har även gjorts av Sten Tesch
(1993) för Köpingeområdet utanför Ystad och av Björhem & Säfvestad (1993)
för Fosie utanför Malmö. Även Bj0rn Myhre (1980) och Jochen Komber
(1989) har givit viktiga bidrag till förståelsen av de svenska husen i ett skan
dinaviskt perspektiv.
De nyaste husfynden från Småland (Visingsö och Kronobergsnäset) beskrivs
av Jansson (1997) resp. Hansson, Högrell m.fl. (1997). I Röstorp i Väster
götland har hus undersökts i röjningsröseområden (Connelid m.fl. 1993 samt
muntliga upplysningar Eva Weiler juni 1997). Också inom röjningsröseom
rådena i Örkelljunga har man nyligen hittat spår av treskeppiga hus från ro
mersk järnålder (muntl. medd. Lasse Wallin hösten 1997).
Frans Herschend har speciellt ägnat sig åt den aristokratiska hallens upp
komst och utveckling (1993 och flera senare uppsatser i TOR). Om befästa
bosättningar i Uppland har Michael Olausson skrivit (1995, 1997). Från
utgrävningarna av den befästa byn Eketorp på Öland finns ingen samlad re
dogörelse (se dock Näsman & Wegreus red 1979 och för en sammanfattning
Näsman 1989). En tolkning av dess funktion förs också fram av Herschend
(1988).
Utöver artiklarna i "Hus och gård" och där anförd litteratur, finns viktiga
resonemang om förändringen av hustyperna under yngre järnålder hos Ram
qvist (1992a, 1994) och Herschend 1989. Exempel på att de treskeppiga
hallarna existerar in i yngre järnålder finns bl.a. från Dalarna (Ersgård & Syse
1984), Uppland (Åqvist & Flodin 1992), Väst-Sverige (Lundqvist m.fl. 1996).
Fähusens storlek
Uppgifterna om fähusens storlek är baserad på en mindre undersökning som
har utförts av E. A. Pedersen på publicerat material från Skåne, Öland, Got
land, Östergötland, Uppland och Mellannorrland. Totalt ingår 46 hus varav
en liten grupp tillhör förromersk järnålder (6 hus) och en ännu mindre grupp
hus som har daterats till yngre järnålder (4 hus). Övriga hus tillhör romersk
järnålder-folkvandringstid (36 hus). Då 12 likartade fähus finns från Eke
torp-borgen från Öland, har dessa räknats som ett hus-exempel (därmed har
vi 25 hus från denna perioden). Även om materialet är mycket litet, ses klara
tendenser. De få husen från förromersk järnålder har förhållandevis stora fähus
(12-20 djur), medan husen från yngre järnålder har förhållandevis små fä
hus (6-12 djur). Uträkningen av antal båsplatser har utförts enligt Trond
L0ken (1987).
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Michael Olausson arbetar med en liknande frågeställning på ett delvis annat
material (Olausson 1 996). Även om de två husundersökningarna har olika
utgångspunkter, har resultaten i stort blivit desamma. Detta ser vi bland an
nat på det aritmetiska medelvärdet för de enskilda perioderna.
Period

Pedersen
(aritmetiskt medelvärde)

Ola usson 1 996

Förromersk järnålder

1 5,7 dj ur

1 1 ,4-1 4,0 dj ur

Romersk järnålder-fol kvandringstid

1 4,6 djur

1 0,0--1 3,2 dj ur i äldre del
1 0,0--1 6,0 dj ur i yngre del

Yngre järnålder

9,0 dju r

1 1 ,6 dj ur i äldre del
4,0--8,0 djur i yngre del

Från Liedgren ( 1 992) har vi hämtat exemplet med storleken p å gårdarnas
huvudhus i förhållande till gravarnas storlek. Exemplet från Mjärdevi, Slaka
socken, Östergötland, finns beskrivet hos Mats Larsson ( 1 993). Vallhagar
husen från Gotland har analyserats av Bj0rn Myhre ( 1 980) och Frans Her
schend ( 1993 ) .

B y och gård

Sten Tesch ( 1 993) har påvisat bybebyggelse under perioden 200-500 e.Kr. i
Köpinge utanför Ystad, liksom Björhem & Säfvestad ( 1 993 ) i Fosie utanför
Malmö. Bybebyggelsen på Brogård utanför Halmstad i Halland har under
sökts av Lennart Carlie ( 1 992 ) . I Mårten Stenbergers arbeten om bebyggel
sen på Öland ( 1 93 3 ) och om Vallhagar på Gotland (Stenberger 1 955) kunde
man tidigare hitta exempel på byliknande bebyggelse från romersk järnålder
folkvandringstid. Jan Henrik Fallgren har med utgångspunkt i den äldre järn
ålderns bybebyggelse på Öland diskuterat bybegreppet (Fallgren 1993 ) . En
översikt över de undersökta mellansvenska gruppbebyggelserna finns i Olaus
son 199 8 . Om Pollista i Uppland finns att läsa 61.a. i Broberg 1 994. Runste
narnas vittnesbörd om bybebyggelse under vikingatid har uppmärksammats
av Sigurd Rahmqvist ( 1994 ) .

