109

Gård och by
JORDBRUK, LANDSBYGD,

byar och gårdar är begrepp som i dag
hör
samman.
Under
neoliticum och bronsåldern fanns
självklart
ingen landsbygd, därför att det inte fanns några städer eller tätor
ter. Däremot fanns det kanske gårdar och byar. Saken är inte helt
lätt att utreda.

JORDBRUKETS BYGGNADER
Den centrala och ofta enda hustypen på fyndplatserna med eko
fakter efter jordbruk är långhusen.
Långhusen är avlånga, rektangulära, eventuellt med lite bågfor
made gavlar eller långsidor, med rätvinkliga eller rundade hörn.
Långhusen byggdes kring takbärande stolpar, som delade in hu
sen i två eller tre långskepp, beroende på om det fanns en rad tak
stolpar som bar takåsen, eller om det fanns en rad bockar av par
av stolpar. Takstolparna delade in långhusen i sektioner på läng
den. Ett riktigt långhus ska ha minst tre sektioner.
Tillsammans med långhusen grävs ibland fram hus med färre
stolpar eller inga stolpar alls. Dessa kan kallas "uthus" med ett
sentida, möjligen missvisande ord. Tanken är att långhusen var
bostadshus.
På en del fyndplatser finns inte långhus. Husen är i stället mind
re och ofta runda. De kan ha eller inte ha fristående takbärande
stolpar. Många av dessa byggnader kan sammanfattande kallas
"hyddor".
Jordbrukets byggnader under neoliticum och bronsåldern var
således långhus, uthus och hyddor. Detta är en förenklad indelning,
som inte gör rättvisa åt byggnadernas variation, speciellt inte den
kronologiska variationen. Indelningen framhäver likhet och döl
jer skillnader. Speciellt under de äldre perioderna byggdes andra
hus än regelrätta långhus på platser där jordbruk bedrevs. Lång
husen blev dominerande under senneoliticum. En långhustradition
kan emellertid följas under hela neoliticum och bronsåldern. Ut
över dessa grundtyper av byggnader fanns också allehanda kult
hus och dödshus, som bör hållas i minnet på sidorna 207-215.
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Av husen är sällan bevarat något annat än spår efter de delar
som en gång var nedgrävda: stolphål, väggrännor och kokgropar.
De utgrävningar av hus som kan ge bilder av husen utöver enkla
grundplaner är få, och inte heller dessa utgrävningar säger just
mycket om hur husen egentligen såg ut över en halv meters höjd.
Hus i forntidsbyar är rekonstruktioner, som bygger på beprö
vad erfarenhet om vad som fungerar bra och dåligt vid husbygge
och när husen ska stå ute åratals i väder och vind. De är ganska
realistiska vad avser storlek, höjd, byggnadsmaterial, vägg- och tak
konstruktioner, dörrarnas placering och en hel del andra detaljer.
Ändå är helhetsintrycket antagligen alldeles fel. Rekonstruktörer
na har inte vågat förse husens trästolpar och dörrinramningar med
sniderier eller väggarnas lerklining med färgstarka målningar. De
är lite stela, tekniska arkitektskapelser. Husen på fotografierna i
denna bok ger heller inget intryck av dagligt liv och kiv. Kanske
ger bokens färgplanscher något av detta i stället.
· Kunskapen om hur husen såg ut invändigt är enklast uttryckt
ingen alls. Den enda säkra kunskapen är att de inte såg ut som
forntidsbyarnas hus gör för nutida betraktare:
I skenet från elden framhävs harmonin i husets olika byggnads
material - det mörka jordgolvet övergår behagfullt i de ockra
färgade träväggarna för att via de grå bindbjälkarna övergå till
det nästan gyllengula vasstaket, som med jämna mellanrum
avbryts av rafter och takstolar i varierande träslag. I kontrast
till den östra långväggens varma träfärger står västsidans lerkli
nade vägg i dova gråtoner, dramatiskt inramad av stolpar och
bindbjälkar i gråpatinerad ek.
Takhöjden om 5-6 meter betingas av lutningen på vasstaket, som
slår ifrån sig vatten som en gås. Den låter också röken stiga och
lämnar ett rökfritt rum upp till huvudhöjd. Röken tar sig ut ge
nom stängbara luckor högst upp vid gavlarna. Detta är erfaren
heter från de rekonstruerade husen. En annan erfarenhet är att
långhusen krävde 2-3 kubikmeter ved under en vintervecka. Några
experimenthus, som har byggts i sluttningar och svackor, har pro
blem med regnvatten som rinner in genom väggarna.
Att bo i halvdunkel, kvavt, luktande ... kokplats, sovplatser,
vävstolen ... samvaron kring eldstaden, aldrig ensam ...
Ett 14 meter långt och 6 meter brett långhus tar tre veckor för
12 man att bygga, när byggmaterialet väl är anskaffat och fram-
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kört till byggplatsen, vilket för långhusbyggare i modern tid har
varit besvärligt. Det åtgår bland annat 130 meter ekstockar, 300
meter takvirke, 3 kilometer vidjor till flätverket i väggarna, 2,5
kubikmeter klinelera och 30 kubikmeter vass.
Trattbägarkulturen under tidign eoliticum (3900-3300 {.Kr.)
Trattbägarkulturens tidigneolitiska hus är svåra att se i virrvarret
av stolphål, kokgropar, och avfallsgropar på platser som har varit
bebyggda i årtusenden. Fem eller sex långhus är emellertid belag
da i Skåne, Halland, Östergötland, Närke och Södermanland.
Också andra slags hus och hyddor fanns.
Långhusen var 9-18 meter långa och 3,5-7,5 meter breda. De
båda längsta husen är omdiskuterade. Särskilt det sörmländska
långhuset vid Mogetorp är svårtolkat. Om rumsindelning är ing
enting känt. Några av långhusen, också bland de mest välbevara
de, saknar eldstad inomhus. Ytterdörren eller -dörrarna förefaller
ha suttit mitt på ena eller båda långsidorna.
Långhusen är alltid utgrävda ett och ett. Uthus fanns inte. En
gissning är att långhusen var kombinerade bostads- och förråds
hus.
På de flesta av trattbägarkulturens fyndplatser från tidigneoli
ticum finns dock inte långhus. Variationen i bostadshus var stor.
Kvadratiska hus, runda hus och D-formade hus byggdes på olika
platser. Många av dem kan kallas hyddor. De var sällan större än

Långhusens och hyd
dornas storlek under
tidigneoliticum och
mellanneoliticum
(GRK = gropkeramisk
kultur, STK = strids
yxekultur).
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Tidigneolitiska långhus från Valdemarsro
och Mossby i Skåne.
I dessa, liksom i de
följande husplanerna,
visas husen som svarta
stolphål som vid de
arkeologiska utgrävningarna.
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15-20 kvadratmeter. Dessa varierande hus och hyddor fanns på
platser där man bodde året runt och bedrev jordbruk precis som
på platserna med långhus. Hyddorna fanns dock i synnerhet på
andra slags platser, där långhus aldrig byggdes, till exempel på
platser för fångst och fiske. En hydda är utgrävd intill svedjeland.

Trattbägarkulturen under äldre mellanneoliticum
(3300-2800 (.Kr.)

Långhusen från äldre mellanneoliticum är svåra att skilja från de
tidigneolitiska långhusen. Dateringarna är problematiska. Endast
ett eller två långhus i Skåne och Halland tillhör med säkerhet pe
rioden. De sammanfaller i storlek med de tidigneolitiska husen.
Om rumsindelning, eldstäder, dörrar och andra detaljer hos
husen är kunskapen lika dålig som beträffande tidigneoliticum. Det
halländska långhuset tycks ha haft en dörr mitt på vardera lång
sidan. Liksom de tidigneolitiska långhusen låg de mellanneolitiska
ensamma.
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I övrigt var husbeståndet lika varierat som under tidigneoliti
cum. Kvadratiska och runda hus, med och utan takstolpar, är be
lagda, möjligen också ett trekantigt hus. De flesta bör snarast kal
las hyddor. De byggdes såväl på platser där jordbruk bedrevs som
på platser som var utgångspunkter för jakt och fiske.
Trattbägarkulturen förefaller inte ha utbildat en fast husbygg
nadstradition. Det mest slående är variationen. Med kännedom om
husen under senare perioder kan dock sägas att långhustraditio
nen inleddes under tidigneoliticum och levde vidare under äldre
mellanneoliticum.
Stridsyxekulturen under yngre mellanneoliticum
(2800-2300 f.Kr.)
Bland de mycket få utgrävda husen på fyndplatser med stridsyxe
kulturens föremål är variationen självfallet liten. Tre hus i Skåne,
Östergötland och Västmanland är långhus. En fjärde byggnad i
Skåne är en liten hydda. Det är allt. Småhus och hyddor på fynd
platser med ekofakter efter jordbruk saknas i motsats till förhål
landet inom den föregående trattbägarkulturen. Framtida utgräv-

Långhus från Hästhagen i Halland och
hus från Stävie i
Skåne, båda från äldre
mellanneoliticum
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ningar får visa om detta är en tillfällighet eller om långhusboen
det inom jordbruket blev en allenarådande tradition mellan äldre
och yngre mellanneoliticum.
Stridsyxekulturens långhus är av samma storlek som trattbägar
kulturens. Längden är 8-1 7 meter. I två av dem var ena halvan av
huset nedsänkt, så att husen kom att innehålla två avdelningar. Om
dessa var åtskilda av en vägg och sålunda utgjorde två rum, är okänt,
liksom var ytterdörren satt. Hur de två delarna användes är också
okänt. En tanke är köks- och sovutrymmen, men eftersom husen
alla ligger ensamma, bör de också ha innehållit förrådsrum.
Den enda hyddan, som är knappt 12 kvadratmeter stor, ligger i
fångst- och fisketerräng. Stridsyxekulturens hus är därmed förde
lade på två distinkt olika hustyper på två olika slags platser: j ord
bruksplatser med långhus respektive fångst- och fiskeplatser med
hyddor. Det lilla antalet hus gör att mönstret känns osäkert, men
i ett större kulturellt och kronologiskt mönster ansluter det till ett
huvudmönster inom det sydsvenska område, där j ordbruk bedrevs
under neoliticum och bronsåldern.
Hyddor (3900-500 f.Kr.)
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Gropkeramisk hydda
frän mellanneoliticum,
Överäda i Södennan
land. Den streckade
linjen antyder hur
stolphålen bildar en
cirkel runt ett stolphål
mitt i hyddan.

Människorna inom trattbägar- och stridsyxekulturerna, som be
drev jordbruk under tidig- och mellanneoliticum, bodde i långhus
eller i mindre hus. Det gjorde inte den gropkeramiska kulturens
människor. Från Blekinge och Halland i söder till Gästrikland i norr
är deras hyddor utgrävda: runda, fyrkantiga, ovala, trapetsforma
de, sällan större än 15 kvadratmeter och aldrig större än 25 kva
dratmeter.
Den gropkeramiska kulturens människor höll grishjordar men
bedrev i övrigt åkerbruk och boskapsskötsel i begränsad eller för
sumbar omfattning. Långhusen tycks ha varit knutna till åkerbruk
och boskapsskötsel, medan små hyddor var knutna till fiske, in
samling, jakt och fångst. Detta gällde inom trattbägar- och stridsyxekulturerna. På fyndplatser utan ekofakter efter jordbruk i jakt
och fisketerräng byggde också dessa kulturers människor hyddor.
Till skillnad från långhusen under tidig- och mellanneoliti
cum kunde hyddorna, både de gropkeramiska och de inom tratt
bägarkulturen, ligga många tillsammans. Ett exempel är fyndplat
sen Fågelbacken i Västmanland, där åtta hyddor beboddes av
små grupper av människor som kom samman för att j aga säl,
fiska och träffa varandra. Elj est bodde de på olika håll i långhus
eller andra hus intill sina åkrar och hjordar.
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På fyndplatserna från senneoliticum och bronsåldern är hyddor
sällsynta. Liksom under tidigare perioder finns de inte heller på
samma platser som långhusen. Som framgick av det föregående
kapitlet var omfattande jakt och fiske från särskilda jakt- och fis
keplatser inte längre aktuellt vid sidan om jordbruket under sen
neoliticum och bronsåldern. Enstaka hyddor finns dock belagda.
Vid Ajvide på västra kusten av Gotland har ett vindskydd grävts
ut från yngre bronsåldern och lika gammalt är ett vindskydd eller
en enkel hydda intill gravrösena vid Igelsta i Södermanland.
Hyddor byggdes på platser där människor behövde tak över
huvudet av mera tillfällig karaktär än där de bodde för att sköta
åkrar och boskap. För några människor var emellertid att bo i
hyddor deras kultur och livsform . Det gällde alla människor, inn
an jordbruket infördes 3 900 f.Kr., och det gällde den gropkeramis
ka kulturens människor under mellanneoliticum. Det gällde i hög
grad i hela norra Sverige, där jordbruk inte förekom.
Vid Lillberget i Norrbotten bodde man omkring 4000-3500 f.Kr.
i ett gytter av hyddor, omkring tio stycken till antalet, 10-30 kva
dratmeter stora och möjligen byggda av liggande timmerstockar.
Under äldre bronsåldern byggdes vid Fattenborg, också i Norrbot-
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Långhus från yngre
mellanneoliticum,
Glasrutan i Östergöt
land och Fågelbacken
i Västmanland.
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ten, en ungefär 3 7 meter lång hydda med flera ingångar mot stran
den. Den syns i dag som en vallomkransad försänkning. Hyddans
konstruktion är i övrigt okänd.

Senneoliticum-äldsta bronsåldern (2300-1500 f.Kr.)
Från senneoliticum och bronsåldern finns hundratals utgrävda hus.
Bara i Malmötrakten har under de senaste 20 åren grävts ut över
200 hus från bronsåldern. Skillnaden mot mellanneoliticum är
slående, även om de flesta bronsåldershusen är ofullständiga och
svårtolkade. Husbeståndet ändrade karaktär mellan bronsålderns
perioder I och Il, varför tiden före och efter denna förändring lämp
ligen behandlas var för sig.
Husen från senneoliticum och bronsålderns period I byggdes
enligt två principer. Helt dominerande är långhus byggda kring
takbärande stolpar. Långhusen kan i sin tur indelas i sådana med
plant golv och sådana med helt eller delvis nedsänkt golv. Den
senare sorten finns i Skåne, den förra också i Blekinge, Östergöt
land och Uppland.
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Långhus från senneoliticum och bronsåldems första period,
Fosie i Skåne.
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Långhusen med helt eller delvis nedsänkt golv är problematis
ka. Dessa hus syns vid utgrävningarna som en kvadratisk, rektang
ulär eller oregelbunden grund grop med plan botten. I anslutning
till gropen syns stolphål. Speciellt vid äldre utgrävningar, fram till
för ett decennium sedan, ansågs emellertid dessa hus som i sin
helhet nedsänkta, och utgrävarna var följaktligen inte uppmärk
samma på att finna stolpar efter väggar och tak utanför groparna
och i synnerhet inte i groparnas förlängning. Husen uppfattades
därmed som för små. Många av dem är i själva verket långhus med
endast delvis nedsänkt golv.
Detta hindrar dock inte att några få hus tycks ha varit i sin hel
het nedsänkta, trots att groparna inte är mera än 12-1 5 kvadrat
meter stora. Det fanns alltså andra hus än långhus under perio
den. De var antagligen sällsynta, men saken är oklar. Verkstads
hus är ett förslag till hur de har använts . Hyddor i den i det före
gående avsnittet diskuterade meningen var ännu sällsyntare.
Långhusens längd varierade från 9 till hela 3 5 meter. En majo
ritet var längre än 1 8 meter, vilket var längden på det största äldre
långhuset. Bredden varierade mellan 4 och 8 meter. Det längsta
huset var 10 meter brett. Dessa mått gäller husen med plant golv.
Längden på husen med delvis nedsänkt golv är svårare att bestäm
ma. De tycks i allmänhet ha varit 1 5-20 meter långa.
Periodens långhus är vanligen utgrävda flera tillsammans. Denna
skillnad mot tidigare perioders långhus är notabel. De två sorter
na långhus med olika golv finns aldrig tillsammans. Det går inte
att säga vad skillnaden beror på. Däremot går det, om kunskapen
från de mest välbevarade långhusen läggs samman, att bilda sig
en bättre generell uppfattning om hur långhusen under senneoliti
cum och bronsålderns period I fungerade jämfört med de föregå
ende periodernas hus.
Långhusen byggdes vanligen i väst-öst. De hade en ingång på
vardera långsidan, mittemot varandra . Dörrarna kunde ha tak
skägg. lngångspartiet delade långhusen i en större västlig del och
en mindre östlig. Om det fanns väggar mellan dessa tre avdelning
ar är okänt. I den västra delen stod stolparna glesare. Här fanns
eldstaden. Den östra delen utmärks i några hus av högre fosfat
halt i den mark, som en gång bildade golvet. Fosfater är de sista,
kemiskt påvisbara resterna efter allehanda sorters avfall: slaktav
fall, fiskrens, köksavfall, latrin. Mera avfall skulle således ha ho
pats i den östra delen av långhusen än i den västra med eldstaden
under husens användningstid.
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Storleken på långhu
sen under senneoliti
cum och bronsålderns
första period. Det grå
området är husen från
tidig- och mellanneo
liticum i diagrammet
på sidan 1 1 1 .
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De jordgrävda stolpar
na i trästommen i ett
långhus från senneoli
ticum och ettförsök att
åskådliggöra överbygg
naden.

Användningstiden för husen var för övrigt omkring 100 år. Jord
grävda stolpar ruttnar, och vasstak på ryggåsar av trä svackar.
Mönstret av stolphål i marken visar emellertid att husen kunde
byggas om, repareras och utvidgas under brukstiden, innan det var
dags att bygga ett nytt hus vid sidan om. Ett lyckat husbygge och
ett lyckligt liv i huset garanterades av att offer lades i stolphålen,
innan stolparna restes. En flintdolk och en bronsyxa har grävts
fram ur två stolphål på fyndplatsen Fosie i Skåne.
Någon gång finns bevarat ett stycke av ett lergolv. Andra lång
hus har innehållit en ugn. Malstenar, förkolnade sädeskorn och
flintavfall visar hur man arbetade i långhusen. Alla långhus ver
kar inte heller ha varit bostadshus. De kan innehålla stora sten
satta gropar för okänd användning. Ett hus innehåller vattengro
par, rännor och förkolnade sädeskorn. Ett brygghus?
Långhusen var en grupp jordbrukande människors enda bygg
nad. De var till för alla inomhusverksamheter. I huvudsak tycks
långhusen ha varit delade i en större västlig bostadsdel med eld
staden och en mindre östlig förråds- och verkstadsdel. Mönstret
är dock inte enkelt och entydigt. Husen användes som det föll sig
efter behov och årstid. Långhusen med nedsänkt golv kan ha ned
sänkningen antingen i väster eller öster eller mitt på. Det skissera
de mönstret får inte uppfattas som allenarådande.
De experimentellt byggda husen har visat att det går att bygga
långhus med loft, alltså ett plant golv som avdelar huset på höj
den och ger extra förrådsutrymme för saker som behöver ligga
torrt. Om loftet inte täcker mera än halva huset, drar röken ut ur
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huset ändå. Ett loft skulle avsevärt utöka utrymmet i ett långhus
och underlätta uppvärmningen.
Bronsåldern (1 500-500 f. Kr.)

Alla långhus från tidigneoliticum till och med bronsålderns peri
od I var antingen enskeppiga, varvid de egentligen inte ska kallas
långhus, eller tvåskeppiga. Från och med bronsålderns period Il
byggdes alla långhus treskeppiga. Samtidigt och under kort tid
bytte man byggnadsstil i hela landet från Skåne till Uppland. Tre
skeppiga långhus är utgrävda, förutom i dessa två landskap, ock
så i Halland, Bohuslän, Östergötland, Södermanland och Västman
land.
Till att börja med var de treskeppiga långhusen lika stora som
de tvåskeppiga från senneoliticum och bronsålderns första period.
Husen varierade i längd från 1 0 till 3 3 meter. Två exceptionellt
stora hus är 3 6 respektive 44 meter långa. En vinst med att göra

Llnghusens längd
under senneoliticum
och bronsåldern.
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låghusen treskeppiga var att man kunde använda mindre kraftigt
trävirke. Bockarna av parvis ställda takstolpar fångade upp takets
tyngd elegantare än vad de tvåskeppiga långhusens enda rad av tak
stolpar under ryggåsen hade kunnat göra. Efter 1 000 f.Kr. bygg
des husen i allmänhet mindre. Medianlängden minskade på sam
ma sätt i långhusens hela förekomstområde från 20 till 15 meter.
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från yngre bronsåldem, Apa/le i Uppland.
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De äldre, stora treskeppiga långhusen var indelade i tre avdel
ningar liksom tidigare, ett ingångsparti och ett rum på vardera
sidan. De mindre långhusen var inte indelade i rum. Det går att
argumentera för att en del av dem fungerade som uthus vid sidan
om ett större långhus, men andra små långhus var med säkerhet
bostadshus. På fyndplatsen Apalle i Uppland har det kunnat visas
att de ovanligt välbevarade långhusen före 1 000 f .Kr. var uppde
lade i två rum med en vägg emellan. Båda rummen verkar ha varit
bostadsrum. Ytterdörren ledde in till ett yttre rum med kalkslam
made väggar och lergolv. Det inre rummet hade en liten eldstad
för uppvärmning. Maten tillagades i stora kokgropar utomhus. De
yngre, mindre husen, som byggdes efter 1000 f.Kr., hade bara ett
rum med en eldstad i mitten för både uppvärmning och matlag
ning. Alla långhus har inte alltid använts på samma sätt alltid, och
inte heller i hela landet .
De vanliga skånska och halländska långhusen tycks ha haft en
bostadsdel med lergolv i väster och en annorlunda del i öster på
andra sidan ett ingångsparti. Den östra delen var ofta 0,5-1 . 5 meter
smalare med bara 2 meter mellan paren av takstolpar, medan den
västra delen kunde ha 4-5 ,5 meter mellan paren. Den västra de
len med eldstad, ibland någon kokgrop, förrådsgrop eller ugn,
förefaller att ha varit bostadsdelen. Den östra delens användning
är omdiskuterad. Samma slags användning som för de tvåskeppi
ga långhusen har föreslagits. Ytterligare en tanke diskuteras på
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sidorna 124-126. Några långhus hade meterdjupa, upp till 2 x 5
meter stora källare.
Spår av kalkslamning eller kalkbemålning på de lerklinade väg
garna eller trästolparna finns från flera fyndplatser än Apalle. Från
fyndplatsen Råga Hörstad i Skåne kommer ett lerkliningsstycke
med dragna eller intryckta fåror. Väggarna i ett av husen var upp
enbarligen försedda med mönster eller bilder.
Förutom att de mindre långhusen kan ha varit uthus, finns det
gott om andra utgrävda uthus tillsammans med långhusen. Det går
ungefär två långhus på varje uthus, men långhusen är onekligen
lättare att hitta vid utgrävningarna. Uthus var vanligare i de syd
ligaste landskapen än i Mälarlandskapen.
I både Skåne och Uppland fanns 12-25 kvadratmeter stora ut
hus byggda som ett tak över fyra i kvadrat ställda takstolpar. Om
det fanns väggar är osäkert. De kan ha påmint om sena tiders stack
lador för förvaring av halm, hö eller lövfoder. Runda eller fyrkan
tiga grophus, 7-20 kvadratmeter stora, fanns i Skåne, Halland och
Uppland. Ett förslag till användning är hantverkshus, till exempel
vävstugor. I Östergötland och Uppland är påvisade små hus med
stensatta golv. Hur väggar och tak såg ut, och vad husen använ
des till, är okänt. Också verkstadshus i långhusstorlek är kända,
till exempel ett hus med flera ugnar för bronsgjutning från fynd
platsen Hallunda i Södermanland.
Bredvid långhusen och uthusen låg förrådsgropar, kokgropar,
brunnar, lerhämtningsgropar och ugnar. Grävda brunnar är belag
da sedan äldre mellanneoliticum.
Hittills har beskrivningen av bronsålderns byggnader från pe
rioderna Il-VI gällt den inte helt enhetliga långhustraditionen.
Särskilt i Uppland och Skåne har många långhus grävts fram de
senaste decennierna. Skillnaden mellan dessa båda landskap kan
åskådliggöras med de två- och enrummiga lite mindre långhusen
på fyndplatsen Apalle och de lite större tredelade långhusen på
fyndplatsen Fosie eller på flera platser runt Ystad. Långhusen var
emellertid de helt dominerande bostadshusen i båda landskapen,
och så var det av allt att döma i hela landet från Uppland och
Bohuslän och söderut. Som vanligt är kunskapen om området
väster och norr om Vänern dålig. Fyndplatsen Vistad i Östergöt
land från yngre bronsåldern bryter mönstret utan att dock vara
typisk för Östergötland i övrigt.
Husen i Vistad var små, endast 5-7 meter långa och 3-4 meter
breda. De hade en dörr mitt på ena långsidan med ett utskjutande
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Långhus från yngre
bronsåldern vid Vit
lycke museum i Bohus
län.

ingångsparti. Taket bars av väggstolparna. I husens enda rum fanns
således inga stolpar, däremot eldstäder. Husens väggar kan ha varit
av resvirke. Långhusens väggar var vanligen risflätade och lerstruk
na. Husen i Vistad tillhör uppenbarligen en helt annan byggnads
tradition än långhusen. De hade sina närmaste samtida förebilder
i Polen.
Den föregående periodens långhus, byggda av kraftigare virke,
föreslogs kunna stå i 1 00 år. För denna periodens lite klenare hus
har beräkningarna stannat vid ungefär 60 år. Om- och tillbyggna
der och reparationer tycks ha varit mindre vanliga än under den
föregående perioden. Långhusen har dock med jämna mellanrum
måst lerstrykas på nytt.
För bronsålderns del, perioderna Il-VI, finns det således ett
underlag för att diskutera hur ett differentierat bestånd av bygg
nader har sett ut, som uppfördes på en och samma plats och an
vändes av jordbrukande människor. Först måste dock en annan
fråga diskuteras.

FÄHUS
I ett fähus står husdjuren under tak över natten eller genom vin
tern. De är skyddade mot kyla, rovdjur och boskapstjuvar. Göd
seln kan lätt tas till vara, och mjölkningen och mjölkberedningen
är behändiga. Läsarna borde vara förvånade över att fähus, eller
lagård och stall, inte alls har nämnts på de närmast föregående

•
•
0

-

•

•

• • •

•• •

•

-

5m

•

•

• ••

• ••

•

.. • -

• • ••

·•• •

--•

••

••

•

GÅRD O C H BY

•
•

••

•

sidorna. Det är en kontroversiell fråga, om fähus användes under
neoliticum och bronsåldern eller inte.
Eftersom uthus praktiskt taget saknades före äldre bronsåldern,
skulle långhusen ha varit både bostäder och fähus innan dess. Så
var fallet under järnåldern, då den ena änden av långhusen regel
bundet var indelad i bås för kor och hästar. Tanken ligger nära till
hands att så var fallet också tidigare. Båsindelning är emellertid
aldrig belagd i svenska långhus före j ärnåldern, till skillnad från i
några enstaka fall på Jylland.
Från och med senneoliticum var långhusen stora nog att rym
ma en fähusdel. Särskilt de uppenbart tvådelade, och i de båda
delarna olika utformade, treskeppiga långhusen från bronsålderns
period Il-VI har diskuterats. I långhusen på fyndplatsen Vrå i
Uppland innehöll den ena delen eldstad och förkolnade sädeskorn,
den andra delen förkolnade fröer efter gödselgynnade ogräs. I lång
husen på fyndplatsen Fosie innehöll den ena delen högre fosfat
värden. I långhusen på fyndplatsen Pryssgården i Östergötland
innehöll den ena delen, motsatt bostadsdelen, mörka rännor, som
kan ha varit rännor för insamlingen av gödseln. Det går att argu
mentera för att långhusen under yngre bronsåldern innehöll en
fähusdel.
Det finns emellertid också långhus med en för ett fähus oprak
tisk källare i den presumtiva fähusdelen, och de välbevarade, in
formationsrika långhusen på fyndplatsen Apalle innehöll helt sä
kert ingen fähusdel. Rännorna i långhusen på fyndplatsen Pryss
gården kan alternativt föreslås ha varit förrådsgropar. Innan bås
indelning är påvisad vid en utgrävning, får frågan om en fähusdel
i långhusen stå öppen.

1 25

Långhus från yngre
bronsåldern, Stora
Köpinge i Skåne. Den
olika stolpsättningen i
husets båda halvor
antyder att huset kan
ha haft en bostads- och
en fähusdel
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Andra indirekta argument för förekomsten av fähus under
bronsåldern kan anföras. Som ska utvecklas på sidorna 1 89-195,
började åkrarna antagligen gödslas regelbundet under yngre brons
åldern. Är fähus nödvändiga för det? Husen på fyndplatsen Vi
stad var omgivna av en palissad, innanför vilken boskapen kunde
samlas över natten. Också fyndplatsen Alvastra från äldre mellan
neoliticum var palissadomgärdad. Där har fynd av kvistar, getspill
ning och insekter, som lever i gödsel, använts som argument för
att getterna samlades in och utfodrades med löv innanför palissa
den.
De äldsta fynden, som pekar på mejerihantering, är från äldre
bronsåldern. Dessa beskrivs på sidorna 166-167.
Slutsaten blir att husdjuren vallades ute dygnet runt och hela året
om under tidig- och mellanneoliticum. Möjligen infördes fähus un
der senneoliticum eller äldre bronsåldern. Möjligen var fähus van
liga under yngre bronsåldern. På en del platser vallades boskapen
säkert ute ännu under den perioden. Frågan om boskapen samla
des in i fållor eller i uthus utan bås står öppen.

VAD ÄR EN GÅRD?

EnJägata begränsad
av gärdsgårdar visar
att två hus från yngre
bronsåldern hör sam
man, Stora Köpinge i
Skåne.

En gård är en bebyggd tomt. Om den ligger på landet och är knu
ten till jordbruk, kallas den "bondgård" . Gården är också en grupp
människor, i skrifthistorisk tid oftast med ett gift par i centrum,
en kärnfamilj eller en annan kvinna-manrelation. Gruppen är själv
ständig, självförsörjande. Med den som utgångspunkt kan gården
ses som ett hushåll. Till gårdarna i skrifthistorisk tid är knutna ägor,
arrenden, skatter, plikter och rättigheter. Allt efter dessas art kan
gårdarna i olika sammanhang benämnas "hemman", "jordeboks
enhet", "torp", "herrgård" och en del till.
För förhistorisk tid måste det bli husen och jordbruket som
bestämmer hur begreppet "gård" ska användas, om det alls är
adekvat. En gropkeramisk hydda med en grupp människor, som
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höll en grishjord, känns inte spontant som en gård. Ett långhus,
eventuellt med en fähusdel från yngre bronsåldern, med uthus,
åkrar och boskap gör det däremot.
Benämningen "gård" skulle inom neoliticums och bronsålderns
arkeologi kunna användas för ett bostadshus med en grupp män
niskor som bedriver jordbruk som en väsentlig del av sin försörj
ning. Huset bör ha en viss dignitet, till exempel vara ett långhus,
och jordbruket bör vara så betydelsefullt att hushållet har en jord
brukets livsstil, så som diskuteras på sidorna 199-216. Detta är
avsiktligen lite lösligt uttryckt, för att fånga den stora variationen
under neoliticum och bronsåldern. Det måste också betonas att
med detta synsätt har ordet "gård" här fått ett annat innehåll än
vad det kommer att få senare i jordbrukshistorien.
De förhistoriska gårdarna bestod således under tidig- och mel
lanneoliticum av bara ett hus. Också under senneoliticum och äldre
bronsåldern var uthus sällsynta. Under yngre bronsåldern fanns i
delar av landet utbildade mönster för hur en gård skulle se ut med
ett långhus och ett eller två uthus. Till gårdarna hörde också alle
handa förrådsgropar, kokgropar, eldstäder, avfallsgropar, avfalls
högar eller högar med eldsprängd sten, skärvstenshögar, brunnar
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En husklunga i Fosie i
Skåne från yngre
bronsåldern är egent
ligen en och samma
gård, som har ny
byggts två gånger på
samma plats. Färgerna
markerar samtida,
sammanhörande hus.
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och lertäkter. Allt detta kunde ligga upp till 300 meter från lång
huset. Gårdarna kan därmed, om man så vill, uppfattas som en
större yta om upp till 4-5 hektar med platser för många olika
göromål. Därtill kom gårdarnas åkrar, fodertäktsmarker och be
tesmarker.
Gårdarna under neoliticum och bronsåldern kan således alter
nativt uppfattas som ett hus, en liten hussamling, ett område för
arbetet på gården, gårdens totala marker eller en samverkande
grupp människor, ett hushåll.

FLERA GÅRDAR TILLSAMMANS
En by utgörs av flera gårdar, som ligger nära varandra och som
samarbetar inom jordbruket med förvaltningen av gemensamma
tillgångar och gemensamma skyldigheter. Inom byn, eller bya
laget, har man informella och formella vägar för att fatta gemen
samma beslut. Arbetsgemenskap, fester och släktskap mellan går
darna i byn framstår som viktiga i skrifthistorisk tid, då byn ock
så är grundläggande för överhetens upprättande av skattelistor och
kyrkböcker.
Frågan om huruvida byar fanns under neoliticum och brons
åldern måste besvaras utifrån arkeologiskt synliga kriterier: Lig
ger gårdarna nära varandra ? Är de grupperade efter en gemensam
plan? Finns gemensamma hägnader ? Finns en gemensam kultplats
eller gravplats ?
En diskussion kräver informationsrika utgrävningar av stora
ytor och god kronologisk kontroll. Det måste kunna visas att de
gårdar som skulle utgöra en presumtiv by har varit i bruk samti
digt. Inom utgrävda stora långhusanhopningar, som fyndplatser
na Brogård i Halland och Fosie i Skåne, tycks tvärtom långhusen
inte vara samtida. De många långhusen är resultatet av lång tid.
Ett nytt hus byggdes på gårdarna efter 50-100 år. Under loppet
av den långa förhistoriska tiden blev det många långhus, till ex
empel uppåt tio stycken bara under senneoliticum. De nya husen
kunde byggas alldeles intill de gamla eller en eller annan kilome
ter bort. Också flera klungor av långhus kan således vara spåren
av en och samma gård, som flyttade runt sitt långhus mellan någ
ra olika platser inom ett par kvadratkilometer. Platstradition var
inte karakteristiskt för gårdarna.
Exempel på utgrävningsplatser, vars anhopningar av husgrun
der uppfyller rimliga kriterier för att få kallas by finns dock, även
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Trots det stora antalet
utgrävda hus vid Bro
gård i Halland fanns
ingen by på platsen.
Husen från den äldsta
bronsåldern (svart)
utgör bara en gård,
vars hus har nybyggts
några gånger.
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om de åtminstone i dag tycks vara undantag. Apalle i Uppland är
en sådan. Här byggdes 1 200-900 f.Kr. minst tolv långhus och 900600 f.Kr. minst fem långhus. Under den äldre perioden låg kanske
tre eller fyra gårdar intill varandra vid en gemensam gårdplan med
två gemensamma avfallshögar mitt på. Avfall var emellertid inte
bara avfall under bronsålden, utan avfallshögarna var också my-
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Vid Fosie i Skåne låg
de senneolitiska
gårdarna med något
eller några hundra
meters mellanrum.
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Husanhopningama vid
Apalle i Uppland från
ungefä.r 1200-900 fKr.
och 900-o00fKr. har
karaktären av byar.
Alla husen stod dock
inte på plats samtidigt.
Ätminstone husen som
är byggda på varandra
var säkert inte
samtida.
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tisk ritual, som höll människor samman i grupper. Det kommer
att diskuteras på sidorna 207-2 15. På fyndplatsen Apalle fanns så
ledes flera gårdar och en gemenskap som lämpligen kan kallas en
"b y" .
Från neoliticum finns fyndplatser med flera hyddor. Fyndplat-
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Hyddorna på den
gropkeramiska fynd
platsen Fräkenrön
ningen i Gästrikland
låg samlade runt en
gemensam öppen plan.
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sen Lillberget från yngsta mesoliticum eller tidigneoliticum är re
dan nämnd. På fyndplatsen Fräkenrönningen i Gästrikland finns
sju hyddor från yngre mellanneoliticum, varav sex låg i en ring runt
ett öppet område. På den flera gånger tidigare nämnda fyndplat
sen Alvastra från äldre mellanneoliticum finns resterna av sjutton
hyddor, som har legat vägg i vägg i två parallella rader mittemot
varandra utefter en väg. På de två första fyndplatserna domineras
avfallet av sälben, medan fyndplatsen Alvastra domineras av ben
av nöt. Jag är tveksam till att kalla dessa platser för byar. Saken
kan diskuteras.

ÅTERBLICK
Gårdarnas förändring i långtidsperspektiv från tidigneoliticum till
yngre bronsåldern innehåller ett mönster som är begripligt i för
hållande till de långtidsförändringar inom jordbruket som summe
rades i den förra återblicken på sidan 107.
Under tidigneoliticum och äldre mellanneoliticum bestod går
darna av ett relativt litet hus. Under senneoliticum och äldre brons
ålder bestod gårdarna likaså av endast ett hus, men det var unge
fär dubbelt så stort. Skillnaden betingades av att ett jordbruk, som
inte kompletterades med fiske, jakt och insamling i stor skala, hade
etablerats under senneoliticum. Jordbruk innebär en förrådseko
nomi med stora behov av lagerutrymmen, medan fiske, jakt och
insamling innebär mera av ur-hand-i-mun-ekonomi. I stället för att
ha olika hus på olika platser för olika verksamheter samlade hus
hållen under senneoliticum alla sina verksamheter på en plats. Det
var gården. Under yngre bronsåldern hade man minst två olika hus,
långhus och uthus, för de olika behoven av hus. Flera mindre hus
ersatte ett stort.
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Från tidigneoliticum
till yngre bronsåldern
kan en långhustradi
tion följas. Under
tidigneoliticum flyttade
hushållen säsongsvis
mellan långhus och
hyddor. Under mellan
neoliticum bildade de
gropkeramiska fynd
platserna med hyddor
en egen tradition.
Under senneoliticum
och äldre bronsåldern
fanns stora långhus,
och under yngre brons
åldern var uthus vanli
gare än förut.

1 32

NEOLITICUM-BRONSÅLDER 3900-500 F.KR.

Kanske skulle det vara adekvat att använda ordet gård först från
och med förändringen mellan yngre mellanneoliticum och senneo
liticum. I fortsättningen kommer dock det på sidan 127 införda
gårdsbegreppet att användas.
Det skisserade mönstret är en förenkling som döljer stor varia
tion inom perioderna och mellan olika delar av landet. Förklaring
en till att gårdarnas utseende förändrades är inte heller så enkel
som att förändringarna återspeglar förändringar inom jordbruket.
Diskussionen går vidare.

LITTERATUR

Att bygga experimenthus och bo i dem är populärt (Bengtsson 1989, Fornti
da teknik 1990, Paulsen 1994). Citatet på sidan 110 är från Bengtsson 1989,
s. 32-33. Det fångar stämningen i ett rekonstruerat hus. I de förhistoriska
husen tillkom sniderier, målningar och textilier.
Modern svensk arkeologi är i mångt och mycket husforskning. Allmänna
översikter över hus (Tesch 1993, Göthberg m.fl. 1995), stenåldershus (Björ
hem & Säfvestad 1989, Halen 1994, Westergaard 1995) och bronsåldershus
(Björhem & Säfvestad 1993, Larsson, Th. B. 1993, Karlenby 1994, Ståhlbom
1995, Ullen 1995) är i dag lättillgängliga.
Mycken diskussion om skilda problem utifrån det växande antalet utgrävda
hus finns också i böcker och tidskrifter, till exempel om fähus och gödsling
(Tesch 1993, Gustafsson 1995a, Göransson 1995) och om gårdar och byar
(Tesch 1993, Burström 1995).
Välbeskrivna, informationsrika neolitiska boplatser med många hyddor
finns både äldre och nytillkomna (Browall 1986, Björck 1995).
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som att förändringarna återspeglar förändringar inom jordbruket.
Diskussionen går vidare.

LITTERATUR

Att bygga experimenthus och bo i dem är populärt (Bengtsson 1989, Fornti
da teknik 1990, Paulsen 1994). Citatet på sidan 110 är från Bengtsson 1989,
s. 32-33. Det fångar stämningen i ett rekonstruerat hus. I de förhistoriska
husen tillkom sniderier, målningar och textilier.
Modern svensk arkeologi är i mångt och mycket husforskning. Allmänna
översikter över hus (Tesch 1993, Göthberg m.fl. 1995), stenåldershus (Björ
hem & Säfvestad 1989, Halen 1 994, Westergaard 1995) och bronsåldershus
(Björhem & Säfvestad 1993, Larsson, Th. B. 1993, Karlenby 1994, Ståhlbom
1995, Ullen 1995) är i dag lättillgängliga.
Mycken diskussion om skilda problem utifrån det växande antalet utgrävda
hus finns också i böcker och tidskrifter, till exempel om fähus och gödsling
(Tesch 1993, Gustafsson 1995a, Göransson 1995) och om gårdar och byar
(Tesch 1993, Burström 1995).
Välbeskrivna, informationsrika neolitiska boplatser med många hyddor
finns både äldre och nytillkomna (Browall 1986, Björck 1995).

