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  dem långhus, dessa långsmala byggnader som fanns
i Norden under tusentals år före den knuttimrade stugan. Långhus i Gene berättar 
om rekonstruktionen av ett sådant långhus i Gene fornby, norra Ångermanland. 
En välbevarad arkeologisk huslämning  från ca 500 e Kr är förebild för rekon-
struktionen som används för att kasta ljus över byggnadens utformning och inne-
börd även i ett större sammanhang. 

Författaren försöker visa på fördelar och nackdelar med rekonstruktion och 
beskriver interaktionen mellan praktiskt byggnadsarbete och teoretiska tolkningar.  
För att förstå varför byggnadstypen försvinner efter nära 5 000 års dominans görs 
jämförelser med isländska sagor och isländskt byggnadsskick. Vardagssysslorna
på järnåldersgården, eldens betydelse och hedersplatsens placering blir spännande 
pusselbitar för förståelsen av långhusets funktion och ideologiska betydelse
under järnåldern.

L E var under 1990-talet verksam som museichef vid Gene fornby.
Långhus i Gene är hennes doktorsavhandling i arkeologi vid Umeå universitet.
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During the years of 1977-89 the Department of Archaeology at Umeå University conducted a scientific
investigation of an Early Iron Age settlement at Genesmon in the parish of Själevad, northern
Ångermanland. Subsequently, during the years 1991-99 parts of the farm were reconstructed at Gene
Fornby, a couple of hundred meters away from the site. This thesis deals with the construction and furnish-
ing of one of the farm’s longhouses (House II), and the wider context of the construction and function of
the “three-aisled” building type. The purpose of this thesis is to describe the interaction between theory and
practice in reconstruction, to describe the reconstruction process as a constantly changing process of expla-
nation and understanding, and to investigate as to whether reconstructions can contribute to an increased
understanding of archaeological house remains. At the end of the Late Iron Age, after nearly 5000 years of
dominance in Southern and Central Scandinavia, the longhouse ceases to be the dominant form of con-
struction. Understanding why this happened became an important problem in this work.
During the reconstruction work, different interpretations influenced one another in a series of positive and
negative feedbacks into the explanations of the archaeological remains. A hermeneutic model is used to de-
scribe this phenomenon. From archaeological and written sources, division and furnishing of the long-
houses can be described in terms of seven room functions. These can be classified as storage bur, porch
önd, living room skåle, byre fjös, stable stall, barn lada and rough kitchen eldhus. In order to understand
the ideological meaning of the buildings the role of the fire, the placement of the seat of honour and the
change in the type of building in Iceland became important parts of this study. Numerous heating experi-
ments have been undertaken in order to try to solve the problem of excessive smoke within the building.
The experiments finally led to a possible solution that also serves to illustrate just how the model itself
came to influence the process of interpretation.
The reconstruction work led to results of different character: partly data on construction, function and ma-
terials – and the time frame for the construction of House II from its archaeological remains; and partly
knowledge and new theories which increase our understanding of the three-aisled building form. The elon-
gated form, roof supporting poles, central hearth and a close association with ritual and ideology are sug-
gested as characteristic elements for this type of construction, throughout its chronological and spatial ex-
tent. The relationship between the building and Norse ideologies is suggested as one of the explanations for
the longhouse’s dissappearance with the introduction of Christianity. At the end of the Viking Age, there is
a transition into a new framework based method of construction, and the political and ecclesiastical au-
thorities are discussed as having governed these widespread changes.

Keywords: Reconstruction, longhouse, Early Iron Age, Central Norrland, furnishing, room functions, fire,
seat of honour, Christianisation, Icelandic sagas, Icelandic construction techniques.
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Mitt intresse för arkeologi väcktes av hembygds-
forskaren Otto Lundström i Husum. I grundskolan
tog han med oss på utflykter för att titta på gravrösen
från bronsåldern. Otto Lundström var en eldsjäl och
mycket kunnig forskare med stark känsla för sin hem-
bygd. Han hade förmågan att fantisera och väcka vår
nyfikenhet. -Kan ni föreställa er hur det såg ut här för
flera tusen år sedan, när havet gick högre och man
fiskade och jagade, kunde han säga. Och vi fantise-
rade och målade upp egna bilder. Särskilt minns jag
att han visade oss ett avtryck av en apas fot i berget
som måste ha varit från den tiden när berget ännu var
mjukt, sa han. Jag är tacksam för han använde så
fantasifulla metoder för att väcka vår nyfikenhet. För
mig kom den nyfikenheten att bli en viktig drivkraft.

Det är mer än 30 år sedan jag började mina arkeo-
logiska studier i Uppsala. Under åren sedan dess har
studierna varvats med arbete i Örnsköldsviks museum
och Gene fornby. När den arkeologiska institutionen
inrättades vid Umeå universitet under professor eme-
ritus Evert Baudous ledning blev det början på ex-
pansiv forskningsperiod kring Norrlands forntid.
Forskningsklimatet vid institutionen blev en viktig gro-
grund och förutsättning både för utgrävningarna i
Gene och för rekonstruktionen i Gene fornby. Den
andra förutsättningen var ett starkt engagemang i
bygden. Utgrävningarna hade troligen aldrig kommit
till stånd om inte frågan hade drivits med ett starkt
lokalt engagemang och arbetet följdes sedan med stort
intresse och delaktighet i kommunen.

Örnsköldsviks kommun har haft en betydelsefull
roll  för  tillkomsten av både utgrävningarna och re-
konstruktionen. Kommunen har varit  inititivtagare
och är en av huvudmännen i Stiftelsen Gene fornby
men har dessutom genom särskilt bistånd, både eko-
nomiskt och på många andra sätt, visat en tilltro till
projektet och dess kvalitetsvärden som vid många till-
fällen har varit helt avgörande.

Under de 27 år som passerat sedan de arkeologiska
utgrävningarna startade på Genesmon har över 200
personer arbetat med utgrävningar och uppbyggnad
av järnåldersgården. Och fornbyn har besökts av mer
än 100 000 skolelever och andra besökare som har
upplevt järnåldern. Även om många människor har
varit drivande till att rekonstruktionen kommit till

stånd har långt flera kommit att påverka arbetet un-
der årens lopp. Jag har många att tacka för att rekon-
struktionen och denna avhandling blivit utförda.

Först vill jag uppmärksamma den person som har
varit särskilt viktig för både tillkomsten, utformningen
och färdigställandet av avhandlingen. Det är profes-
sor Per H Ramqvist som har varit min handledare
under hela arbetet. Till dig vill jag rikta ett särskilt
tack. Du fick mig att söka den utlysta doktorand-
tjänsten och det är tack vare ditt stöd, din uppmunt-
ran och tilltro som jag har kunnat slutföra arbetet.
Dina forskningsarbeten har inte bara  utgjort den ve-
tenskapliga grunden och inspirationskällan till  hela
rekonstruktionen, under arbetets gång har du också
avsatt tid till otaliga och givande diskussioner både
kring tolkningsförslag och kring Genegården i ett
större sammanhang. Vid skriftsammanställningen har
du varit teknisk och estetisk instruktör och rådgivare
och lotsat mig genom skiftande datatekniska svårig-
heter i layoutarbetet. Du har också läst manus i olika
omgångar och lämnat värdefulla synpunkter till tex-
ten. Ett varmt och hjärtligt tack, Per! Utan dig hade
det aldrig blivit någon avhandling.

Jag vill också tacka professor Thomas B Larsson,
som har varit min handledare under de senaste åren,
biträdande handledare lektor Karin Viklund  samt pro-
fessor Bozena Werbart som alla har läst manus och
bidragit med värdefulla synpunkter på innehållet.

Till professor emeritus Sigurd Fries vill jag rikta
ett varmt tack för värdefulla råd och synpunkter kring
den etymologiska betydelsen av benämningar på vissa
rumsfunktioner och konstruktionsdelar.

Sofia Hellin och Phil Buckland förtjänar ett sär-
skilt omnämnande för välvillig hjälp med engelsk
översättning respektive engelsk språkgranskning. Ca-
rina Lahti har varit oumbärlig för allt det praktiska
och administrativa kring min tjänst och Johan Olofs-
son har med stor hjälpsamhet fått ordning på krång-
lande utskrifter och uppkopplingar.

Ett stort tack vill jag rikta till Helge Ax:son Johns-
sons stiftelse för ekonomiskt bistånd till utrustning och
Stiftelsen Kungliga Skytteanska Samfundet för stipen-
dium som möjliggjorde studier av byggnadsskicket i
Island. Resan och studierna kom att förändra min syn
på och förståelse av den treskeppiga byggnadstypen
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på ett avgörande sätt. Tack också till Vetenskapsrådet
för bidrag till tryckning av rapport. Det blev en värde-
full hjälp  och inspiration på vägen mot avhandlingen.

 Rekonstruktionen har endast kunnat genomförs
genom många personers engagemang. Jag vill sär-
skilt nämna dåvarande näringslivssekreterare Olle
Westin och framlidna kulturchefen Birgitta Bergfeldt
som utfört ett grundläggande arbete. Jag vill också
rikta ett tack till övriga huvudmän i stiftelsen Gene
fornby: Länsstyrelsen i Västernorrland, Väster-
norrlands Landsting och Umeå universitet. Ett sär-
skilt tack också till Kempestiftelserna vars engage-
mang och ekonomiska bistånd var grundförutsätt-
ningen för deltagandet från Umeå Universitet. Detta
bidrog till den vetenskapliga inriktningen vid  upp-
byggnaden av långhuset.

Under experiment, beräkningar och diskussioner
kring långhusets konstruktion, uppvärmning och rök-
problem har jag tvingats till irrfärder inom ämnes-
områden som jag inte alls eller mycket ytligt behärs-
kar: energiteknik, ventilation, byggnadskonstruktion,
boskapsskötsel, jordbruksteknik, hållfasthetsberäk-
ningar och eldningsteknik. Endast tack vare hjälp från
flera personer med kompetens inom dessa områden
har arbetet kunnat ledas framåt och ges en fackmanna-
mässig belysning. Jag vill rikta ett varmt tack till kon-
struktör Bo Dufva för beräkningar, ritningar och fler-
taliga diskussioner kring konstruktion och bärighet,
civilingenjör Arne Jönsson för diskussioner och be-
räkningar kring värmeteknik. Tack till er båda för att
ni har varit så pedagogiska och tålmodiga. VVS-in-
genjör Sven-Erik Sedin, ingenjör Gunnar Eriksson,
fotograf Lars-Håkan Nilsson, arkeolog Carl-Anders
Gerstel och antikvarie Sven Nordström. Tack för
många givande diskussioner och förslag till lösningar!
En tacksamhetens tanke sänder jag också till arkitekt
Gunnar Johannessen som inte längre är med oss. Hans
inledande konstruktions- och byggnadsritningar var
viktiga för tolkningsprocessen och det praktiska
byggnadsarbetet. Tack också till Åke Sjödin som har
renritat mina byggnadsritningar och illustrationer.

Under det praktiska byggnadsarbetet och experi-
menten har många personer bidragit med ideer och
synpunkter. Museitekniker Karl-Johan Westin och
ingenjör Algot Edlund har ansvarat för arbetsledning
på byggnadsplatsen och med sina hantverkskunskaper
sett till att byggnaden fick det utförande som efter-
strävades. Betydelsefulla har också varit alla infor-
mella diskussioner med snickarna och med fornbyns
övriga personal där teorier har kunnat ventileras och
nya infallsvinklar har testats.

Mediakonsult Jan Dufva har också i tabellform

fört in närmare 10 000 mätvärden under boende-
experimentet 1998. Jan uppvisade ett stort mått av
tålighet och beslutsamhet när han genomförde två
veckors boende i ett långhus som erbjöd allt annat
än en behaglig komfort. Tack Jan för ditt goda hu-
mör! Min förhoppning är att originalet skulle ha
kunnat erbjuda dig en bättre miljö än vad vår rekon-
struktion kunde göra.

När jag under några säsonger deltog i utgrävningar-
na på Genesmon, under Per H Ramqvists och Anna-
Karin Lindqvists ledning, kunde jag aldrig ana att detta
var början på ett engagemang för platsen som för min
del skulle komma att sträcka sig över årtionden.

Min yngsta dotter föddes samma år som utgräv-
ningarna startade. Under de närmaste åren tyckte både
hon och hennes 1,5 år äldre syster att högarna med
finsållad sand var det roligaste med en arkeologisk ut-
grävning. När jag påbörjade planeringen av rekonstruk-
tionen i Gene var min son 2 år gammal. Med liv och
lust har de sedan dess år efter år bakat, lerklinat, täljt,
hamrat, smitt och spelat teater. Barfota, sotiga, mjöliga
och smutsiga har de upplevt järnålder i Gene fornby.
Nu är de 28, 27 och 15 år gamla och har andra intres-
sen men kan fortfarande uppleva tjusningen med bröd
bakat på lerhäll. Tack Anna, Lotta och Folke för att ni
har delat mitt intresse och kunnat se det humoristiska
med en tidvis ganska stressad och disträ förälder.

Under hela den lustfyllda men ibland också knagg-
liga sträckan från rekonstruktionsplanering till färdig
avhandling har min make varit ett ovärderligt stöd och
bollplank . Vi har haft många intressanta och stimule-
rande diskussioner, särskilt kring jordbruk, makt och
ideologi. Tack Carl för manusläsning, dina briljanta
och ofta överraskande analyser och tack för din upp-
muntran. Tack också till familjens vuxna ungdomar -
Mathias för att du hjälpte mig med svåra uträkningar
och Maria för att du fick mig att bestämma mig om
tryckformatet.Till min bästa vän Eva Forsberg  -tack
för manusläsning, tack för ditt stöd och för din för-
måga att se ljuspunkterna i tillvaron.

Slutligen är jag tacksam för det intresse som all-
mänheten har visat för rekonstruktionen. Det har va-
rit en viktig sporre. Tack vare detta gensvar har arbetet
känts betydelsefullt och inspirerande. Och beträffande
våra fleråriga problem med en rökig bostad i lång-
huset törs jag nu säga att äntligen, tror jag, att vi har
hittat lösningen på problemet! Det återstår bara att
pröva tankarna i ett nytt boendeexperiment. Min er-
farenhet säger mig att det är först då som vi kan se
om teorierna också fungerar i praktiken.

Utanlandsjö den 14 Mars 2004.
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På Genesmon, Själevad socken i norra Ångerman-
land, började 1977 utgrävningar av en boplats som
kom att dateras till äldre järnålder, från 100-talet till
omkr 600 e Kr. Utgrävningarna bedrevs som forsk-
ningsundersökningar av arkeologiska institutionen vid
Umeå universitet och rönte ett stort intresse i kom-
munen. Redan fyra år efter starten samlades intres-
senter inom Örnsköldsviks kommun för att diskutera
en uppbyggnad av järnåldersgården. Ett gediget ut-
redningsarbete ledde sedan fram till ett stiftelseförslag
som kunde presenteras innan de arkeologiska ut-
grävningarna avslutades 1989.

Stiftelsen Gene fornby bildades i mars 1991 med
Örnsköldsviks kommun, Länsstyrelsen i Västernorr-
lands län, Landstinget i Västernorrland och Umeå
universitet som huvudmän. Samma sommar började
uppbyggnaden av det stora långhuset. Målsättningen
var att återskapa bilden av ett kustbundet jordbruk

från 500-talet. För besökaren skulle kunskaper och
upplevelser vara identitetsskapande och verksamhe-
ten ska bestå av tre likvärdiga delar: vetenskap, un-
dervisning och turism. I redogörelsen kommer jag att
hänvisa till stiftelsen eller styrelsen och avser då stif-
telsen Gene fornby och dess styrelse.

Efter 13 års rekonstruktionsarbete finns  nu ett lång-
hus, en smedja, en vävstuga och en sädeslada upp-
förda vid havsstranden ett hundratal meter från järn-
åldersboplatsen. Under sommarperioden görs rekon-
struktionen levande med en dramatiserande järnålders-
familj, husdjur och hantverkare. Byggnaderna tillhör
den treskeppiga byggnadstypen vilken har varit det
allmänna  byggnadsskicket inom stora delar av södra
och mellersta Skandinavien under järnåldern. I Norr-
land har lämningar efter denna hustyp undersökts
bland annat i Högom (Medelpad), Trogsta (Hälsing-
land) och Arnäs (Ångermanland) (fig 1:1).

1 INLEDNING

Fig 1:1. Karta över Mellannorrland
med i texten nämnda järnåldersgårdar
(karta P H Ramqvist).
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Arbetet med långhuset i Gene kom att engagera
mig under lång tid, 1991-2004. Till grund för min
sammanställning finns tre rapporter om långhusets
konstruktion (Edblom 1997), rumsfunktion och in-
redning (Edblom 2002) och uppvärmning (Edblom
2001). Under den här långa tiden har naturligtvis
kunskapsnivån förändrats men jag har ändå valt att
redovisa de frågeställningar som varit aktuella och
relevanta under arbetets gång. Däremot har jämfö-
rande analyser tillförts i efterhand för att ge läsaren
flera utblickar och jämförelser. Jämförelserna kan avse
nyare analyser eller för arbetet okända källor som inte
har legat till grund för rekonstruktionsarbetet. Hös-
ten 2003 fick jag möjlighet att under en månad be-
driva studier i Island. Detta förändrade i vissa delar
slutsatserna om långhusets rumsfunktioner och inred-
ning. Avsnitt 5 redovisar därför delvis andra slut-
ledningar än motsvarande rapport från 2002.

1.1 SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKT
Mitt syfte är att beskriva uppbyggnad och inredning
av långhuset i Gene fornby under åren 1991-1999
samt min förståelse av byggnadens konstruktion och
funktion i en större kontext. Redogörelsen bygger på
tre rapporter som beskriver arbetet med tolkningar
och praktisk rekonstruktion. Arbetet beskriver också
en process där tolkningen och det praktiska uppfö-
randet av Gene hus II bildar utgångspunkt för förstå-
elsen av den treskeppiga byggnadstypen inom nord-
isk kontext. Syftet med avhandlingen är därför att

• åskådliggöra växelverkan mellan teori och praktik i
rekonstruktion,

• beskriva rekonstruktionen som en föränderlig för-
klarings- och förståelseprocess,

• undersöka om praktisk rekonstruktion kan skapa
ny kunskap och bidra till en ökad förståelse av ar-
keologiska huslämningar.

Rekonstruktion kan beskrivas som en metod där ar-
keologisk teori och praktiskt hantverk kombineras,
vanligen genom en totalprojektering där man prak-
tiskt låter utföra teorierna utan att någon verklig väx-
elverkan sker dem emellan. Från de arkeologiska un-
dersökningarna i Gene fanns ett ovanligt fylligt och
rikt arkeologiskt tolkningsunderlag. Vid uppbyggna-
den av långhuset i Gene har detta bildat grunden.

Istället för en totalprojektering har de teoretiska tolk-
ningarna och det praktiska rekonstruktionsarbetet
kommit att integrerats i en ständigt pågående process.
Mitt primära syfte är att beskriva denna process, dess
resultat och växelverkan mellan teori och praktik. Där-
för har det varit viktigt att i en hermeneutisk modell
redogöra för tankar och argument som har legat till
grund för rekonstruktionen, det sätt på vilket arbetet
har utförts, hur det har drivits framåt och hur tan-
karna och tolkningarna har förändrats under proces-
sens gång. Det har också varit viktigt att formulera
de frågeställningar och reflektioner som arbetet har
gett upphov till för att arbetsmetoden ska kunna be-
dömas som en alternativ metod i jämförelse med en
totalprojektering.

Viktigt  har också varit att undersöka om praktisk
rekonstruktion kan skapa ny kunskap och bidra till
en ökad förståelse av arkeologiska huslämningar. Vad
kan vi lära oss genom rekonstruktionsmetoden?  Kan
rekonstruktion skapa större förståelse av vad de ar-
keologiska spåren och lämningarna betyder?

Under sammanställningen av avhandlingen har min
förståelse av byggnaden förändrats på ett sätt som jag
inte kunnat förutse och mitt intresse har under de se-
naste åren allt mera kommit att förskjutas från kon-
struktion och funktion mot ideologi, social struktur och
symbolism. Jag ser idag långhuset som en betydelse-
full spegel av samhällsstruktur och ideologi och en vik-
tig källa för förståelsen av dessa strukturer. Medan det
praktiska rekonstruktionsarbetet beskriver en
arbetsprocess som i tiden föregår själva avhandling-
sarbetet har mina teoretiska ställningstaganden föränd-
rats och fördjupats under de senare åren av denna pro-
cess. Jag har valt att inleda avhandlingen med en dis-
kussion kring mina teoretiska ståndpunkter idag, utan
att låta detta förändra beskrivningen av det rekonstruk-
tionsarbete som de facto utfördes flera år tidigare. I
avsnitt 4 och 6 beskrivs därför i huvudsak det rekon-
struktionsarbete med byggnadens konstruktion och upp-
värmning som genomfördes under åren 1991-1999. I
avsnitt 5, som behandlar inredning och möblering, har
däremot det utförda rekonstruktionsarbetet integrerats
med nyare kunskaper utifrån skriftliga källor, vilket
har lett till nya slutsatser och en förändrad syn på bygg-
nadens funktion. De avslutande kapitlen beskriver också
tankar och reflexioner som, under de senaste åren, bli-
vit en del av den process som mina försök till förstå-
else av det stolpbyggda bostadshuset har inneburit.
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Under vilka förhistoriska tidsperioder byggdes lång-
hus och varför? Varför väljer man att rekonstruera
långhus? Och vad menas med rekonstruktion? Det
här och några andra frågor vill jag försöka att ge svar
på som bakgrund till berättelsen om rekonstruktio-
nen i Gene.

2.1 STIFTELSEN GENE FORNBY

Utgrävningarna på Genesmon, 1977-89, väckte ett
stort intresse både hos allmänhet och press och redan
1981 inbjöd arkeologiska institutionen vid Umeå uni-
versitet och Örnsköldsviks museum till ett semina-
rium på Hampnäs folkhögskola för att diskutera en
uppbyggnad av järnåldersgården i Gene. På uppdrag
av kommunen utreddes därefter förutsättningarna för
en sådan uppbyggnad. Den första utredningen pre-
senterades 1984, den andra 1986 och den tredje 1989.
Efter nära 10 års diskussioner och tre stora utred-
ningar kunde stiftelsen Gene fornby hålla sitt första
konstituerande sammanträde den 14 mars 1991.

Utredningarna hade behandlat flera förslag till pla-
cering av rekonstruktionen. Den senaste utredningen
för Gene fornby (Örnsköldsviks kommun 1989) hade
klargjort att det bästa sättet att finansiera behövliga
servicelokaler var att samordna detta med en om- och
tillbyggnad av en f d barnkoloni, Bäckagården. Plat-
sen för entrén blev därmed bestämd till Bäckagården
och sambandet mellan entré och fornlämning kunde
inte längre upprätthållas pga en avskiljande väg och
en kraftledningsgata. Lösningen innebar inte bara
nackdelar utan också stora fördelar för skyddet och
upplevelsen av fornlämningen. En rekonstruktion på
den ursprungliga platsen skulle ha inneburit en total-
exploatering av fornlämningen medan den senare lös-
ningen även i fortsättningen skulle göra fornlämningen
tillgänglig för t ex kompletterande arkeologiska un-
dersökningar. Genom en placering närmare havs-
stranden blev det också möjligt att återskapa järn-
åldersgårdens strandbundna miljö.

Det fanns ett område med ganska stora topogra-
fiska likheter med boplatsläget. Området var en jämn
platå på lämpligt avstånd från havsstranden. Platsen
var redan bebyggd med en privat sommarstuga, Sol-
vik 2:1. Utan tvång eller jämförbart bytesobjekt var

det inte möjligt att göra området tillgängligt och där-
för valdes det näst bästa alternativet, ett tallskogsom-
råde mellan sommarstugan och Bäckagården (fig 2:1).

När man med hjälp av protokoll och utredningar
studerar kommunens vilja med bildandet av Gene forn-
by kan man konstatera att ända från början betona-
des den arkeologiskt vetenskapliga inriktningen. Det
var viktigt att visa de sensationella forskningsresul-
taten från utgrävningarna. De pedagogiska fördelarna
poängterades, likaså vikten av förståelse och respekt
för tidigare generationer. Man ser också att eftersom
tiden gick och man inte lyckades lösa finansierings-
frågan, tvingades man alltmer att betona de verksam-
heter i projektet som hade möjligheter att skapa in-
täkter dvs den pedagogiska och den turistiska. Det
framgår också att Lejre Forsøgscenter ses som en
förebild med deras inriktning på både forskning, för-
medling och turism.

Den sista utredningen lyckades med det svåra
konststycket att lösa problemen kring ekonomi och
stiftelsebildning. För att underlätta en lösning av
finansieringsfrågan fastslogs att verksamheten, re-
dan efter tre år, skulle bära sina egna kostnader och
att det skulle ske genom intäkter från undervisning,
experiment och turism.

De idéer och tankar som formulerades inom de olika
utredningarnas arbeten kom i allra högsta grad att
påverka utformningen av stiftelsen och stiftelsens
verksamhet. Det kom också att bli betydelsefullt att
många personer hade deltagit i utredningsarbetet och
på så sätt blivit insatta i projektet och dess inriktning.

Vid stiftelsens konstituerande sammanträde i mars
1991 antogs stiftelsens stadgar och målsättning en-
ligt utredningens förslag. Där togs också de grund-
läggande besluten om rekonstruktionen. Stiftelsens
ändamål skulle vara att för nutidsmänniskan levan-
degöra äldre tiders liv, teknologi och levnadssätt,
att bedriva arkeologisk-vetenskaplig verksamhet och
experimentverkstad, att genom undervisning, expe-
riment och turism skapa ekonomisk plattform för
verksamheten (Stiftelsen Gene fornby 1991). I stif-
telsens strategidokument (1995) betonas sedan verk-
samhetens identitetsskapande betydelse. Gene fornby
är en levande järnåldersgård där upplevelser och
kunskaper ska vara identitetsskapande.

2 VARFÖR LÅNGHUS?
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Stiftelsens tillgångar skulle utgöras av stiftelse-
kapital från huvudmännen, sökta bidrag och anslag
samt avkastning av stiftelsens tillgångar. Huvud-
männen upprättade ett konsortialavtal och förband sig
att för vart och ett av de tre första verksamhetsåren
svara för, direkt eller indirekt, att stiftelsen fick ett
stiftelsekapital på 900 000 kr. Medlen fördelades en-
ligt följande: Örnsköldsviks kommun, 400 000 kr,
Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Umeå uni-
versitet vardera 200 000 kr och Landstinget i Väster-
norrland 100 000 kr. Medlen från Umeå universitet
skulle anslås av Kempestiftelserna.

I utredningsarbetet hade projektets ”tre ben”, ve-
tenskap, undervisning och turism, noggrant understru-
kits. Den arkeologiska-vetenskapliga grunden beto-
nades, likaså vikten av att dessa kunskaper och resul-
tat förmedlades till skolklasser och turister. Det var
viktigt att dessa tre delar sågs som likvärdiga och som
komplement till varandra i det totala projektet. Tyngd-
punkten skulle inte förskjutas mot vare sig ett arke-
ologiskt museum, en läroanstalt eller en turistanlägg-
ning utan vara en blandning av de tre. Att detta skulle
bli en svår avvägning blev tidigt uppenbart. Särskilt
när de ekonomiska ramarna begränsade verksamhe-

ten var det lätt att arbetet skulle komma att koncen-
treras till de inkomstbringande verksamheterna för-
medling och turism, medan forskningen sattes i andra
hand. Första gången denna fråga blev aktuell var 1995
då stiftelsen stod inför ett viktigt vägval. Skulle de
ekonomiska kraven tvinga stiftelsen till en mer mark-
nadsinriktad verksamhet dvs skulle fornbyn bli en tu-
ristanläggning i första hand och skulle man genom de
ekonomiska kraven tvingas att ge avkall på de veten-
skapliga kvalitetskraven? Med ekonomiskt bistånd
från Örnsköldsviks kommun löstes problemen och
stiftelsen kunde fortsätta sitt påbörjade arbete. Men
att avvägningen även i fortsättningen skulle innebära
svårigheter, har under senare år blivit tydligt. Av eko-
nomiska skäl hävdas åter att insatserna måste riktas
mot en inkomstbringande turism medan forskning och
vetenskap, visserligen betraktas som värdefulla, men
inte kan tillåtas belasta ekonomin med kostnader. Ett
sätt att komma till rätta med problemet är att forsk-
ning och vetenskap bekostas med särskilda anslag.
Erfarenheterna har visat att det är orealistiskt att forsk-
ningen ska bekostas av de intäkter från verksamheten.

Bildandet av Stiftelsen Gene fornby är ett samverk-
ansprojekt som har engagerat många människor. Man

Fig 2.1. Skiss över Gene fornby enligt utredningsförslaget 1989. Fornlämningen med markerade husgrunder ligger öster om
Bäckagården och ett hundratal meter från den nuvarande havsstranden. För att återskapa den strandbundna miljön placerades
rekonstruktionen vid havsstranden, väster om Bäckagården. Illustration Lennart Borg.
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kan fundera över vad det är i projektet som skapar
detta engagemang. Det finns flera orsaker till enga-
gemanget och intresset.

Från kommun och landsting finns ett uttalat sam-
hällsengagemang där man ser att Gene fornby kan
medverka till en positiv utveckling både lokalt och
regionalt. Ökade skatteintäkter och befolkningstillväxt
är den yttersta målsättningen för engagemanget. Tu-
ristnäringen har betydelse både som direkt inkomst-
källa och indirekt genom ökade arbetstillfällen. Många
undersökningar har visat att turistnäringen har posi-
tiva effekter för många fler än enbart turistanlägg-
ningarna. Med flera turister i bygden, som spenderar
pengar, får näringen också positiva effekter för
livsmedelshandeln, bensinstationerna och detaljhan-
deln. Ett sätt att minska utflyttningen är också att på-
verka och stärka den lokala och regionala samhörig-
hetskänslan. Här blir stolthet och identitet viktiga
begrepp. Genom en stark förankring i bygden mins-
kar benägenheten till utflyttning. Det finns alltså ett
engagemang från stat och kommun där man ser verk-
samheten i Gene fornby som ett medel för att skapa
en positiv utveckling i bygden.

En annan orsak till engagemanget ligger på ett helt
annat plan. Tyngdpunkten ligger på att återskapa och
levandegöra en del av vår forntid, både ur ett lokalt
men också ur ett europeiskt perspektiv. Här är också
identiteten ett viktigt begrepp. Gene fornby kan ge-
stalta och synliggöra en del av vårt kulturarv och
därmed också bidra till att förtydliga och förklara både
vår norrländska och europeiska identitet. Intresset för
gemensamma europeiska kulturdrag har ökat sedan
medlemskapet i EU. Samtidigt ökar också behovet
av en egen nordisk identitet. Järnåldersgården i Gene
är en parallell till det tidiga jordbruk som represente-
rar grunden i nordeuropeisk jordbrukskultur och re-
konstruktionen kan därför bidra till förståelse och för-
klaring av olika kulturyttringar som seder, hantverk
och byggnadsskick.

För Universitet och Länsmuseum erbjuder fornbyn
en möjlighet till både forskning och förmedling som
är intressant. Universiteten ser som sin tredje uppgift
att nå ut med forskningen till allmänheten, något som
universiteten ofta har svårigheter med. De behöver
helt enkelt kanaler där allmänheten kan få tillgång till
forskningens resultat. Avhandlingar och forsknings-
rapporter vänder sig till forskningsvärlden och inte
till en intresserad allmänhet och att överbrygga denna
klyfta ses som en prioriterad uppgift. Fornbyn erbju-
der en sådan möjlighet för forskningen att visualisera
och göra sina resultat tillgängliga. Samtidigt kan också
allmänhet, hantverkare och amatörforskare ges möj-

lighet att känna delaktighet i forskningsarbetet. Att
det finns ett stort intresse för en sådan dialog mellan
forskning och allmänhet visades inte minst genom vårt
boendeexperiment vintern 1998.

För många hantverkare och för min egen del ligger
tyngdpunkten på det kreativa skapandet. Både pro-
blemlösandet i tolkningsarbetet och hantverkspro-
cesserna är en form av kreativt skapande som fasci-
nerar. I problemlösandet ligger en utmaning. Bygg-
nadstypen har uppenbarligen haft en konstruktion och
en funktion som har varit ändamålsenlig under nära
5000 år i södra och mellersta Skandinavien. Det måste
gå att förstå hur, varför och på vilket sätt husen har
konstruerats och fungerat. För hantverket har både
kunskaper om träets egenskaper och hantering och
flera trähantverk t ex svepteknik och laggteknik sina
rötter i forntiden. För många hantverkare som har
arbetat i fornbyn har det varit en betydelsefull insikt
att det faktiskt är forntida hantverk som lever vidare
i deras egna kunskaper och händernas skicklighet.
Kunskapen har förmedlats genom generationer ända
sedan forntiden. Det ger verkligen en speciell känsla
av att vara traditionsbärare och en viktig länk i en
mycket lång kedja. En känsla som har resulterat i ännu
större respekt och stolthet över det egna hantverket.

För många besökare är reflektion och nöje grun-
den till intresset. Man fascineras av järnåldersmän-
niskans kunskaper och gör jämförelser mellan vårt
eget samhälle och det forntida samhället. Fornbyns
visualisering av järnåldern blir för många en skarp
kontrast till uppfattningen om en primitiv forntid. Man
kan säga att fornbyn bidrar till att ”av-primitivisera”
forntiden. Om besökarnas forntidsuppfattning mäts
på en skala skulle den primitiva forntidsuppfattningen
framstå som den ena ytterligheten på skalan medan
den andra ytterligheten tenderar att skapa en idealise-
rad bild av järnåldern där det alltid är sommar och
där människorna framstår som starka, duktiga och
helt självförsörjande. Den självförsörjande mång-
sysslaren under järnåldern jämförs då med den sam-
hällsberoende specialisten i dagens samhälle. En an-
nan vanlig jämförelse gäller resursutnyttjandet som
leder till reflektioner över framtiden. I vårt samhälle
ställs allt större krav på miljövänliga produkter och
ett kretsloppstänkande. I järnålderns samhälle kan man
se många exempel på miljövänliga produkter t ex i
järnåldershusens byggnadsmaterial: trävirke, lera,
gödsel, ris, näver och torv. Kretsloppstänkandet finns
i hela jordbruksidén. Fornbyn erbjuder alltså olika
möjligheter till jämförelser och reflektioner kring både
dagens och framtidens samhälle. Lika vanligt är att
besöket ses som en tidsresa och fornbyn som ett nöj-
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esfält. Istället för en exotisk utlandsresa görs en exo-
tisk tidsresa. Nöje, reflektion och rekreation känne-
tecknar därför besökarnas intresse för forntiden.

Det finns alltså både personliga och institutionella
engagemang i fornbyn. Från stat och kommun vill
man se att fornbyn bidrar till en lokal och en regional
utveckling medan Universitet vill skapa en kommu-
nikation mellan forskning och allmänhet. Hantverkare,
personal och besökare har mera personliga engage-
mang fokuserade på problemlösning, kreativt ska-
pande, reflektion och nöje.

2.2 EXPERIMENT, LEVANDEGÖRANDE
OCH REKONSTRUKTION

Stiftelsen Gene fornby har forskning, förmedling och
turism som likvärdiga delar i sin verksamhet. Rekon-
struktion, experiment och levandegörande används här
som begrepp för att beskriva denna verksamhet. Mitt
arbete behandlar rekonstruktion av ett långhus och
begreppet är därför centralt i redogörelsen. Jag vill
därför förtydliga vilken betydelse jag lägger in de tre
begreppen och deras relation till varandra.

Med experimentell arkeologi menar jag försök
under kontrollerade former där hypoteser kring ar-
keologiska företeelser testas logiskt genom mätbara
observationer. Det som prövas kan vara begränsade,
kontrollerbara enheter, t ex ett moment av en arbets-
process eller en funktion hos ett redskap men också
större enheter med flera mätbara faktorer som t ex ett
experiment kring boende i järnåldershus eller en seg-
lats med vikingaskepp. Experimenten ska gå att upp-
repa så att testresultaten kan sägas vara tillförlitliga.

Den experimentella arkeologin är en del av en po-
sitivistisk tradition inom den processuella arkeologin
och är naturvetenskaplig till sin metod. Målsättningen
är att hypoteser ska testas på ett logiskt objektivt sätt.
Det här angreppssättet har kritiserats då man menar
att det inte finns någon sådan objektiv forskning.
Forskningen är alltid sprungen ur en samtid med dess
teknik och erfarenheter och vårt sätt att se på verklig-
heten. Nutiden påverkar både vad som studeras och
hur det studeras. Bäck och Olsson (1994: 23ff, 33)
har utifrån uppgifter i Nordic Archaeological Ab-
stracts (NAA) under rubrikerna experiment och re-
konstruktioner för åren 1974-1990 kunnat se att ex-
periment med tillverkning och funktionsanalys av sten-
föremål var populärast och därefter husbygge. Av 110
experiment hade bara 30 % bedrivits av kvinnor.
Husbygge har alltså varit populära experiment som i
husforskningen som fortfarande domineras av män

men som under senare år även har intresserat kvinn-
liga forskare.

Med levandegörande menar jag aktiviteter som
visar förhistoriska eller historiska verksamheter och
händelser. Betydelsen är att leva sig in i det förflutna
och att göra det levande. Levandegörande används
främst vid förmedling men också för forskning och
målsättningarna kan vara högst varierande. Både ve-
tenskaplighet och fiktion ryms inom begreppet. När
det gäller att göra en förhistorisk företeelse eller hän-
delse levande erbjuder vetenskapen ofta ett begränsat
och ytterst fragmentariskt material. Det allmänmänsk-
liga beteendet får därför ofta iklädas en forntida tids-
dräkt. Tyngdpunkten kan alltså ligga på autencitet och
vetenskaplighet lika väl som på identitet, självförverk-
ligande och den egna upplevelsen.

Rekonstruktioner och levandegörande räknas ofta
till erfarenhetsarkeologi eller tolkande arkeologi och
ses då som motsatsen till experimentell arkeologi
(Hodder 1992:275ff, Bäck & Olsson 1994: 83f). Ex-
periment och levandegörande kan ses som varandras
komplement. I den naturvetenskapliga jakten på mät-
bar kunskap genom experiment riskerar forskningen
att reducera verkligheten i delar medan sammanhangen
blir svårgripbara. Med levandegörande får man istäl-
let en subjektiv kunskap som i bästa fall kan förtyd-
liga sammanhang. Om förklaring är centralt för ex-
perimentet är förståelse det centrala för levandegö-
rande och rekonstruktion. Levandegörande menar jag
är humanistisk till sin metod.

Med rekonstruktion menar jag en skapad fysisk
företeelse som speglar förhistorisk eller historisk tid.
Egentligen skulle det vara mera korrekt att kalla detta
för en konstruktion eftersom jag inte anser det möj-
ligt att återskapa eller rekonstruera något där kun-
skap om alla ingående delar och helheten saknas. Ändå
vill jag använda begreppet rekonstruktion men med
större betoning på betydelsen fullskalig eller skalen-
lig presentation än återskapande. Jag ser rekonstruk-
tion som ett försök att presentera det förflutna genom
att skapa helhet av fragment. Målsättningen med re-
konstruktion kan däremot variera från att visualisera
arkeologiska forskningsrön till att berätta en historia
eller beskriva en händelse. Rekonstruktion kan vara
skapad med så autentiska material och metoder som
möjligt och vara baserad på vetenskapligt kunskaps-
underlag helst i form av en förebild. Men den kan
också vara presenterad av andra grupper än forskar-
världen och snarare beskriva en företeelses betydelse
för sin omvärld i dag än dess vetenskapliga innehåll.
Jag anser att båda dessa ryms under begreppet re-
konstruktion. Det har diskuterats om även ”oveten-
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skapliga” rekonstruktioner ska kallas rekonstruktio-
ner och simulering och illustration har föreslagits som
alternativ (Coles 1979:36). Jag tycker inte att det finns
anledning att göra en sådan åtskillnad. Istället vill jag
se rekonstruktion som en metod, för att presentera,
visualisera eller illustrera forna tider, som har stora
likheter oavsett om tillvägagångssättet bygger på ve-
tenskaplighet eller inte. Och jag vill betona att jag
inte anser att det ena syftet har större legitimitet än
det andra. Däremot menar jag att all rekonstruktion
är samtidsberoende. Den speglar både samtidens
forskningsperspektiv och samhällssituation.

Både experiment och levandegörande ingår oftast
i rekonstruktion och den kan därför vara både natur-
vetenskaplig och humanistisk till sin metod.

2.2.1 BEGREPPENS RELATION

Experimentet som forskningsmetod för att pröva teo-
rier har använts sedan 1800-talet. De tidiga experi-
menten var i huvudsak enkla med få testvariabler och
inriktade på försök med tillverkning och funktionsana-
lys av föremål. Från 1950-talet blir experimenten mer
komplexa och kombinerade med slitspårsanalyser,
etno-arkeologiskt material, organiska analyser osv.
Från den här tiden genomförs en hel del experiment i
Skandinavien med skogsröjning, svedjebränning, ex-
perimentell sådd, plogexperiment, hus- och båtrekon-
struktioner. Mängden experiment ökar under 1970-
talet med en ”experimenttopp” under 1980-talets mitt.
1974 byggs Gokstadsskeppet i Oslo och samma år
började rekonstruktionen av Eketorps borg på Öland.
(Bäck & Olsson 1994:18ff.). Under 1980-talet oroa-
des man över den brist på kvalité som då likställdes
med arkeologisk kunskap, vilket kännetecknade flera
av de friluftsanläggningar, fornbyar eller upplevelse-
centra som ökade snabbt i Europa. Man menade att
dessa riskerade att bli arkeologiska lekstugor eller
tivolin där man äventyrade allmänhetens förtroende
för arkeologin. Det viktiga ansåg man vara den ve-
tenskapliga argumentationen (t ex Näsman 1983:191).
Under 1990-talet minskade intresset för experiment,
vilket bl.a. märks på att de båda stora tidskrifterna
om experimentell arkeologi, ”Tools and Tillage” och
”Forntida teknik” inte utkommer efter 1995 respek-
tive 1994. Istället kan man säga att intresset för det
fullskaliga återskapandet av forntiden ökade drastiskt.
Och nu är det inte den vetenskapliga argumentatio-
nen som är i centrum utan snarare behovet av identi-
tet och att berätta sin egen historia.

Claus Ahrens (1990) uppskattade antalet fornbyar

i Europa till 100. Tio år senare uppskattades antalet
till 300, varav ett 40-tal i Sverige (Johansson 2001).
I sin studie av rekonstruktioner i de nordiska länderna
har Bodil Petersson (2003: 399ff) studerat fenome-
net rekonstruktion och gjort en förteckning över en-
skilda rekonstruktioner och platser med rekonstruk-
tion. Hon täcker inte bara in byggnader utan också
båtar och årligen återkommande händelser som mark-
nader och festivaler inom begreppet rekonstruktion
och kommer fram till att 2002 fanns det 303 rekon-
struktioner i Sverige, Danmark och Norge. Rekon-
struktion som företeelse har alltså varit på stadig fram-
marsch under 1990-talet och det är tydligt att rekon-
struktion och levandegörande faktiskt ersätter expe-
riment som arkeologisk metod.

Petersson (2003:351) menar att fornbyarnas fram-
växt kan jämföras med situationen efter sekelskiftet
1900 då hembygdsrörelsen växte fram. Förklaringen
till hembygdsrörelsen och fornbyarnas expansion
skulle vara drastiska samhällsförändringar med rot-
löshet som följd. För hembygdsrörelsen var det indu-
strialismen och för fornbyarna globaliseringen med
uppblandningen av kulturer och traditioner som ska-
pade intresset att bevara respektive återuppliva äldre
tiders levnadssätt.

Ian Hodder (1992: 275ff) menar att det är vår sam-
tids krav på underhållning, kommersialism samt
fragmenterad och lättillgänglig information som har
lett fram till det stora intresset för och satsningen på
fornbyar under 1990-talet. Därför fortsätter också
dessa anläggningar att växa och utvecklas medan
museerna får allt större problem. Skillnaden mellan
museerna och fornbyarna kan beskrivas som att de
förra visar arkeologiska artefakter medan de senare
berättar en historia. Hodder (1992: 193ff) menar att
det ofta är viktigare att berätta vilken betydelse de
arkeologiska lämningarna och föremålen har idag för
den lokala befolkningen eller etniska folkgruppen än
att se tolkningen som en del av ett västerländskt aka-
demiskt forskningsfält.

I Sverige har främst universiteten i Uppsala, Umeå
och Lund varit engagerade i experimentell arkeologi
och rekonstruktioner. Uppsala universitet har sedan
1981 bedrivit experiment i Länna. Umeå universitet
har, 1985–91, bedrivit experiment särskilt kring od-
ling i Klockarlandet utanför Umeå, och Lunds uni-
versitet har sedan början av 1980-talet bedrivit expe-
riment i Skånes djurpark och i Hög. Både kurser och
uppsatser har haft experimentell arkeologi som tema
vid universiteten. Institutet för Förhistorisk Tekno-
logi, som startade i slutet av 1970-talet, har också
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haft Umeå Universitet som samarbetspartner och de
terminskurser som Institutet sedan 1981 anordnar om
forntida tekniker, bedrivs fortfarande vid Bäckedals
folkhögskola i Sveg. Umeå Universitet har också in-
gått som huvudman i Stiftelsen Gene fornby samt i
styrelserna för Voullerim 6 000 år och stenålder vid
Nämforsen.

2.2.2  MOTIV OCH TEORI I
REKONSTRUKTION

Bodil Petersson (2003:14f) har studerat motiven till
rekonstruktion och har kommit till slutsatsen att fe-
nomenet kan sorteras in under tre perspektiv: politik,
kunskap och äventyr. Rekonstruktionens politiska roll
kan vara nationell, regional eller lokal. Det handlar
om en önskan att manifestera olikheten, det unika,
det betydelsefulla. Detta kan yttra sig som nationa-
lism, värnandet om en regional identitet eller en lokal
särart. Här nämner Petersson  (2003:206, 171) Gene
fornby som en motreaktion till framhävandet av en
samisk kultur i norra Sverige. Jag instämmer inte i
uppfattningen att det identitetsskapande motivet i Gene
fornby skulle vara en polarisering mot den samiska
kulturen. En sådan inställning har aldrig framskymtat
i något sammanhang varken under utredningsarbetet
eller i stiftelsearbetet. Däremot har behovet av regio-
nal identitet framställts som en reaktion mot den
europiska och nationella likriktningen.

Petersson (2003:274f) menar också att flertalet re-
konstruktioner hanterar kunskap genom antingen för-
medling av vedertagen kunskap eller ny kunskap som
genereras genom experiment. Hon ser en tyngdpunkt
på ett naturvetenskapligt kunskapsideal bland de ar-
keologer som är engagerade i rekonstruktioner. ”Även
om den postprocessuella arkeologin i övrigt har fått
stort genomslag bland arkeologer med humanistiskt
präglad kunskapstradition, har inte detta skett inom
rekonstruktion”.

Jag menar tvärtom att rekonstruktion och levande-
görande är en del av den postprocessuella arkeologin.
Det finns ett samband mellan 1990-talets expansion
av fornbyar och rekonstruktioner och de teoretiska
svängningarna inom arkeologisk forskningsteori, från
det naturvetenskapligt objektiva och mätbara experi-
mentet inom den processuella arkeologin till den hu-
manistiskt kontextuella upplevelsen inom den post-
processuella arkeologin. Den experimentella arkeo-
login är en del av den förra forskningsteorin medan
rekonstruktion och levandegörande bör ses som en
del av den senare. De flesta av 1990-talets anlägg-

ningar har också bildats utifrån helt andra premisser
än de vetenskapliga. Även om universiteten och den
arkeologiska forskningen är engagerade i flera anlägg-
ningar är det många fler som drivs av lokala sam-
manslutningar som intresseföreningar eller bya-
grupper. Här är det inte de arkeologiska forskarna
som har tolkningsföreträde till forntiden utan tolk-
ningarna görs utifrån andra kompetenser och erfa-
renheter som vill presentera sin tolkning av forntiden.
Det vetenskapliga experimentet kan ingå som en del
av rekonstruktionsarbetet men viktigare blir den
komplexa fullskaliga tolkningen, hantverket och iden-
titeten. Ofta finns också en gedigen hantverksmässig
kunskap inom dessa grupper.

Bodil Petersson  (2003:374) beskriver rekonstruk-
tion med följande begreppspar: forskning/förmedling,
teori/praktik, förnuft/känsla och nytta/nöje. I grun-
den speglar dessa också skilda kunskapsideal, ett na-
turvetenskapligt och ett humanistiskt. ”Medan natur-
vetenskapligt sinnade rekonstruktörer sätter metoder,
kontrollerbara och upprepningsbara experiment och
teknik i fokus, genomför de humanistiskt präglade
rekonstruktörerna ett återskapande av handling med
betoning på intuition och inlevelse i ett försök att för-
stå människors liv och handling i det förflutna”.

Förklaring och förståelse blir i det här samman-
hanget det begreppspar som bäst beskriver det natur-
vetenskapliga respektive det humanistiska kunskaps-
idealet. Som vi har sett beskriver detta också skillna-
den mellan experiment och rekonstruktion/levande-
görande.

Enligt en strukturalistisk forskningstradition pro-
duceras kulturella fenomens betydelse genom den här
typen av kontrasterande begreppspar sk binära
oppositioner. Motsatspar som liv/död, natur/kultur,
man/kvinna, kall/varm är exempel på begrepp som
bara får sin mening genom förhållandet till sin mot-
sats. Det betyder att alla kulturella fenomen kan ses
som produkter av en sådan underliggande logik eller
struktur. Ett exempel på detta tankesätt är resultatet
av studier av innuiter i Alaska, Canada och Grönland
från 900 till 1700-tal. Här kunde man upptäcka två
stora strukturer eller motsatser som hörde samman
med ekonomi (val/ren), kön (man/kvinna), årstid (som-
mar/vinter) och natur (vatten/land). Studierna visade
nämligen att den ena strukturen bestod av vinterjakt
på havsdäggdjur vilken bedrevs av kvinnor medan den
andra strukturen utgjorde sommarjakt på landdäggdjur
som ren vilken bedrevs av män (Olsen 1997:198f).
Jag ansluter till det strukturalistiska synsättet som
menar att den synliga samhällskulturen är ett resultat
av underliggande strukturella uppfattningar. I förhål-



9

lande till varandra kan skillnaden mellan experiment
och levandegörande beskrivas med följande motsats-
par: Naturvetenskap/humanism, objektiv/subjektiv,
statistik/berättelse, forskning/förmedling, teori/prak-
tik, förnuft/känsla, nytta/nöje, förklaring/förståelse.
Den här uppdelningen ska ses som relationer med olika
tyngdpunkter, inte som statiska grupperingar. Expe-
riment är t ex inte enbart teori eller förnuft. Det inne-
håller naturligtvis också praktik och känsla. Likaväl
som levandegörande kan innehålla både nytta och
forskning. Jämfört med experiment har levandegö-
rande en humanistisk inriktning genom sin tyngdpunkt
på subjektivitet, berättelse och förmedling. Experi-
mentet har en större tyngdpunkt på det teoretiska na-
turvetenskapliga försöket medan levandegörande har
tyngdpunkten på det praktiska agerandet. Var står då
rekonstruktion i denna uppdelning? Jag menar att re-
konstruktion är en blandning av både experiment och
levandegörande i olika förhållanden och konstell-
ationer.

2.2.3 KRITIK MOT REKONSTRUKTION

Rekonstruktioner har kritiserats för att sakna arke-
ologiskt värde. Det finns naturligtvis fog för denna
kritik. Särskilt med tanke på att många rekonstruk-
tioner inte alls har en arkeologisk dialog som en del
av målsättningen. Men även för de anläggningar där
arkeologin och vetenskapligheten är en viktig del hin-
dras många av en mängd hänsynstaganden där eko-
nomi, material, tid, kompetens, syfte och publik är de
viktigaste.

Ett vanligt förhållande är att brist på ekonomiska
resurser, material och kunniga hantverkare hindrar
rekonstruktören från att använda dyra autentiska
byggnadsmaterial och metoder. Näver, senvuxet virke
eller grova ekstockar kan vara både dyrt och svårt att
anskaffa. Istället kan man tvingas välja att bara an-
vända dessa på synliga ställen. Rekonstruktionsar-
betet kan också kräva speciella kunskaper om både
råmaterial och hantverk som innehas av ett fåtal ak-
tiva hantverkare idag. Dessa är både svåra att hitta
och ofta dyra att anlita.

Det är inte bara för hantverket som det är viktigt
med rätt kompetens. Detta gäller också för rekon-
struktionens ledning. Vad som är ”rätt kompetens”
avgörs av syftet. Om syftet är att testa, tolka och vi-
sualisera en arkeologisk lämning är ledningen kanske
en arkeolog. Om syftet istället är att prova och visa
hantverk eller att skapa en positiv utveckling i byg-
den kan ledningen bestå av varierande kompetenser.

Ofta blir rent personliga kvaliteter eller ett brinnande
engagemang avgörande. I ledningen kan då finnas en
hembygdsexpert, hantverkare, lärare, informatör, in-
genjör eller ekonom.

Tiden blir också en begränsande faktor genom att
ytterst få rekonstruktioner har ekonomiska resurser
för både verksamhet och vetenskap. Ofta ska verk-
samheten vara lönsam och finansiera rekonstruktion-
sarbetet. Krav på lönsamhet och små ekonomiska
resurser tvingar därför rekonstruktören att koncen-
trera insatserna till verksamheter som stärker eko-
nomin, vilket naturligtvis minskar tiden för veten-
skapen.

Slutligen måste anläggningen anpassas till besö-
karnas krav på allt ifrån underhållning, undervisning,
överraskning, fascination och nöje till säkerhetskrav,
funktionella och sanitära krav som brandsäkerhet,
handikappanpassning och toaletter.

Om syftet med rekonstruktionen är att visualisera
och föra en dialog med den arkeologiska disciplinen
måste man vara medveten om att alla dess krav på-
verkar möjligheterna att skapa det bästa möjliga re-
sultatet. Det är därför viktigt att kritiskt granska re-
konstruktioner och skapade bilder av forntiden, det
kan gälla huskonstruktion lika väl som klädesplagg,
verktyg eller skådespel. Hur stor del återspeglar den
arkeologiska tolkningen eller arkeologiska kunskapen
och hur stor del av bilden har framtvingats av olika
hänsyn eller valts genom prioriteringar av andra syf-
ten? Hur mycket har framtvingats som kompromis-
ser mellan den arkeologiska bilden och den praktiskt
genomförbara verkligheten?

Utifrån det här resonemanget vill jag beskriva
Gene fornby som både rekonstruktion, levandegö-
rande och experiment. Levandegörandet har varit en
viktig del av förmedlingen till skolklasser och turis-
ter. Förmedlingssituationen och mötet med publiken
skapade också tillfällen till konfrontation med an-
dra erfarenheter och kunskaper som har bidragit till
att problem kunnat belysas från nya infallsvinklar.
Jag kommer att beskriva några sådana tillfällen. I
övrigt kommer förmedlingen inte att behandlas i re-
dogörelsen. Tyngdpunkten kommer istället att ligga
på rekonstruktion och experiment. Experiment har
utförts med olika material och metoder i byggnad-
sarbetet samt större och mindre experiment kring
matlagning, eldning och boende. I redogörelsen vill
jag beskriva rekonstruktionsprocessen och klargöra
de olika experimenten. Jag vill också beskriva hur
olika hänsyn och andra yttre faktorer har styrt för-
mågan till praktiskt genomförande av de arkeolo-
giska tolkningarna.
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 2.3 JORDBRUKETS HISTORIA

Fortfarande är järnåldersgården i Gene det nordligast
kända exemplet på den äldre järnålderns bofasta
jordbruksbebyggelse i Sverige. Ännu har inga liknande
gårdslämningar hittats längre norrut trots att pollen-
analyser från Umeåtrakten visar tecken på konstant
odling från tiden omkring 400 e Kr (Engelmark
1976:99f). Varför börjar man överhuvudtaget med jord-
bruk i Norrland? Vilka är de första jordbrukarna? Och
varifrån kommer idéerna? Frågorna kommer att dis-
kuteras lite närmare dels för att kunna sätta in bebyg-
gelsen i Gene i ett större sammanhang och dels för att
få en uppfattning om de tanke- och ekonomisystem som
jordbruket innebär och som Gene-gården är en del av.

Var, när och varför uppstår jordbruket? Varför jord-
bruket uppstår är en fråga som har fascinerat forskarna
under lång tid, till stor del beroende på att jordbrukets
införande också har likställts med civilisationens upp-
komst. Men både förklaringarna och synen på jordbru-
ket har varierat över tiden och ska ses som resultat av
sin egen samtid. Elisabeth Rudebeck (2000) har visat
hur förklaringsmodeller och tankar om forntiden skapas
utifrån samtidens begrepp och människosyn. Förklaring-
arna och människosynen har varierat från den bibliska
synen på jordbruket som guds straff för att Eva åt av
den förbjudna frukten till strukturalismens syn på en
förändring av människans sociala och ideologiska per-
spektiv som grund för en acceptans av ett bofast lev-
nadssätt. Enligt den senare uppfattningen innebar jord-
bruket en domesticering inte bara av växter och djur
utan också av människan själv (Hodder 1990).

Med olika tyngdpunkter har alltså orsakerna till
övergången från jägare/fiskare till jordbrukare dis-
kuterats. I huvudsak har forskarna tidigare angett
externa orsaker som klimatförändring, befolknings-
ökning eller resursförändring. Jordbruket ska enligt
dessa uppfattningar ha uppkommit genom yttre tvång.
Först under 1980/90-talen har sociala och ideologiska
förändringar diskuterats som troliga orsaker och där-
med också jordbrukets uppkomst som en följd av
människans önskningar och fria val. Kritiken mot
tvångsorsakerna har visat att klimatförändringarna
inte har reducerat mattillgången, som tvärtom varit
god, särskilt vid kusterna och älvdalarna. Inte heller
har man kunnat visa att befolkningstalet har ökat
nämnvärt, varken under sen mesolitikum eller tidig
neolitikum. Förklaringarna måste därför finnas nå-
gon annanstans och den viktiga frågan har därför varit:
Om det inte beror på ett yttre tvång, varför ställs det
då krav på en högre matproduktion? De sociala skill-
nader som fr o m neolitikum är tydliga i det arkeolo-

giska materialet ger ett av svaren på frågan (Price
2000: 309ff).

Först krävs enligt Hodder (1990:289ff) en ideolo-
gisk förändring för att jägaren/fiskaren ska välja att
producera sin egen mat. Därefter krävs en social för-
ändring för att kunna försvara den investering som
görs i mark och djur. Till skillnad från jägaren/fiska-
ren har jordbrukaren investerat arbetskraft i marken
och djuren som blir till ett värdefullt kapital. Därför
blir det också viktigt med fredliga relationer med
omgivningen för att kunna avstyra yttre angrepp. När
samhällets åtaganden eller engagemang i sociala re-
lationer eller samarbetsstrukturer bli avgörande då
skapas också behov av ledarskap, allianser och ut-
bytessystem, vilka i sin tur uppmuntrar till jordbruk
för att skapa ytterligare välstånd och utbyte. Den
ökade matproduktionen skulle därmed höra samman
med beroendet av allianser och nätverk som bygger
på släktskap, ekonomiskt utbyte och ceremonier eller
fester. För att kunna upprätthålla detta krävs ett över-
skott av både mat- och varuproduktion.

Det arkeologiska materialet visar tydligt att det
uppträder samhällsskillnader i samband med jordbru-
kets införande, nämligen långväga utbyte av arbets-
krävande eller sällsynta prestigevaror, en samhälls-
specialiserad produktion och en intensifierad rituell
aktivitet (Price 2000: 301ff). Från att ha sett jordbru-
ket som en följd av yttre faktorer som klimat, miljö
och befolkningstillväxt menar forskarna numera att
dessa spelar en marginell roll i jämförelse med de val
som människan gör för att förändra sitt levnadssätt.
Det betyder att den neolitiska revolutionen troligen
handlade mindre om försörjning och teknologi och
mera om social och ekonomisk organisation och ideo-
logi (Price 2000:318).

Var och när börjar då jordbruket? De äldsta be-
läggen för odling finns från SV Asien, i den s k ”bör-
diga halvmånen” i Turkiet, Levanten och Mesopota-
mien. Här finns från tiden omkring 8000 f Kr belägg
för odling av vetesorterna emmer och enkorn samt
korn, ärter och linser. Man håller också boskap, får,
getter och gris. Men jordbruket uppstår också på an-
dra platser i världen. I Mellanamerika finns belägg
för odling av squash, kalebass och peppar från omkr
7000 f Kr och odling av majs ca 5000 f Kr. I NO
Asien odlas hirs omkr 7000 f Kr och ris omkr 4000 f
Kr. Jordbruket uppstår alltså på flera skilda platser i
världen med olika odlingsväxter. Tidigare ansåg man
att jordbruket spreds genom migration från ett eller
flera centrum. Numera har forskarna tydligt kunnat
visa att spridningen skett mindre genom migration och
huvudsakligen genom att en inhemsk befolkning har
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antagit jordbruket som ett nytt levnadssätt (Barker
1985; Hodder 1990; Price 2000).

 I norra Sverige har jordbruket i historisk tid av-
sett ett extensivt jordbruk med boskapsskötsel som
en viktig beståndsdel. Klimatet och jordmånen har inte
lämpat sig för ett intensivt åkerbruk på samma sätt
som i Södra och Mellansverige. När vi hittills har
talat om jordbrukets uppkomst har det handlat om
domesticeringen av växter. Hur är det då med domesti-
ceringen av djuren? Här visar sig faktiskt samma
mönster som med växterna. Det är olika djurarter som
har domesticerats över världen. Äldst bland husdjuren
är hunden som tämjdes för mer än 20 000 år sedan i
Central- och Österuopa (Welinder 1998:80ff).  Även
svinet har domesticerats tidigt ca 7000 f kr i NO Asien.
Andra djurarter som domesticerats är åsna, lama och
kamel. Troligen har också den röda hjorten hållits i
hjordar i Europa. Fåret har hållits för ull och mjölk
tidigt, medan mjölkning av nötboskap tidigast finns
belagt i avbildningar från ca 3000 f Kr (Myrdal 1998:
78). Medan både får och getter är arter som har sitt
ursprung i Iran och Turkiet, så har både nötboskap,
häst och svin domesticerats utifrån inhemska europe-
iska arter (Barker 1985:28ff).

Från det att odlingen hade fått en dominerande roll
för försörjningen i SV Asien omkr 8000 f Kr tar det ca
3000 år innan idéerna har fått riktig genomslagskraft i
Centraleuropa. Då uppträder på lössjordarna den s k
bandkeramiska kulturen med långhus och ett jordbruk
som beskrivs som en europeisk paketlösning. På de
bördiga lössjordarna kan marken brukas utan gödsel
under många år, men när mindre bördiga jordmåner
tas i bruk ökar också kraven på gödsling, och odlingen
blir därmed beroende av boskapsskötseln. Här uppstår
det ”paket” som vi förknippar med jordbruk: åkerbruk
med gödslade åkrar, boskapsskötsel för dragarbete,
gödsel och mjölk, keramik, monumentala gravar och
långhus. Tiden är 4500 – 3000 f Kr. Från ca 2500 f Kr
används årder i Tyskland och Polen (Barker 1985: 149).
När jordbruket börjar praktiseras i Skandinavien omkr
3900 f Kr är det till en början delar av detta paket som
används med stora likheter i keramik, gravar och lång-
hus (Welinder 1998:56ff). I det nya levnadssättet kan
jordbruket ses som en del av ett större kulturellt och
socialt paket (Hodder 1990:206).

Arkeobotaniska undersökningar visar att jordbru-
ket i Skandinavien förändras under mellersta brons-
ålder, omkr 1000 f Kr. De äldsta beläggen för göds-
ling uppträder och skalkornet blir den dominerande
grödan (Engelmark 1992:372; Gustafsson 1995: 22f).
I Danmark uppträder samtidigt de äldsta beläggen för
stallning. I Sverige är beläggen mera osäkra och indi-

rekta men tyder också på att stallning har införts un-
der yngre bronsålder. Som indirekta kriterier används
här placering och förekomst av vissa konstruktions-
detaljer som mittgång, rännor, båsmarkeringar, avvi-
kande golvmaterial jämfört med bostadsdelen t ex av
stenläggning, ojämn spannlängd, mellanväggar, in-
gångar samt avsaknad av härd. Men också fynd-
spridning, spridning av brända ben och bränd lera
samt makrofossil och fosfater används som belägg
för stallning (Olausson 1998b:34ff).

Järnåldersgården i Gene ska ses i detta samman-
hang. Bakgrunden är alltså jordbrukets och långhusets
historia som kan härledas tillbaka till Central- och
Västeuropa omkr 5500 f Kr. Under det första århund-
radet e Kr praktiseras detta europeiska jordbrukspaket
till fullo i Gene. Här finns långhus, åkerbruk med
odling av korn och havre på gödslade åkrar, boskaps-
skötsel med stallning av nötboskap, får/get, häst och
svin. På gården finns också en hund men inga belägg
för vare sig katt eller höns.

2.4  LÅNGHUSETS DEFINITION OCH
HISTORIA

2.4.1 KONSTRUKTIONSDETALJER

Karaktäristiskt för långhuset är de takbärande stolpar-
na i byggnadens inre. Med långhus avser jag därför
stolpbyggda bostadshus medan övriga stolpbyggda
hus kallas ekonomihus om inte funktionen kan fast-
ställas. De stolpbyggda husen skiljer sig från den yngre
järnålderns och medeltidens byggnader genom att ta-
ket i de senare helt bärs upp av väggarna. Per Ram-
qvist (1998:139ff) har föreslagit benämningen ram-
verkshus eftersom väggen där vilar på en ram eller
syll och kan ha varit utförd i antingen stavverk, skif-
tesverk, flätverk  eller knuttimring.  Ibland förekom-
mer takbärande stolparockså i de norrländska boplats-
vallarna. Stolpar kan finnas antingen i det inre av hu-
sen eller i väggen som t ex Vuollerim i  Norrbotten,
daterad till ca 4000 f Kr (Liedgren 1995:123) samt
Kornsjövägen och Bjästamon i Nätra socken, norra
Ångermanland från ca 3000 – 1500 f Kr (Riksantik-
varieämbetet 2003).  Men dessa karaktäriseras av
nedgrävda bottenplan med omgivande vall och de tak-
bärande stolparna är mera undantag än regel. Bygg-
naderna tillhör också en fångsmiljö och därmed en
helt annan kontext än långhusen.

Bevarade tak är mycket ovanliga i arkeologiska
lämningar. Taket i Gene hus VI är det enda i Sverige
från äldre järnålder. Oftast kan takkonstruktionen bara
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härledas utifrån den bärande konstruktionens utfö-
rande. Därför är också de bärande stolparnas place-
ringar den byggnadsdetalj som många husforskare i
Norden har baserat sina tolkningar på. Delvis bero-
ende på att det är den bäst bevarade och i många fall
den enda bevarade konstruktionsdetaljen. Takets kon-
struktion kan indelas i två huvudtyper, åstak eller
sparrtak. De senare är yngre medan åstaket är den
vanliga konstruktionen för långhus. De äldsta sparr-
taken var, åtminstone i Island, utförda på kyrkor
(Ágústsson 1982a:185).

Stolparnas placeringar i en eller två inre stolprader
visar på olika bärande konstruktionslösningar för ett
sådant åstak. En rad stolpar i husets mitt vilka bär
mittåsen, mesulan, kallas en mesulakonstruktion (se
fig 2:4 a, k). Dessa hus kallas också tvåskeppiga till
skillnad från enskeppiga hus som helt saknar inre
takbärande stolpar. Två rader med inre stolpar vilka
bär två takåsar eller sidoåsar, kallas sidsulakon-
struktion eller treskeppiga hus (se fig 2:4 c-j). Be-
roende på om dessa bärande stolpar placerats när-
mare husets mittlinje eller närmare väggarna kallas
konstruktionen underbalanserad respektive över-

balanserad. När stolparna placerats mitt emellan yt-
tervägg och mittlinje är det en balanserad konstruk-
tion. För övriga begrepp och konstruktionstermer
som används i redogörelsen se fig 2:2.

2.4.2 LÅNGHUSETS HISTORIA

Herschend (1989:80f) sammanfattade forskningsläget
inom den svenska husforskningen som han då ansåg
speglade fyra inriktningar: 1. regionala skillnader or-
sakade av skillnader i miljö och ekonomi t ex tillgång
på lämpligt byggnadsmaterial, 2. datering och upp-
rättande av kronologier för begränsade områden, 3.
teknisk och metodologisk utveckling av grävnings-
metoder och 4. försök till förståelse av individens fria
val genom uppförande av hus i rekonstruktion. Den
fortsatta utvecklingen inom den svenska husforsk-
ningen har beskrivits av Tesch (1993:145ff) och
Säfvestad (1995:11ff). Säfvestad (1995:20) avslutar
sin genomgång med en förhoppning att forskningens
tidigare dominerande intresse för konstruktion, funk-
tion och kronologi i framtiden mera ska komma att

Fig 2:2.  I redogörelsen använda begrepp och
konstruktionstermer för det treskeppiga långhuset.
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inriktas mot de sociala och ideologiska aspekterna.
Att intresset för konstruktion och kronologi fortfa-
rande är stort visar Hans Göthberg (2000). Men att
Säfvestads förhoppningar kanske håller på att infrias
visar de senaste årens forskning på samhälle och ideo-
logi utifrån husens utformning och symbolik. Helena
Victor (2002) som behandlar bronsålderns kulthus och
Hélène Borna Ahlqvist (2002) som skriver om Pryss-
gården under bronsålder är exempel på detta.
Ann Vinberg (1995:159) påpekar att vår bild av
byggnadskonstruktionerna blir bristfällig genom att
detaljer som fasas, färg och dekor inte har bevarats.
Hon föreslår att nya undersöknings- och analys-
metoder testas för att förstå byggnadernas betydelse
och rumsindelning. Jörgen Streiffert (2001:143) fö-
reslår också nya undersökningmetoder och undersök-
ningar av huslämningar som varit ostörda av senare
tiders påverkan för att uppnå bättre kunskaper om
rumsindelning.

Långhusens kronologiska utveckling i Norden har
behandlats av flera forskare: Myhre 1980; Ramqvist
1983; Tesch 1993; Göthberg 1995, 1998, 2000:91f;
Borna-Ahlqvist 1998:53ff; 229f, Nielsen 1998 och

Welinder 1998). Kunskapsläget gällande förhistoriska
huslämningar redovisas också i Riksantikvarieämbet-
ets projekt ”Hus och gård i det förurbana samhället”
(Göthberg m fl 1995). Under 1980-90-talen har anta-
let undersökta husgrunder genom maskinavbaning i
åkermark ökat markant. Fyndbärande kulturlager och
andra ytliga byggnadskonstruktioner som härdar och
väggar har blivit bortplöjda och många av dessa hus-
grunder är därför svårdaterade. Men både från Jylland
och i Skåne finns numera säkra dateringar som fast-
ställer att avlånga, rektangulära eller ovala hus med
mesula finns i dessa områden från tidigneolitikum ca
3900-3300 f Kr (Nielsen 1998:13). Byggnaderna åter-
finns inom trattbägarkulturens kontext. Här finns
också andra husformer som kvadratiska, runda och
D-formade hyddor. I samma kontext finns också det
äldsta jordbruket (Welinder 1998:111f).

En intressant fråga är varifrån byggnadstypen kom-
mer. Det faktum att husen uppträder samtidigt och
tillsammans med det äldsta jordbruket anger samman-
hanget. Det är också inom det äldsta jordbruket på
Centraleuropas lössjordar under tiden 5 500 – 5 000
f Kr som de allra första långhusen uppträder. Inom

Fig 2:3. Tidigneolitiska långhus inom band-
keramisk kultur med tre inre rader av stolpar,
Sittard, Nederländerna (Piggott 1973:fig21).
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den bandkeramiska kulturen (LBK ) från Ukraina i
öster till Frankrike i väster bygger man 10-30 m långa
hus med stolpar i tre inre rader (fig 2:3). Många hus
var indelade i två eller tre avdelningar och det är inte
omöjligt att några har haft två våningar. Husets mit-
tersta sektion tenderar att ha färre stolpar och där är
också ett Y-format arrangemang av stolparna van-
ligt. Samtida långhus på en boplats har nästan alltid
samma orientering och husen finns ofta grupperade i
små ”byar” (Whittle 1996:162ff). Den Y-formade
stolpplaceringen måste tolkas som en mittstolpe, vil-
ken bär mittåsen, mesulan, och två sidostolpar som
bildar en bock vilka bär sidoåsarna. Detta förklarar
varför dessa tre stolpar inte kan stå på rad utan for-
mar ett Y. Arrangemanget uppges finnas i central-
partiet medan konstruktionen i övrigt är tre stolpar i
rad, dvs utan bockkonstruktion.

Hodder (1990:99ff, 115) beskriver husen som upp
till 45 m långa, i enstaka fall 60 m. Bredden är 6-8 m
och karaktäristiskt är dubbla stolprader i den sydöst-
ra gavelväggen, Y-arrangerade stolpar i centralpartiet,
ett med vall inklätt dike runt den nordvästra sektio-
nen och depåer i huset. Entrén är oftast i den sydöstra
änden av huset. Bostaden i den mittersta delen av huset
har ingen direkt ingång genom långväggarna. Husen
var bebodda 20-50 år varefter nya byggdes vid sidan
av, sällan direkt ovanpå. Husen blir omkring 3500 f
Kr trapetsoida till formen. Den bakre delen reduceras
och den bredare sydöstra gaveln innehåller entrén.
Stolparna minskar också i antal och dimension, vil-
ket Hodder menar kan tolkas som att väggarna över-
tar en del av den takbärande funktionen.

Även om stolphus finns inom de områden i norra
Tyskland och Nederländerna som brukar ses som den
skandinaviska trattbägarkulturens influensområde
saknas där än så länge direkta motsvarigheter till den
tvåskeppiga konstruktionen (Nielsen 1998:24).

Tidigare ansåg forskarna inte att det fanns tydliga
belägg för att den treskeppiga byggnadstypen skulle
vara en utveckling från den tvåskeppiga. Under de
senaste åren, med en ökad mängd undersökta hus-
lämningar, har dock denna uppfattning ändrats. Nu-
mera menar man att det treskeppiga huset troligen
har utvecklats från en tvåskeppig grundmodell. Att
den treskeppiga principen slår igenom överallt vid
samma tid omkring 1500 f Kr skulle kunna förklaras
med en förändrad takkonstruktion som en följd av en
ökad husbredd eller ökad takvikt. Andra förklaringar
skulle vara sociala förändringar, vilket den ökade pro-
duktionen och distributionen av bronsföremål samt
monumentaliseringen av både bebyggelse och gravar
tyder på (Nielsen 1998:9, 24ff). Ytterligare andra för-

klaringar skulle vara införandet av fähus. Stallningen
av boskap antas då skapa praktiska behov av ett öp-
pet mittparti utan stolpar (Tesch 1993:152).

Myhre (1980:473ff) beskriver en huskronologi för
Södra och Västra Norge som han menar i sina hu-
vuddrag följer utvecklingen i Danmark, Norra Tysk-
land och Nederländerna men poängterar att det också
finns regionala skillnader och variationer. I Södra
Norge uppträder de äldsta rektangulära byggnaderna
under mellanneolitikum. Från sen förromersk järn-
ålder/tidig romersk järnålder finns de äldsta säkra
treskeppiga husen. Dessa har en relativt enkel ofta
klinad väggkonstruktion. Ett äldre osäkert exempel
på ett treskeppigt hus finns daterat till mellan-
neolitikum i Træna, Nordland. Under perioden från
mitten av romersk järnålder till vikingatid blir huvud-
byggnaden på gården längre och indelad i flera rum
med fähus och bostadsrum. Husen har ofta inre trä-
väggar med en yttre isolerande vägg av sten. Det är
också vanligt att ingångarna är motställda och place-
rade vid långväggarna. Vid södra Nordsjökusten an-
vänds torv istället för sten i ytterväggen. Långhus och
småhus finns tillsammans på gården både i Södra
Norge och på kontinenten. De äldre husen från perio-
den har huvudeldstäderna centralt placerade i huset
medan de yngre husen ofta har eldstäderna i husets
ena halva (Myhre 1980:212ff). Under övergångspe-
rioden vikingatid/tidig medeltid börjar fähus och bo-
stad att byggas som separata byggnader. Svängda
långväggar blir också vanligare. Forskarna hade tidi-
gare menat att uppdelningen av de stora långhusen i
flera mindre hus sker i samband med införandet av
timringstekniken under sen vikingatid eller tidig med-
eltid. Att orsaken skulle vara knuttimringens införande
motsäger Myhre med exempel på att funktions-
uppdelade byggnader i stavkonstruktion är kända re-
dan under vikingatid.

Även om samtliga forskare visar på regionala och
lokala variationer i byggnadernas konstruktion och
funktion under hela forntiden kan man urskilja några
generella drag gällande den bärande konstruktionen
och husens funktionsindelning (fig 2.4). De stora dra-
gen i byggnadsskickets förändring i Norden från
neolitikum till medeltid kan därför sammanfattas på
följande sätt:

Under senneolitikum/tidig bronsålder uppträder längre
långhus och längder mellan 25 och 30 m blir vanligare.
Det längsta är 44 m (Welinder 1998:121). Från
senneolitikum finns också klara belägg för en rumsin-
delning i bostad, ingångsrum och ekonomidel medan
fähus inte säkert kan beläggas förrän ca 1 000 f kr.

Från och med bronsålderns period II ca 1500 f Kr
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blir treskeppiga hus vanliga och ersätter under yngre
bronsålder helt de tvåskeppiga husen. Samtidigt blir
också långhus med längder mellan 30 och 40 m van-
ligare. Omkring 1 000 f Kr ändras detta drastiskt.
Långhusen mer än halveras i längd och kompletteras
med fristående mindre förrådshus. En svårförklarlig
motsättning är att detta sker samtidigt med de äldsta
beläggen för fähus. Som förklaring har Olausson fö-
reslagit en upplösning av släktsamfundet. Tidigare
levde en storfamilj i långhuset, nu blir det istället bo-
stad för en familj (Olausson 1998b:38ff).

Under århundradena omkring Kristi födelse blir
bostadshusen åter längre. Vanliga storlekar är 25-30
m. Nu uppträder också stormansgårdar med 45 –50
m långa hus.

För utvecklingen i Uppland menar Hans Göthberg
(2000:91f, 229f) att de treskeppiga husen kan indelas
i tre huvudperioder utifrån förändringar i deras bär-
ande konstruktion:

• Från yngre bronsålder och fram till äldre romersk
järnålder dominerar två- eller flerfunktionella hus
med en balanserad eller överbalanserad konstruk-
tion.

• Från slutet av äldre romersk järnålder eller början
av yngre romersk järnålder och fram till slutet av
vikingatid eller tidig medeltid finns både en-, två-
eller flerfunktionella hus och en underbalanserad
treskeppig konstruktion dominerar.

• Från slutet av 700-tal förekommer en- eller
fåfunktionella hus med en enskeppig konstruktion.
Från vikingatidens slut blir detta nya byggnadsskick
dominerande.

De stora förändringarna i det treskeppiga husets
bärande konstruktion är alltså övergången från en
tvåskeppig till en treskeppig konstruktion omkring
1500 f Kr, övergången till en underbalanserad kon-
struktion omkring 200 e Kr  och från slutet av 700-
talet övergången till  en- eller fåfunktionella enskep-
piga hustyper. Även om dessa slutligen ersätter lång-
huset som det allmänna byggnadsskicket är det inte
ovanligt att ett treskeppigt långhus bevaras på går-
den ända fram i tidig medeltid (jmf Ramqvist 1998:
87f; Göthberg 2000:92).

De hälsingska husen följer i sina huvuddrag ut-
vecklingen i övriga Norden. Det betyder att även i
Hälsingland ersätts den treskeppiga konstruktionen
av en enskeppig konstruktion under yngre järnålder.
Däremot påpekar Liedgren (1992:162) att det inte
finns ett enda undersökt hus i Norrland med ett rik-
tigt brett mittskepp dvs med en överbalanserad kon-

Fig 2:4. Långhus i Stora Köpinge, Skåne från 3 000 f Kr till
1000 e Kr med a-b,k) tvåskeppig konstruktion, c-f) balanserad
konstruktion och g-i) underbalanserad konstruktion (Burenhult
2 000:40 efter Tesch 1993:204f).
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struktion. Anledningen är troligen, enligt Liedgren,
att det ännu inte har undersökts något treskeppigt hus
i Norrland som är äldre än romersk järnålder.

Gene-undersökningen visade att till den äldre
byggnadsfasen hörde en enkel yttervägg, uppbyggd
på syllstock eller med nedgrävda stående stolpar. Den
takbärande konstruktionen bestod av både mittstolpe
s k mesula och parställda stolpar i bock eller sidsula.
Hus med enbart sidsulakonstruktion och dubbla väg-
gar tillhör däremot en yngre byggnadsfas. I Gene
sker denna förändring i konstruktionen omkr 350 e
Kr (Lindqvist & Ramqvist 1993:31). Detta bekräf-
tas också delvis i Högom där båda husen har enkla
väggar med syllstock och kan dateras till samma tids-
period som den äldre byggnadsfasen i Gene (Ram-
qvist 1990:88). Väggar byggda på syllstock kan vara
utförda i skiftesverk, stavverk, flätverk eller knut-
timring.

Birthe Weber (2002:66ff) har sammanställt de
äldsta fynden av timringsteknik i norra Europa. I
Skandinavien kommer de äldsta fynden av knuttim-
ring från gravkistor och gravkammare daterade till
300-talet e Kr. Hon hänvisar till Sætranggraven i
Ringerike och Attmargraven i Medelpad vilka båda
beskrivs av Sloman (1959:16, pl 2) samt Gödåker-
graven i Uppland (Ekholm 1926). Trots att dokumen-
tationerna inte uppfyller dagens krav menar hon att
beskrivningar och teckningar verkligen tyder på en
användning av knuttimring i dessa gravkonstruk-
tioner. Ytterligare ett exempel kan tilläggas. I kam-
margraven, grav X i Badelunda, Uppland fanns en
bevarad rest av ett knuttimrat hörn också med date-
ring till 300-talet e Kr (Nylén & Schönbäck
1994:154ff, 199). Exemplen tyder på att timrings-
tekniken var känd redan under äldre järnålder i Nor-
den och ska följaktligen inte ses som en teknisk inno-
vation under yngre järnålder. Orsaken till att knut-
timringen tas upp i byggnadstraditionen för att se-
dan bli den dominerande byggnadstekniken måste
alltså sökas på ett annat plan.

 I den tidiga stadsbebyggelsen i Birka, Hedeby och
Ribe under 700-talet uppträder den nya byggnads-
tekniken med små kvadratiska och rektangulära bygg-
nader på en syllram. Stadsbildningen beskrivs av Jo-
han Callmer (1994:78ff) som en process med en kom-
bination av lokala förhållanden och externa influenser
där den politiska maktens kontroll över handeln är en
viktig ingrediens. Helen Clarke och Björn Ambrosiani
(1993) beskriver uppkomst och utveckling av städer i
hela den del av Europa som berördes av skandina-
viskt inflytande under vikingatiden Det innefattar
området från Ryssland i öster till Irland i väster. De

menar att efter romarrikets fall sker återupplivandet
av städer i Västeuropa under kyrklig och kunglig led-
ning. Detta sker under 500- och 600-talen. Närvaron
av en styrande auktoritet vid stadsbildningen anses
också allmänt accepterat inom den vetenskapliga
forskningen (Clarke & Ambrosiani 1993:154). Även
i Skandinavien finns en närvaro av både kungamakt
och kyrklig makt i de tidiga städerna från 700-talet
(Clarke & Ambrosiani 1993:46ff). Ramqvist (1998:
84ff) menar att  influenserna från dessa tidiga städer
ska ses som orsaken till förändringen i byggnads-
skicket. Birthe Weber (2002:82) menar istället att för-
ändringen är en följd av östliga influenser. Vid handels-
färder har man kommit i kontakt med timrad bebyg-
gelse i Ryssland t ex Staroja Ladoga med sin äldsta
byggnadsfas 750 – 830 e Kr. Hon menar att i Norge
har de nya idéerna först accepterats på landsbygden
och därefter spridits till staden.

I Mellannorrland har det äldsta ramverkshuset un-
dersökts på Arnäsbacken, ca 2 mil norr om Genebop-

Fig 2:5. Byggnadsskickets förändring från äldre järnålder till
och med medeltid i norra Ångermanland. Utifrån undersök-
ningar på Arnäsbacken (efter Ramqvist 1998:84, fig 56).
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latsen, och daterats till 900-talets första hälft (fig 2:5)
(Ramqvist 1998:59). Nästan samtida är husgrund 1 i
Vesle Hjerkinn, i norska Oppland, daterad till 800-
talets slut/900-talets början, och tolkad som rester efter
en knuttimrad byggnad (Weber 2002:65).

 Det är svårt att tänka sig att den enkla bebyggel-
sen i de tidiga städerna skulle kunna influera till en
sådan radikal förändring av bebyggelsen som vi ser
under yngre järnålder. Bebyggelsen måste i det här
sammanhanget med den långa traditionen, ses som
mycket konservativ och traditionsbunden. Ändå för-
ändras den drastiskt under en relativt kort tidsperiod.
Kan detta verkligen ske genom enskilda jordbrukares
önskan att efterlikna små hantverkshus i de tidiga stä-
derna eller bör det ses som resultat av en mera över-
gripande styrning eller påverkan?

Längst i tiden har långhuset med inre bärande stol-
par bevarats i Island. Gårdar i Þjórsárdalur, som år
1104 begravdes vid Heklas utbrott, hade fortfarande
flera bevarade likheter med det traditionella långhuset.
Men att byggnadstekniken har använts ännu längre
fram i tiden fick jag exempel på vid mitt besök i norra
Island hösten 2003. Vid sidan av stora huvudvägen
passerade jag två ca 20 x 4 m stora fårhus intill var-
andra som visserligen var ganska förfallna men med
treskeppig konstruktion, torvtak och stenväggar (fig
2:6). Ägaren berättade att han själv hade byggt husen
så sent som 1945. Tekniken har alltså levt kvar mycket
länge men har inte använts till bostad utan enklare

ekonomibyggnader.
När man upphör med stolpbyggda långhus som

bostad under slutet av järnålder/tidig medeltid i Skan-
dinavien och istället bygger ramverkshus utan bärande
stolpar är detta en drastisk förändring av byggnads-
skicket. Långhusets förändring över tiden är därför
viktig för förståelsen av byggnadens konstruktion,
funktion och ideologiska innehåll. Särskilt intressant
är frågan varför byggnadsskicket, efter nära 5 000
års total dominans i södra Skandinavien, från 3900f
kr  – omkring 1000 e Kr, överges helt inom några
århundraden vid övergången järnålder/tidig medeltid.
Jag återkommer till detta i avsnitt 5.4 och avsnitt 7.

Fig 2:6. Fårhus fotograferade 2003 i Hjarðarhagi, norra Island.
Husen är uppförda enligt treskeppig byggnadstradition så sent
som 1945.
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Fig 2:7. Delar av bebyggelsen i Gene under 500-talet utifrån Lindqvist & Ramqvists tolkning (1993:31f). Bakom det stora
långhuset, hus II, är trösklogen hus X och närmast havsstranden smedjan hus VI. Illustration Pontus Berglund.
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De arkeologiska lämningarna av långhus består av
rester efter nedgrävda stolpar, väggar och härdar i
marknivå. De arkeologiska lämningarna ger ledtrå-
dar och fragment som måste tydas och tolkas för att
ge en bild av hela huset. De skriftliga medeltida käl-
lorna berättar om händelser och beskriver episoder
med anknytning till långhus under sen järnålder som
kan förtydliga eller ifrågasätta bilden. Både arkeolo-
giska och skriftliga källor men också byggnadstradi-
tion har använts som källmaterial för studierna.

3.1 ARKEOLOGISK UTGRÄVNING I
GENE

Den arkeologiska undersökningen av fornlämning
Raä nr 22 på Genesmon i Själevads socken pågick
under åren 1977–89. Utgrävningarna påbörjades
som en exploateringsgrävning inför ett planerat bo-
stadsområde och bedrevs av arkeologiska institutio-
nen vid Umeå Universitet. Ansvariga grävningsledare
var Per H Ramqvist och Anna-Karin Lindqvist. Re-
dan efter några år ändrades behovet av nya bostäder
och undersökningarna kunde, med välvilligt stöd från
Länsarbetsnämnden i Västernorrlands län och Örn-
sköldsviks Kommun, fortgå som forskningsunder-
sökningar under 12 säsonger. Genom att undersök-
ningen kunde bedrivas under så lång tid gavs möjlig-
heter till både kontemplation och tester av nya fråge-
ställningar. Redan under pågående utgrävning prö-
vades olika rekonstruktionstankar för att försöka för-
stå byggnadslämningarna. Man kan säga att dessa
faktorer var den nödvändiga utgångspunkten för hela
rekonstruktionsarbetet. Om undersökningen istället
hade genomförts som en exploateringsgrävning un-
der några få säsonger skulle man aldrig ha kunnat
erhålla ett sådant resultat.

Den arkeologiska utgrävningen på Genesmon av-
slutades 1989 med en uppmärkning av husgrunder-
na. Väggarnas placeringar markerades med kantsten
och stolparna med träkubbar. För att visa vilka bygg-
nader som har varit samtida målades de yngre med
vit färg och de äldre med gul färg (Lindqvist 1989b).
Den som idag besöker platsen kan därför få en upp-
fattning och en upplevelse av miljön för en järnålders-

gård. Den rekonstruerade bilden av järnåldersgården
i Gene fornby, bara ett hundratal meter därifrån, kan
också lätt överföras till fornlämningens synliga och
markerade rester av husgrunder, gravhögar, kolnings-
gropar och strandvallar.

Resultatet av utgrävningarna blev att forskningen
tillfördes sensationella och nya kunskaper om norra
Ångermanlands järnålder. Före utgrävningen ansågs
t ex att det första sedentära jordbruket etablerades
där under vikingatid eller tidigast 800-tal (Huttunen
& Tolonen 1972; Selinge 1977:357f). Ramqvist
(1983:204f) kunde genom utgrävningen visa att:

• i Gene hade funnits ett sedentärt jordbruk redan
under första århundradet efter Kristus,

• gården hade varit bebodd under nära 500 år,
• gården följde samma utveckling som gårdar i större

delen av södra och mellersta Skandinavien vid
samma tid.

Det visade sig också att här fanns för arkeologiska
sammanhang ovanligt goda förutsättningar. Till skill-
nad från de mera tättbebyggda delarna av kultur-
området i södra Skandinavien och norra Tyskland
fanns här en gård som hade övergivits omkring 600 e
Kr och sedan förblivit öde. Goda markförhållanden i
kombination med att utgrävningen kunde bedrivas som
en forskningsundersökning ledde till fördjupade kun-
skaper. Nya forskningsmetoder användes, bl. a. del-
tog ekologer i forskningsprojektet,  vilket bidrog till
nya kunskaper inte bara om byggnadsteknik, smide
och andra hantverkstekniker utan också om jordbruk
och boskapsskötsel under äldre järnålder i norra Ång-
ermanland.

Utgrävningen har sedan resulterat i en doktorsav-
handling 1983 (Ramqvist 1983) och flera andra pu-
blikationer (Lindqvist 1985, 1989a, 1992, Lindqvist
& Ramqvist 1993). I flera uppsatser och artiklar har
forskare tagit upp och ytterligare studerat olika as-
pekter utifrån undersökningen. Det gäller fosfatana-
lys (Linderholm 1984), jordbruket (Viklund 1986),
samhällsstruktur (Ramqvist 1987b), vedanalys (Da-
nielsson 1988), härdar (Fredrikson 1991), lerklining
(Lundström 1991), hushållsekonomin (Ringstedt
1992), tillgångar, befolkning och makt (Ramqvist
1995), den brända leran (Ramqvist 1997), omtolk-

3 ARKEOLOGERNAS OCH SAGORNAS
LÅNGHUS
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ning av ortnamnet Gene (Edlund 1997), 14C – date-
ringar och kronologi (Norr 1998), sländtrissor och
spånad (Norberg 1998), genusperspektiv (Nilsson
2003). Man kan säga att i den arkeologiska litteratu-
ren är järnåldersboplatsen i Gene ett välkänt begrepp.
Både nationellt och internationellt refereras ofta till
utgrävningarna på Genesmon som en viktig kunskaps-
källa. Tillsammans med Helgö i Uppland, Eketorp på
Öland och Vallhagar på Gotland beskriver Säfvestad
(1995:18) undersökningarna i Gene som ett av de
svenska projekt inom bebyggelseforskningen som haft
störst betydelse i ett internationellt perspektiv. Resul-
taten från Gene-undersökningen har alltså ett inter-
nationellt intresse och forskningsresultaten är därför
publicerade på engelska. En svensk översikt utgavs
av Lindqvist & Ramqvist 1993. På ett lättillgängligt
sätt presenteras där resultaten och publikationen re-
kommenderas som ett komplement och underlag till
min redogörelse av rekonstruktionsarbetet.

Förutsättningen för rekonstruktionen i Gene var
alltså den forskningsundersökning på Genesmon som

leddes av arkeologiska institutionen vid Umeå uni-
versitet. Det kan inte nog understrykas vikten av att
denna typ av undersökningar utförs. De allra flesta
lämningar efter långhus har blivit undersökta i sam-
band med exploateringsgrävningar med tidspress och
hårda resultatinriktade krav. Även i fortsättningen
krävs välplanerade och riktade forskningsunder-
sökningar både för analys av en ökande mängd infor-
mation från maskinavbanade boplatser och för en ut-
veckling av den arkeologiska uppdragsarkeologin. Un-
dersökningen på Genesmon är ett exempel på hur en
forskningsundersökning fortfarande efter 15 år kan
bidra med ny kunskap.

Att utgrävningarna i Gene överhuvudtaget kom till
stånd och fick denna betydelse måste ses som ett led i
en långvarig kunskapsuppbyggnad. Professor emeri-
tus Evert Baudou har berört betydelsen av att under
en lång tid utveckla arkeologiska studier inom ett geo-
grafiskt avgränsat område som Norra Ångermanland,
eller som det också kallas nolaskogsområdet, och hur
viktigt det är för forskningen att det finns ett fung-

Fig 3:1. Plan över husgrunder (I-
XIV), gravar (1-13) och härdgro-
par (svarta punkter) påträffade på
Genesmon. I öster har den fin-
korniga sanden markerats med
grå ton (efter Lindqvist och
Ramqvist 1993:30).
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erande samarbete med de lokala organisationerna. Han
påpekar att ”Örnsköldsviks kommun nu är en av de
arkeologiskt mest undersökta kommunerna i Norrland,
säkert den grundligast undersökta om man tar hän-
syn till undersökningarnas mångsidighet” (Baudou
1992:10). Bakgrunden till detta kan säkerligen hän-
föras till de kontakter som etablerades redan under
1950-talet och till det stora lokala intresset.

Baudou (1992:22) har också visat hur den arkeo-
logiska forskningen i Norrland har förändrats i samma
grad som kunskaperna har vidgats. Från 1957 års
röseundersökningar, som i huvudsak var inriktade på
dateringsproblematik, till 1962 års bebyggelse-
historiska inriktning och 1968 års ekologiska inrikt-
ning inom det stora forskningsprojektet NTB (Norr-
lands Tidiga Bebyggelse). När utgrävningarna på
Genesmon startade 1977 hade alltså forskningen vid-
gats successivt och gavs nu för första gången både
bebyggelsehistoriska och ekologiska perspektiv.

Vid den arkeologiska utgrävningen undersöktes
lämningar efter 15 byggnader (fig 3:1) som visade
sig höra samman i två byggnadsfaser, daterade till ca
100 -350 och 350-600-tal e Kr (Lindqvist & Ramqvist
1993:31f). Dateringarna har ifrågasatts av Svante
Norr (1998:265) som menar att hus I snarare tillhör
perioden 350–500 e Kr och hus II 500-600 e Kr (se
nedan avsnitt 3.1.2). Till den äldsta byggnadsfasen
hörde, enligt Ramqvist, långhus I, verkstadshus VII
och förråd XI och till den yngre fasen långhus II, för-
råd VIII, verkstadshus IV, smedja VI och tröskloge
X. Till gården hörde ca 3 ha åker där man i huvudsak
odlade korn men också lite havre. Familjens storlek
kunde beräknas till omkring 10 vuxna personer som
livnärde sig på jordbruk, boskapsskötsel, jakt och
fiske. Boskapen kunde beräknas till ca 10 kor, 1 häst,
4 grisar och 20 får/getter. Småviltsjakten på hare och
fågel samt fisket var betydande men viktigast var sälj-
akten. Däremot förefaller inte älgjakten att ha haft
någon större betydelse. På gården fanns också verk-
stadslokaler för järnsmide och bronshantverk. Under-
sökningen visade också att gården tillhörde samma
byggnadsskick och kulturkrets som stora delar av
norra Europa vid samma tid (Ramqvist 1983:204 f;
Lindqvist & Ramqvist 1993:31f ).

3.1.1 GENE HUS II, ENLIGT P H RAMQVIST

Den arkeologiska förebilden för rekonstruktionen är
Ramqvists tolkningar av Gene hus II. Tolkningarna
tog fasta på iakttagelser och bearbetningar gjorda vid
den arkeologiska undersökningen på Genesmon åren

1977–1989, samt ytterligare bearbetningar och analy-
ser gjorda därefter. När konstruktionslösningar inte åter-
fanns i hus II har han använt iakttagelser gjorda i hus
I (fig 3:2) eller i andra husgrunder i Gene. Endast i
undantagsfall har han sökt konstruktionslösningar från
andra skandinaviska undersökningar (Ramqvist 1991).

För att underlätta jämförelsen med det arkeologiska
grävningsresultatet kommer i huvudsak samma num-
reringar och beteckningar på konstruktionsdetaljer att
användas som i Ramqvists (1983) avhandling om
Gene. Beträffande långhusets övriga termer och be-
grepp se figur 2:2.

Ramqvist (1991) tolkar Gene hus II som ett tre-
skeppigt långhus, nära 40 m långt med svängda lång-
sidor vilket ger huset en krum takprofil. Husets bredd
är 8 m mellan innerväggarna i mittsektionen och 7 m
vid gavlarna. Huset har dubbla väggar med en inre

Fig 3:2. Planritning över de båda långhusen I Gene. 1-10 =
takbärande stolpar och E1-E5 = ingångar. A) Hus II c 400 e Kr
– 600 e Kr. B) Hus I, c 100 e Kr – 400 e kr. (efter Ramqvist
1993:34).
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bärande vägg av stående stolpar och däremellan troli-
gen risflätade partier. Den yttre väggen består av par-
vis placerade störar och däremellan risflätning eller lig-
gande plankor. Vägghöjden tolkas till 1,5 m. Taket har
över bostadsdelen varit näver och torv och över de norra
stalldelarna näver och takved. Gavlarna har varit val-
made. Tre ingångar vid långväggarna har haft ingångs-
stolpar innanför vägglinjen för att höja hammarbandet.
I en ingång fanns spår efter bilade plankor.

Tillsammans med materialsammanställning har
Ramqvists tolkningar utgjort den viktiga vetenskap-
liga utgångspunkten för hela rekonstruktionsarbetet.
I samband med rekonstruktionsarbetet för respektive
moment; grundkonstruktion, gavlar, väggar, tak och
ingångar kommer hans tolkningar att presenteras mera
detaljerat. När rekonstruktionsarbetet har lett till nya
ställningstaganden och krävt ett kompletterande fak-
taunderlag har svaren sökts i beskrivningarna av den
arkeologiska lämningen i Ramqvists avhandling
(1983) och i rapporterna från utgrävningarna i Gene
(Ramqvist 1981, Lindqvist 1983, 1989b).

3.1.2 GENE HUS II, ANDRA TOLKNINGAR

Lars Liedgren (1992: 159f) har föreslagit en annan
tolkning av husgrunderna i Gene. Han menar att hu-
sen måste försträvas i sidled och att detta har skett
antingen genom att taket har nått ned till marken eller
att stockar/bräder har stöttat väggarna. Genehusen
är också bredare än andra nordiska och nordeuropi-
ska huslämningar där 5 – 7 m är vanliga husbredder.
Han menar därför att de inre flätverksväggarna sak-
nar synliga lämningar men deras placering markeras
av ingångsstolpar och gavelstolpar. De synliga vägg-
lämningarna markerar därför de yttre stöttande väg-
garna. Byggnadens bredd blir då mera jämförbar med
övriga hus. Han menar också att vardera husgrund
har två byggnadsfaser (fig 3:3) som överlagrar var-
andra. Tolkningen förutsätter att den inre väggen va-
rit utförd som en flätverksvägg som inte lämnat några
synliga spår i marken och att ytterväggen skulle ha
lutat inåt i en stöttande konstruktion. Det saknas be-
lägg för sådana lutande stolpar i huslämningen. Trots

Fig 3:3. Tolkningar av hus II i Gene
med två byggnadsstadier. Den äldre
byggnadsfasen illustreras av svart mar-
kerade stolphål i fig a ) och med kon-
struktionsskiss b). Den yngre bygg-
nadsfasen illustreras av övriga marke-
ringar i fig a) samt konstruktionsskiss
c) (efter Liedgren 1992:161).
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de ovanligt välbevarade lämningarna på Genesmon
har Liedgren i sin konstruktionstolkning inte utgått
från de faktiska lämningarna utan använder osynliga
spår som stöd för sin tolkning. Även om man måste
förutsätta att spår efter konstruktionsdetaljer ibland
inte har bevarats eller avsatts av olika anledningar
har de bevarade resterna i den ovanligt informations-
rika huslämningen bildat utgångspunkt för rekon-
struktionsarbetet.

Gert Franzén (1996:27f) menar att de yttre mörk-
färgade rännorna i Gene-husen inte alls är lämningar
efter väggar utan spår efter takdropp. Rök och sot
från eldstäderna, särskilt på strå- eller vasstak, me-
nar han smutsar ner det regnvatten som rinner utmed
taksidorna och avsätter sig som mörka rännor i mar-
ken. Där droppet varit intensivt kan en grop bildas
som liknar ett mindre stolp- eller käpphål. När tak-
dropp saknas vid gavlar tolkar han detta som tecken
på en rak gavel utan valmtak och avbrott i rännan vid
ingångar tolkas som bevis för sadeltak över ingången.

Franzén menar alltså att huset inte har haft dubbla
väggar utan en yttervägg och en utskjutande takfot
som vid långsidorna lämnat spår efter takdropp i form
av en mörkfärgad ränna. Han lämnar ingen förkla-
ring till den södra gavelväggen som har lämningar
efter stående stolpar vilka tydligt markerar en ytter-
vägg. Hans tolkning skulle därför innebära att huset
hade dubbla väggar vid gaveln men inte vid långsi-
dorna, vilket inte har uppmärksammats i någon an-
nan stolpbyggd huslämning. Det finns heller inga
undersökningar som visat att takdropp resulterat i 30
cm djupa skålformade och mörkfärgade rännor och
droppgropar som liknat stolphål, varför tolkningen
måste ses som osannolik. Rännan beskrivs som skål-
formad med rester efter stående stolpar och tolkades
av utgrävarna som rester efter en yttervägg. Trots stora
tveksamheter i Franzéns tolkning återkommer upp-

fattningen hos Lennart Carlie (2003:249)  som också
menar att de mörkfärgade rännorna är rester efter
dräneringdiken eller takdropp.

Svante Norr (1998:265, 272) har analyserat 14C
datering och kronologi för Genebosättningen (tab 3:1).
Hans slutsats, utifrån en kalibrering av värden (1
sigma) och 95 % sannolikhetsintervall (SUM), blir
att dateringarna bör skjutas framåt i tiden så att hus I
dateras till 350–500 e Kr och hus II från tidigt 500-
tal och fram till omkring 600 e Kr. Det som skiljer
mot Ramqvists analys är alltså de äldsta dateringa-
rna medan gårdens övergivande kan fastställas till
omkr 600 e Kr eller 600-talets början. Förändringen
innebär också att hus I inte längre är ett av de tidi-
gaste exemplen på en underbalanserad konstruktion
som annars blir allmän först efter 200 e Kr. Norr på-
visar likheter med Fågelbacken 3 som daterats till 400-
tal och Högom hus 4 som daterats äldre än 350 e Kr
och menar att en yngre datering av hus I gör att bygg-
naden passar bättre in i kronologin.

Norr (1998:fig 4–7) presenterar fyra analyser för
hus II och den yngre bosättningen som visar att 95 %
hamnar inom intervallerna: 250–800 e Kr, 340–790 e
Kr, 440–610 e Kr och 440 – 660 e Kr. Prover från alla
härdarna visar sig, med samma sannolikhet, falla inom
intervallet 100–800 e Kr. Att härdarna är yngre  menar
Ramqvist (1983:184) är rimligt med tanke på att dessa
rensas under användningen och därför också bör re-
presentera en senare användningsfas. Samtliga prov-
tagna stolphål visade sig falla inom intervallet 50 f Kr–
600 e Kr och med 68 % sannolikhet inom intervallet
60 e Kr –  430 e Kr (Norr 1998: fig 9). Ändå menar
Norr (1998:272) att detta med tydlighet visar att bo-
sättningen startar omkr 400 eller tidigast 350 f Kr.

Analyser av sex prover från hus I visar värden inom
intervallet 50 f Kr–700 e Kr (2 sigma). Den yngsta
kalibrerade dateringen för hus I kommer från björknä-

Tab 3:1. 14 C dateringar av anläggningar i Gene hus I samt härd G238 under den västra långväggen av hus II (efter Ramqvist
1983:table 7:1 och Norr 1998:fig2)..

Anläggning ålder BP Konventionell 14C-ålder Kalibrerad ålder största sannolikhet
1 sigma 1 sigma

Stolphål S6 1960±75 85 f Kr – 65 e Kr 40 f Kr  – 140 e Kr 4 – 127 e Kr (81%)
Stolphål S3 1905±75 30 f Kr – 120 e Kr 20 – 230 e Kr 47 – 181 e Kr (78%)
Stolphål A5 1925±75 50 – 200 e Kr 120 – 330 e Kr 121 –  258 e Kr (82%)
Härd A7 1770±85 95 – 265 e Kr 140 – 390 e Kr 207 – 345 e Kr (70%)
Björknäver S3 1455±80 415 – 575 e Kr 530 – 670 e Kr
Stolphål A 125 1690±80 180 –340 e Kr 240 – 440 e Kr
Härd G238 1606±110 264 – 597 e Kr 340 – 600 e Kr 340 – 564 e Kr (95%)
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ver 530–670 e Kr medan alla andra värden från stolphål
och härd faller inom intervallet 40 f Kr–440 e Kr (tab
3:1). Värdena är alltså i huvudsak äldre än 400 e Kr
varför det är svårt att förstå hur Norr kommer till slut-
satsen att bosättningen är yngre än 400 e Kr. När
dateringarna för hus I kalibreras med 1 sigma faller
stolphålens dateringar med största sannolikhet inom in-
tervallet 4–258 e Kr medan härden A7 har det mest tro-
liga värdet 207–345 e Kr. Intressant är härden G238
under den västra ytterväggen till hus II. Det mest troliga
värdet är enligt kalibreringen 340–564 e Kr.

Utifrån dessa kalibrerade värden och de analyser
som Norr redovisar bör hus I ha brunnit någon gång
under 300-talet och hus II har uppförts kort därefter
dvs 300-talets senare hälft eller 400-talets början.
Härden G238 under ytterväggen anger att huset tidi-
gast uppfördes under 300-talets senare hälft. Med sä-
kerhet kan byggnaden sägas representera 500-talet och
dess användningstid var därmed 200 år eller mera.
Däremot motiverar inte kalibreringen en drastisk om-
datering av hela bosättningens början till 400-talet
som Norr föreslår. Faktum kvarstår att stolphålens
äldsta dateringar tillhör perioden Kr f–200-tal och
100-talet måste fortfarande ses som rimligt för bosätt-
ningens etablering.

Nils Ringstedt (1992) har studerat bosättningen i
Gene utifrån ett hushållsekonomiskt perspektiv. Hans
slutsats är att gården med tanke på husets storlek, bo-
skapsstockens storlek och hantverket har utgjorts av
ett utökat hushåll bestående av både familjemedlem-
mar och andra medlemmar. Däremot anser han det inte
möjligt att avgöra antalet personer i hushållet.

Han menar att eftersom delar av gårdens medlem-
mar kan undantas från matproduktionen i jordbruk
och jakt för att ägna sig åt järnhantering och brons-
gjutning måste det finnas ett överskott som möjliggör
dessa aktiviteter. Hantverket innebär också en spe-
cialisering i en lokal eller regional kontext som i sin
tur leder till ett överskott som kan bytas mot andra
önskade resurser (Ringstedt 1992:161ff, 180, 192).

3.2 BYGGNADSTRADITION OCH
SKRIFTLIGA KÄLLOR

Styrelsens beslut att rekonstruktionsarbetet skulle
förankras i norrländsk byggnadstradition föranleddes
av ett förslag att utföra arbetet på entreprenad. Mate-
rialet till byggnaden skulle då förberedas i Skåne och
sedan monteras upp på plats i Gene. För tolkningsar-
betet har beslutet inneburit att konstruktionsdetaljer,
som inte har kunnat härledas ur de arkeologiska käl-

lorna, har sökts i norrländsk byggnadstradition. I tra-
ditionen kan finnas bevarat både tekniker och kon-
struktionslösningar som använts redan under äldre
järnålder vilket många hantverk är exempel på. Inom
trähantverket har både svepteknik, laggning och svarv-
ning använts i Mellannorrland under äldre järnålder
vilket visas av föremålen i Högomgraven (se Ramqvist
1990:57f). Däremot är det en stor skillnad mellan den
stolpbyggda byggnadskonstruktionen och den timrade
byggnaden som dominerar i traditionen. Utgångspunk-
ten har varit att tekniker som t ex klyvning av plank,
resning av stolpar och förberedelse av byggnadsma-
terial är gamla kunskaper som kan ha tillämpats re-
dan under äldre järnålder.

För förståelsen av långhusets olika funktioner och
inredning i avsnitt 5 har de arkeologiska tolkningarna
jämförts med uppgifter i skriftliga källor. Benämningar
och beskrivningar på rumsfunktioner och inredning
har i huvudsak hämtats från Kulturhistoriskt Lexi-
kon för Nordisk Medeltid (KLNM), där experter från
alla de nordiska länderna under åren 1956–76 redo-
visar forskningens kunskaper inom olika kulturhisto-
riska ämnen. I redogörelserna hänvisas oftast till de
äldsta skriftliga källorna, de norska och isländska
sagaberättelserna, de medeltida landskapslagarna och
andra medeltida handskrifter.

Uppgifter har också hämtats direkt från isländska
sagor vilka finns sammanställda på CD med en sök-
motor för 750 000 ord (Rögnvaldsson 1996:17). Sa-
gorna är nedtecknade under tidig medeltid, mellan
1250 och 1350, men bygger på en äldre muntlig tra-
dition. För att förstå den isländska texten i sagorna
har jag varit hänvisad till engelska och svenska över-
sättningar.

Det finns en osäkerhet i användandet av dessa med-
eltida beskrivningar. Under tidig medeltid sker stora
förändringar i samhället, med bland annat införandet
av kristendom och ett nytt byggnadsskick. Föränd-
ringarna påverkade inte bara bostadens utformning
utan troligen också seder och bruk som var relate-
rade till husen. Utgångspunkten för studien av de skrift-
liga källorna har varit att söka benämningar och be-
skrivningar på funktioner i den medeltida gården vilka
kan vara vägledande för förståelsen av motsvarande
funktioner i järnålderns gård. I Island består den äldre
medeltida gården av flera sammanbyggda torvhus,
medan byggnadskonstruktionerna i huvudsak är timrade
i övriga Norden. Båda har i huvudsak sina olika funk-
tioner fördelade i separata eller sammanbyggda hus
till skillnad från järnålderns gård som består av ett
treskeppigt långhus med många funktioner och ett färre
antal friliggande byggnader. Förutsättningen för reso-
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nemanget är att det finns stora likheter mellan järn-
ålderns och den äldre medeltidens jordbruk och bo-
skapsskötsel. Gårdens arbetsprocesser har i sina hu-
vuddrag varit desamma under järnålder och medeltid
om än i skilda byggnadskonstruktioner.

Ett liknande resonemang förs även av Bjørn Myhre
(1982:214f). Han kommer efter en sammanställning
av de skriftliga källorna till slutsatsen, att de funktions-
uppdelade hus som vi känner från tidig medeltid byg-
ger på traditioner, som kan föras tillbaka till yngre
romartid och folkvandringstid.

En tredje viktig källa har varit Valtyr Guðmunds-
sons (1889) sammanställning om det isländska bygg-
nadsskicket under sagatiden. Han skrev sin avhand-
ling redan 1889 och studerade då ”hele oldlitera-
turen” men valde Island som utgångspunkt för sina
resonemang. Anledning till detta förklarar han med
att det på Island är möjligt att sätta en bakre tids-
gräns för byggnadsskicket, nämligen vid landnamet
under 870-talet. För de övriga nordiska länderna är
det däremot svårt att tidfästa förändringarna i bygg-
nadsskicket. Guðmundsson kritiserar den tidigare
forskningen som, menar han, i vissa fall har dragit
vittgående slutsatser av enstaka beskrivningar i be-
rättelserna. Han påpekar att det är först när berät-
telserna underkastas nödvändig kritik, jämförelser
med varandra och varsamhet i tolkningarna som man
kan förklara enstaka berättelsers mindre korrekta ut-
tryckssätt och oklarheter. Han har en ingående kun-
skap om sagaberättelserna och understöder sina tolk-
ningar med noggranna hänvisningar till sagorna.
Även om han redovisar uppgifter i relation till olika
rumsfunktioner som stuga, skåle och eldhus måste
hans tolkningar granskas kritiskt eftersom dessa
benämningar ibland används synonymt för bostads-
rummet. Han menar också att stugan är den benäm-
ning på bostaden som har använts ända sedan
landnamet vilket också har kritiserats av Arnheidur
Sigurdardóttir (1966:17ff).

3.3 REKONSTRUKTIONSMETOD

En viktig förutsättning för rekonstruktionsarbetet blev
de beslut som styrelsen fattade vid sitt första konsti-
tuerande sammanträde i mars 1991. Styrelsen beslu-
tade då att arbetet skulle påbörjas redan samma som-
mar med det stora långhuset hus II. Arbetet skulle
förankras i norrländsk byggnadstradition och utnytt-
jas för experiment och för att skaffa kunskap och er-
farenhet. Därför skulle det också pågå under lång tid
och utföras med tidsenliga redskap. Det ständigt på-

gående rekonstruktionsarbetet skulle i sig ses som en
starkt publikdragande faktor. Men redan efter första
sommaren kom dessa grundläggande inställningar att
revideras när Universitetets finansiärer krävde en
snabbare byggnadstakt som motprestation för sin ut-
betalning av stiftelsekapitalet. Kravet kom att inne-
bära att vi ständigt upplevde oss arbeta under tids-
press och saknade tid för kontemplation, experiment,
litteraturstudier och annan inhämtning av kunskap.
Istället tvingades vi att fortlöpande ta ställning till
hur de olika konstruktionsdetaljerna skulle utföras.
Kravet på en snabbare uppbyggnadstakt medförde
både för- och nackdelar. En fördel var att det tvingade
oss till den integrering mellan teori och praktik och
involvering av olika experter som kom att bli utmär-
kande för vårt rekonstruktionsarbete. En annan för-
del var att ett snabbare färdigställande av anlägg-
ningen bidrog till ökade turistintäkter. En nackdel blev
att tidsenliga redskap och metoder inte kunde använ-
das i arbetet som planerat. Det skulle bli alltför tids-
krävande. Istället valde vi att utföra tidsenliga försök
och studier av varje arbetsmoment för att skaffa kun-
skaper och göra tidsstudier. En annan nackdel var att
tidsbristen ibland tvingade fram mindre underbyggda
konstruktionslösningar.

Vad är det då som särskiljer och utmärker upp-
byggnaden av långhuset i Gene från andra rekonstruk-
tioner? Jag menar att det är kombinationen av tre vik-
tiga särdrag och inriktningar.

• Rekonstruktionen bygger på en förebild, Gene hus
II, vilken ingick i en forskningsundersökning med
ovanligt goda bevaringsförhållanden. Jag anser att
en väldokumenterad förebild är en viktig förutsätt-
ning om man vill att rekonstruktionen ska vara en
del i ett arkeologiskt kunskapsbyggande. Det är
annars lätt att detaljer plockas från olika håll för
att bekräfta en redan befintlig hypotes om huset,
som då blir ett typhus eller ett järnålderns standard-
hus utan kanske någon enda motsvarighet i det ar-
keologiska materialet.

• Teori och praktik samverkade i uppbyggnadsarbetet
i en kontextuell och hermeneutisk modell. Ett omfat-
tande tolkningsarbete låg till grund för de inledande
byggnadsritningarna. Utifrån detta samverkade se-
dan de teoretiska tolkningarna med de praktiska er-
farenheterna från byggnadsarbetet, vilket i sin tur
ledde till att nya frågor kunde ställas till det arkeolo-
giska materialet. Istället för en totalprojektering på-
verkades och förändrades tolkningarna och byggna-
dens utförande under arbetets gång. Metoden är kon-
textuell i betydelsen att analyserna i huvudsak byg-
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ger på tolkningar av interna relationer snarare än yttre
kunskap (jmf Hodder 1990:20f).

• Flera olika kompetenser integrerades i tolknings-
sarbetet. För att kunna återskapa en tredimensio-
nell byggnad utifrån fragmentariska arkeologiska
lämningar i marken räcker det inte med arkeolo-
giska kunskaper. Det krävs kunskaper om bygg-
nadskonstruktion, hållfasthet, traditionell byggnads-
teknik och virkeskunskap. För byggnadens funk-
tion som bostad och bondgård krävs också kunska-
per om värmeteknik, eldning, boskapsskötsel och
jordbruk mm.

Om målsättningen med rekonstruktionen är en arkeo-
logisk kunskapsåterföring anser jag det nödvändigt att
rekonstruktionen bygger på en väldokumenterad före-
bild. Jag tror nämligen att det är först när man låter en
specifik huslämning styra tolkningsarbetet som möj-
ligheten finns att nå nya kunskaper. För drygt 20 år
sedan ansåg Ulf Näsman (1983:218) tvärtom att man
inte skulle välja enstaka hus som förebild för rekon-
struktion eftersom han menade att avsikten skulle vara
att få fram generella drag och inte det enstaka husets
särdrag . Men om avsikten är att rekonstruera det ge-
nerella måste detta först kunna definieras. Och trots
att ett stort antal huslämningar har blivit undersökta
under de senaste 10 åren har man haft svårigheter att
definiera de generella dragen. Det som tvärtom visar
sig karaktäristiskt är mångfald och variationsrikedom
(Carlie 1999:148; Göthberg 2000:236).

Undersökningarna på Genesmon bedrevs som
forskningundersökningar under 12 säsonger. Det
omfattande utgrävningsmaterialet bearbetades och
sammanställdes av Per Ramqvist (1983). Han har
också sammanfattat resultaten i ett specificerat
tolkningsförslag för hus II (Ramqvist 1991) och dess-
utom medverkat med sin kunskap under hela
rekonstruktionsarbetet. Hans sammanfattning har ut-
gjort den vetenskapliga stommen för hela rekon-
struktionsarbetet. Ramqvists medverkan borgade
också för att den arkeologiska sakkunskapen om fö-
rebilden skulle finnas med i hela processen. En väl-
dokumenterad förebild och utgrävarens medverkan i
rekonstruktionen anser jag har varit de viktigaste för-
utsättningarna för arbetets möjligheter till arkeolo-
gisk kunskapsåterföring.

Utmärkande för rekonstruktionen i Gene fornby är
också samarbetet mellan teori och praktik i uppbygg-
nadsarbetet. Vid en totalprojektering sker all kunskap-
sinhämtning vid det teoretiska tolkningsarbetet och
upprättandet av byggnadsritningar. Detta viktiga ar-
bete sker helt och hållet före själva uppbyggnaden.

Det praktiska genomförandet blir på så sätt endast ett
byggnadsarbete som följer redan givna förutsättningar
och beslut. Avsikten med arbetet blir då att visuali-
sera tolkningarna, inte att inhämta ytterligare kun-
skap. De flesta husrekonstruktioner har uppförts en-
ligt denna modell. Det gäller t ex järnåldersgården i
Ullandhaug, vikingahallen Borg på Lofoten och
Skäftekärr järnåldersby.

Långhuset i Gene har inte på samma sätt projekte-
rats i ett enda sammanhang utan projekteringen har
istället skett i etapper under åtta års tid. Utifrån ett
omfattande arkeologiskt tolkningsarbete upprättades
de första byggnadsritningarna. Därefter har teori och
praktik samverkat till ett stort antal tolkningsförslag
som delvis kom att förändra tolkningarna och utfö-
randet av rekonstruktionen.

Det har varit viktigt att undersöka så många fakto-
rer som möjligt som kan tänkas påverka lösningen.
En viktig målsättning för tolkningsarbetet har därför
varit att hitta acceptabla argument med stöd i de ar-
keologiska lämningarna, för varje tolkning. Det har
eftersträvats ett stort mått av logik och komplexitet i
tolkningarna så att den ena tolkningen påverkar den
andra i ett komplext system. Det antal faktorer som
på så sätt kom att vägas in i tolkningarna växte med
åren och kom så småningom att bilda en väv av sam-
verkande tolkningsförslag. Metoden har byggt på
uppfattningen att ett ökat antalet testimplikationer med
stöd både i de arkeologiska lämningarna och i de ut-
förda tolkningarna, också ökar sannolikheten att tolk-
ningarna närmare överensstämmer med originalet.
Risken att flera ”felaktiga” tolkningar stöder varan-
dra skulle därmed minimeras. Erfarenheten har också
visat att felaktigheter förr eller senare slås undan i ett
sådant komplext tolkningssystem.

Till det första tolkningssystemet med konstruktions-
detaljer och hållfasthetsberäkningar fogades först
rumsfunktioner och rumsinredning och slutligen också
eldning och uppvärmning. En viktig målsättning var
att undersöka om synen på de redan utförda kon-
struktionstolkningarna skulle förändras när ytterligare
faktorer lades till. Därmed blev det möjligt att stu-
dera om eventuella motsättningar eller bekräftelser
skulle uppstå dem emellan. När slutligen eldning och
uppvärmning infördes i tolkningssystemet blev det
möjligt att prova om järnåldersgårdens konstruktion
också skulle leda till en fungerande boendemiljö. Den
viktigaste funktionen under vinterhalvåret måste na-
turligtvis vara en fungerande värmehållning utan skad-
liga rökgaser. Genom flera försök under åren med
olika eldningstekniker och inredningsdetaljer hade vi
kunnat konstatera att bostadsrummet blev alltför rök-
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fyllt för att skapa en behaglig bostad. Under två veckor
i månadsskiftet januari-februari 1998 genomfördes
därför ett experiment som syftade till att undersöka
de viktigaste förutsättningarna för att skapa ett fung-
erande drag från eldstäderna.

Slutligen kunde resultatet av det praktiska rekon-
struktionsarbetet jämföras med de isländska sagor-
nas benämningar och beskrivningar av funktioner i
långhuset. Jämförelsen resulterade i att långhuset
kunde sättas in i ett större sammanhang med ny för-
ståelse som följd.

För att kunna skapa en bild av ett förhistoriskt sätt
att både bygga och bo krävs inte bara att man tolkar
de faktiska arkeologiska spåren. Lämningarna efter
husen och de kvarlämnade föremålen ger bara frag-
ment av den totala bilden. Man måste också sätta in
människan i ett större kulturellt, ideologiskt, socialt
och ekonomiskt sammanhang. Bostaden och hemmet
ser jag som den främsta spegeln av dessa större sam-
manhang. Avgörande för tolkningarna av ett järn-
åldershus blir då också jordbrukets olika arbetsmo-
ment, behov av redskap och lokaler, boskapens sköt-
sel och lokalbehov samt tillvaratagandet av jordbru-
kets och boskapens produkter. Arbetsfördelning, köns-
roller och familjemönster är också sådant som bör
vävas in i bilden. Även om frågan om gender inte
kommer att belysas menar jag att den är viktig för
helhetsbilden. Den religiösa föreställningvärlden och
därmed synen på livet får också betydelse. Och na-
turligtvis påverkas den enskilda gården av hela sam-
hällets organisation och situation.

Metoden beskriver en hermeneutisk tolknings-
modell som menar att förståelse och kunskap beror
på relationen mellan del och helhet som vanligen be-
skrivs som en hermeneutisk cirkel eller en spiral.
Hodder (1992:239) menar att det inte finns någon
objektivitet utan vi ändrar hela tiden utgångspunkt
genom ny kunskap och erfarenhet. Därför kommer vi
aldrig tillbaka till samma utgångspunkt i en cirkel utan
förflyttar oss från förförståelse via ny förståelse och
kunskap till ny förförståelse osv i en spiral mot för-
änderliga kunskaper och erfarenheter. Synsättet över-
ensstämmer också med hur jag upplever att min egen
och vår samlade kunskap och förståelse har föränd-
rats under 10 års rekonstruktionsarbete.

Det teoretiska tolkningsarbetet vill jag likna vid en
väv placerad över den arkeologiska huslämningen, där
varje tråd är en tolkning förankrad i huslämningen och
sammanvävd med övriga tolkningar för att skapa den
färdiga rekonstruktionen. Resultatet av ”vävningen” vi-
sade sig däremot bli långt ifrån perfekt. Väven har både
revor och hål där tolkningarna inte varit förankrade i

den arkeologiska lämningen eller inte samverkat med
övriga tolkningar. Det kan därför kännas motsägelse-
fullt att just dessa revor och hål skulle visa sig bli några
av de största källorna till ny kunskap.

Även om målsättningen har varit att eftersträva så
många samverkande faktorer som möjligt för varje
tolkning, vore det ändå orimligt att anta att tolkning-
arna skulle redovisa den sanna bilden av järnålders-
gården i Gene under 500-talet. Det är närmast förmätet
att överhuvudtaget tro att det skulle kunna vara möj-
ligt att uppföra en rekonstruktion av en sedan länge
passerad tidpunkt i vår historia. Mera korrekt är iställ-
et att kalla uppbyggnaden av järnåldersgården för en
konstruktion utifrån den arkeologiska forskningens
och den delaktiga personalens kunskaper i ämnet un-
der åren 1991-98. För enkelhetens skull kallas arbe-
tet trots detta för ett rekonstruktionsarbete i betydel-
sen återuppbyggnadsarbete. Tolkningarna av den spe-
cifika arkeologiska lämningen testas i praktiska för-
sök med en återuppbyggnad, för att skapa förståelse
och nya kunskaper om järnålderns huskonstruktioner.
Det färdiga byggnadsresultatet kan alltså inte göra
anspråk på att förmedla en sann rekonstruerad bild
av järnåldersgården i Gene, utan i bästa fall en så bra
konstruerad bild att man kommer ett steg närmare
den ”sanna bilden” av järnålderns huskonstruktioner
än tidigare.

Det tredje viktiga särdraget för rekonstruktionen i
Gene är integreringen av flera olika kompetenser i
rekonstruktionsarbetet. Allt eftersom arbetet har fort-
skridit har nya frågeställningar dykt upp och det har
blivit nödvändigt att samla nya kunskaper. För tolk-
ningar eller kompletteringar under rekonstruktions-
arbetets gång har vi därför fått hjälp av kompetenser
inom olika områden som traditionell byggnadsteknik,
byggnadskonstruktion, energiteknik och ventilation.
För att få en fungerande bondgård och bostadsmiljö
har vi också rådfrågat olika experter inom boskaps-
skötsel, jordbruk och eldning. En stor fördel har varit
att detta också har lett till en större delaktighet i
tolkningsarbetet. Särskilt märkbart var detta när det
gällde tolkningarna för uppvärmningen och för att lösa
problemen med rök i bostadsrummet. Här krävdes
både expertkunskap och praktisk erfarenhet av eld-
ning som långt flera kunde delta i.

Om den väldokumenterade förebilden, samverkan
mellan teori och praktik och integreringen av olika ”ex-
perter” har varit utmärkande för rekonstruktionen i
Gene så måste man se personalens kunskaper och sam-
mansättning som viktiga faktorer för allt rekonstruk-
tionsarbete. Det är kunskaperna hos och sammansätt-
ningen av den personal som har utfört tolkningar och
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uppbyggnadsarbete som bidrar till resultatet. Därför
speglar också allt rekonstruktionsarbete sin samtid.
Synen på den förhistoriska människans kunskaper blir
i det här sammanhanget en viktig aspekt.

Det är inte alldeles lätt att bilda sig en uppfattning
om den förhistoriska människans kunskaper. I uni-
versitetsstudier i arkeologi kan vi med ledning av de
arkeologiska lämningarna och fynden skaffa oss en
bild av den förhistoriska människan som fiskare, jä-
gare eller jordbrukare. Betydligt svårare blir det att
bakom dessa ofta fragmentariska lämningar kunna
skaffa sig en uppfattning om t ex individens hantverks-
och naturkunskaper. Det kräver att betraktaren själv
har kunskap om hantverket eller naturen, vilket nor-
malt inte tillhör arkeologistudierna.

Den betraktare som inte har arkeologiska studier i
bakgrunden har ofta grundskolans förenklade bild av
förhistorien som enda hjälp vid tolkningen av fornti-
den. Av bristen på tillräckligt kunskapsunderlag kan
man därför mycket lätt förledas tro att forntiden var
primitiv.

I dagens samhälle ser vi också tiden och all ut-
veckling som linjärt framåtskridande. En jämförelse
mellan forntid och nutid sätter då dagens samhälle
längst fram och tidigare samhällen längre bak. Tidi-
gare samhällen måste då helt naturligt ha varit min-
dre utvecklade,  mer primitiva, och stenålderns sam-
hälle, det mest primitiva av alla! Hos naturfolk och
inom jordbrukskulturer har man en annan syn på ti-
den. Tiden är inte linjärt framåtskridande utan stän-
digt cyklisk, utifrån det alltid växlande och återkom-
mande naturåret. Dagens syn på tiden och utveck-
lingen är alltså en ganska sen företeelse och har ett
nära samband med industrialismen.

När man reflekterar över vilka kunskaper och vil-
ken hantverksskicklighet som egentligen krävdes för
att tillverka flintkniven, det damaskerade järnsvärdet,
det brickvävda yllebandet, bronsspännet eller bara det
dagliga brödet, då inser man lätt att människan i det
forntida samhället hade samma kapacitet att hitta
avancerade lösningar som vi har idag, om man med
avancerad menar långtgående, väl genomtänkta lös-
ningar. För tolkningsarbetet i Gene fornby har det haft
betydelse vilken syn personalen har haft på den för-
historiska människans kunskaper.  Några har tillde-
lat den förhistoriska människan avancerade kunska-
per och andra har tilldelat dem primitiva kunskaper.

Den stora omsättningen bland personalen i bygg-
nadsarbetet har naturligtvis bidragit till denna brist
på samsyn. De flesta som har arbetat med rekonstruk-
tionen har varit korttidsanställda. Från hösten 1992
inrättade stiftelsen en museiteknikertjänst och Karl-

Johan Westin anställdes. Han var därefter arbetsle-
dare för rekonstruktionsarbetet fram till 1996. Tjäns-
ten har varit mycket viktig för att bygga upp och be-
hålla kunskapen samt för att erhålla kontinuitet i ar-
betet. Däremot löste det inte helt problemet med sam-
syn. Under de korta ALU- eller beredskapsperioderna
skulle personalen inte bara hinna sätta sig in i det
pågående arbetet utan kanske också skaffa sig en helt
”ny” syn på forntiden och den forntida människans
kunskaper, vilket oftast var en orimlighet.

Till svårigheterna med ständiga ombyten av perso-
nal och därmed svårigheterna till samsyn, ska också
läggas det faktum att jag är kvinna, med ansvar att
leda arbetet för män, inom en så mansdominerad syssla
som att bygga hus. I situationer där byggnadssnickarna
av olika anledningar upptäckte svårigheter att prak-
tiskt utföra ett planerat arbetsmoment sökte de ibland
en egen lösning. Kanske litade man inte på att den kvinn-
liga chefen hade erforderliga byggnadstekniska kun-
skaper och valde därför en ny lösning, ofta utifrån en
gedigen, men modern yrkeskunskap. För det mesta blev
det lyckade detaljlösningar men det hände också att
ändringen stred mot den avsedda tolkningen och man
tvingades ändra tillbaka till det ursprungliga förslaget.

Om detta speglar den negativa sidan av den här
typen av tjänstehierarki, så känns det viktigt att på-
peka att det finns en minst lika viktig positiv sida. En
kvinnlig ledare för ett traditionellt mansdominerat
byggnadsarbete får också mycket hjälp. Det kan an-
ses ligga utanför den kvinnliga kompetensen att inneha
de tekniska och praktiska kunskaper, som krävs för
ett stort byggnadsprojekt. Därför är det mycket tro-
ligt, att kvinnan får större hjälp i sitt arbete än en
man i motsvarande situation. Det hade troligen för-
väntats av honom, att han hade tekniska och prak-
tiska kunskaper för arbetet, vilket skulle göra det
svårare för honom att erkänna sin okunskap och att
be andra om råd och hjälp. Mycket lätt kan det för
honom gå prestige i sådana situationer, medan detta
inte är fallet för kvinnan. Hon kan alltså både lättare
be om hjälp och fråga om råd och får också mycket
hjälp i sitt arbete. På så sätt underlättas möjlighe-
terna att som beslutsunderlag inhämta fackkunskap
från olika håll.

Under arbetets gång förändrades min egen syn på
järnåldern. Inte bara genom att nya kunskaper byggde
på och kompletterade bilden. Järnåldern blev också
allt mer avprimitiviserad. Vid många tillfällen ställ-
des vi inför praktiska frågor kring funktioner och
arbetsprocesser. Vid ett sådant tillfälle sommaren 1991
samtalade jag och Per Ramqvist kring ett antal lagg-
kärl som hade inhandlats, däribland en laggad smör-
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kärna. Frågan gällde om det var rimligt att anta att
sådana hade använts under äldre järnålder. Vi var
båda till en början försiktigt tveksamma, men kon-
staterade snart att laggade kärl fanns i Högomgraven
från samma tid. Tekniken var alltså känd. Ramqvist
hade i sin avhandling beräknat att Genegården hade
ca 10 mjölkkor och därmed stora mängder mjölk som
skulle hanteras. Utan kärna skulle grädden skakas i
t ex en kalvmage eller kärnas med trävisp. Några
arkeologiska belägg för smörkärnor under äldre järn-
ålder kände vi inte till och frågan om en sådan hade
använts hade, mig veterligt, inte heller diskuterats.
Det är mycket lätt att tro att själva antagandet då är
befängt, överflödigt eller felaktigt. Funderingarna
lärde oss snart att inte okritiskt acceptera vare sig for-
mulerade eller underförstådda uppfattningar. Det blev
tvärtom ofta nödvändigt att ställa sig öppen till alla
möjliga idéer, logiska likaväl som djärva och oprövade.

Beträffande den laggade smörkärnans spridning och
användning framkom det senare att denna verkligen
hade behandlats av Myrdal (1988) som anser att den
uppträder omkring 1000 e Kr i norra Europa i sam-
band med att smöret då får en ökad kommersiell be-
tydelse. Men detta kände vi inte till 1991 och tan-
karna är ett exempel på hur ett tolkningsarbete på-
verkas av det aktuella forskningsläget.

Omsättningen på personal har varit till nackdel
genom att nya personer hela tiden skulle läras upp.
ALU-projekten omfattade bara 4-6 månader, vilket
har inneburit att nära 100 personer under åren har
deltagit i fornbyns arbete. Däremot har omsättningen
varit till fördel genom att intresset har spridits. De
allra flesta, som har arbetat i fornbyn i sådana pro-
jekt, har varit intresserade och gjort verkligt betydel-
sefulla insatser. Ett antal har återkommit i arbete inte
bara en, utan flera gånger. Några har också vidareut-
vecklat intresset inom specialområden och blivit med-
lemmar eller ansvariga inom den lokala forntids-
föreningen.

För ett fåtal har ALU-projektet inte varit lika in-
tressant och följaktligen inte heller förenat med samma
arbetsinsats. Vi insåg snart att tidsstudier inte skulle
bli relevanta för att återge en eventuell tidsåtgång
under järnåldern, snarare ett mått på den enskildes
intresse och kunskap. För vetenskapliga tidsstudier
krävdes andra ekonomiska förutsättningar med hant-
verksmässigt kunnig personal. En tidsstudie blir inte

relevant om den som ska utföra arbetsmomentet sak-
nar erfarenhet och övning. Det är naturligt, att nya
moment och tekniker till en början tar längre tid, men
går betydligt snabbare efter övning. De korta ALU-
perioderna gjorde därför att kontinuerliga tidsstudier
inte blev meningsfulla.

För att kunna genomföra noggranna dokumenta-
tioner och tidsstudier hade vi tidvis behövt en person
på heltid, både för kunskapsinhämtning, sammanställ-
ning av underlag och ritningar till alla byggnads-
detaljerna, för fotografering, videofilmning och övrig
dokumentation och för sammanställning av resultat
och frågeställningar. Resurser och tid som verkligen
saknades. Istället valdes en modell där tidsstudier
genomfördes för varje arbetsmoment utifrån en erfa-
ren hantverkares kunskaper vilket sedan  fick  ligga
till grund för uppskattningar av trolig tidsåtgång un-
der järnåldern.

Som sammanfattning kan man säga att viktiga för-
utsättningar för rekonstruktionen har varit den väl-
dokumenterade förebilden, samverkan mellan teori och
praktik, integreringen av olika kompetenser i tolk-
ningsprocessen och personalens kunskaper och sam-
mansättning. För att beskriva rekonstruktionsmetod-
en har det varit viktigt att presentera alla behandlade
alternativa tolkningsförslag. Lika viktigt har det va-
rit att presentera de argument som slutligen avgjort
valet av tolkning. Redogörelsen presenteras därför som
en hermeneutisk studie i kronologisk följd för att visa
hur den ena tolkningen har lett till den andra och hur
arbetet har påverkats under projektets gång. Första
årets arbete med stommen redovisar de tolkningar som
då låg till grund för arbetet och på vilket sätt arbetet
utfördes. Sedan väggarna och taken blivit byggda
1992–93 påverkades synen på själva grundkonstruk-
tionen och nya frågeställningar presenterades. När
därefter inredning och rumsfunktioner tolkades och
testades 1994, uppvärmning och eldning 1997–98 och
slutligen de skriftliga källornas rumsbenämningar
2003 kom åter tolkningarna av grundkonstruktionen
att belysas och ifrågasättas. Så länge experimenten
och testerna utförs i fornbyn med denna tolkningsme-
tod tror jag att synen på långhuset och dess konstruk-
tion hela tiden kommer att påverkas, utvidgas och
förändras. Den nu utförda rekonstruktionen ska där-
för inte ses som en ”färdig” tolkning utan en byggna-
tion stadd i ständig förändring.
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Fig 3:4. Det första spadtaget till långhuset i Gene tas söndagen den 30 juni 1991 av stiftelsens ordförande, Sixten Strömberg.

Fig  3:5. Algot Edlund väljer ut de tallar som ska avver-
kas till långhusets stomme 1991.

Fig 3:6. De takbärande stolparna förses med tapp i ena änden.
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4.1 TAKBÄRANDE STOMME 1991

4.1.1 PLANERING

Inför styrelsens konstituerande sammanträde i mars
presenterades ett förslag som innebar att hela
rekonstruktionsarbetet skulle utföras på entreprenad
av firma Halmtäckaren AB, Eje Arén i Skurup. Arén
hade utfört uppbyggnaden av två järnåldershus i
Gunnes gård i Upplands Väsby och ett stort långhus
i Vallby, Västerås (Aréns 1992). Båda utfördes som
totalentreprenader till stor belåtenhet. Han var beredd
att uppföra ett av de mindre verkstadshusen, hus IV i
Gene. Entreprenaden innebar att byggnadsmaterialet
hämtades i Skåne, där det bearbetades färdigt för mon-
tering och slutligen sattes samman på plats i Gene.
Arbetet kunde påbörjas direkt i april och vara slut-
fört 5 månader senare.

Förslaget diskuterades i styrelsen, som då tog två
avgörande beslut:

• rekonstruktionsarbetet skulle utnyttjas för experi-
ment, kunskaps- och erfarenhetsinhämtande och
uppdras till lokal arbetskraft med kunskap om
timringsteknik och lokal byggnadstradition,

• arbetet skulle börja med hus II, ett av de stora lång-
husen i Gene.

Diskussioner fördes också om vikten av att arbetet
utfördes med tidsenliga redskap och att det pågick
under lång tid. Det ständigt pågående rekonstruktion-
sarbetet skulle i sig ses som en starkt publikdragande
faktor.

Besluten kom att innebära helt nya förutsättningar
men också nya möjligheter som saknades vid en en-
treprenad. Framförallt blev det viktigt att inte direkt
kopiera lösningar från andra rekonstruktioner, med
de risker för ”forntida typhus” som det kunde inne-
bära, utan istället förankra uppbyggnaden i den kun-
skap som inhämtats vid utgrävningarna i Gene och i
den norrländska byggnadstraditionen.

Ett utförligt tolkningsmaterial fanns redan i Ram-
qvists (1983) bearbetning av utgrävningsresultaten.
Han sammanställde materialet till ett rekonstruktions-
förslag och kompletterade med beräkningar på ma-
terialåtgång. Förslaget har sedan legat till grund för
rekonstruktionen av hus II (Ramqvist 1991).

Rent praktiskt blev nu tiden en begränsande faktor
och ett intensivt planeringsarbete startade. Det fanns
inga möjligheter att på den korta tiden innan somma-
rens byggperiod hinna presentera genomarbetade
detaljtolkningar och ritningar för hela det stora
byggnadskomplexet. Men lämplig byggledare måste
utses, byggnadsmaterial anskaffas och behövliga
byggnadsritningar upprättas. För att kunna testa och

4 LÅNGHUS I GENE 1991-1996

Fig 4:1. Arbetsgruppen för rekon-
struktionsarbetet 1991. Från vän-
ster projektledare Lena Edblom,
konstruktör Bo Dufva, musei-
tekniker Rolf Lundholm, professor
Per H Ramqvist, arkitekt Gunnar
Johannessen och ingenjör Algot
Edlund. Foto Margareta Frisk.
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spegla problemställningar utifrån skilda kompetens-
områden bildades en arbetsgrupp (fig 4:1) som under
det första året höll två sammanträden. Dessutom hölls
ett oräkneligt antal informella kontakter och möten
mellan olika deltagare i gruppen. Inbjudna att delta i
arbetet var ingenjör Algot Edlund, arkitekt Gunnar
Johannessen, professor Per H Ramqvist, museitek-
niker Rolf Lundholm, konstruktör Bo Dufva och
byggnadskonsult Leif Markström (fig 4:1):

Ingenjör Algot Edlund var den i gruppen som hade förank-
ringen i den gamla bondekulturen. Han är född och upp-
vuxen i Långvattnet, Trehörningsjö med inställningen att
det mesta kan man göra själv. Han har stor kunskap om
virkets olika egenskaper och har också arbetat som arbetsle-
dare på stora byggarbetsplatser runt om i Sverige.

Arkitekt Gunnar Johannessen kommer från Danmark och
har i botten en utbildning som timmerman. Han har arbetat
som arkitekt under många år i arkitektfirma Arking AB. Ef-
ter pensionering har han också läst arkeologi vid Umeå uni-
versitet. Professor Per H Ramqvist har den arkeologiska kun-
skapen om både Gene och andra jämförbara arkeologiska
lämningar. Han har dessutom en teknisk utbildning i grun-
den vilket underlättar förståelsen mellan arkeologi och tek-

niska beräkningar. Rolf Lundholm var museitekniker vid
Länsmuseet Västernorrland. Han är möbelsnickare och har
under en 20 års period varit ansvarig för reparationer och
underhåll av Murbergets gamla byggnader.

Konstruktör Bo Dufva utför konstruktionsritningar och
konstruktionsberäkningar i firma Dufva Byggteknik AB. Bygg-
nadskonsult Leif Markström har under många år arbetat med
renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader först för
Riksantikvarieämbetets räkning och under senare år i firma
Markström Bygg- och restaureringskonsult AB. Han leder
också kurser i timringsteknik. Som projektledare i gruppen
hade jag erfarenheter från utgrävningarna i Gene, där jag del-
tagit under några säsonger. Jag hade arbetat med kulturmiljö-
vård och skaffat mig kunskaper om norrländsk byggnads-
tradition samt utbildat mig i forntida tekniker på Bäckedals
folkhögskola. Min del i arbetsgruppen blev att försöka for-
mulera problemställningar, att sammanställa och väga ihop
gruppens olika kunskaper för att så småningom komma fram
till de tolkningar som kunde anses bäst underbyggda.

Under planeringsarbetet presenterade Johannessen
värdefulla ritningsförslag som diskussionerna kunde
samlas omkring. Ritningarna daterades 1991-03-15
för hus I, 1991-03-18, 1991-04-08, 1991-04-16,
1991-05-14 för hus II (fig 4:2). Gruppen enades också
om målsättningen för den första sommarens byggnads-

Fig 4:2. Förslag till konstruktion av hus II i Gene. Huset har under uppbyggnaden delvis getts ett annat utseende. Arkitekt Gunnar
Johannessen 1991-05-14.
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arbete som skulle vara att låta resa långhusets tak-
bärande stomme bestående av sex bockar och två takå-
sar samt att skaffa virke till nästa års arbete med väg-
gar och tak. För att kunna påbörja arbetet utsågs Algot
Edlund till ledare för byggnadsarbetet.

4.1.1.1 Andra rekonstruktioner

Delar av arbetsgruppen åkte på studieresa över ett
veckoslut i mitten av augusti 1991. Syftet var att ut-
byta erfarenheter med andra rekonstruktörer och att
studera några färdiga rekonstruktioner.

Först besöktes Vallby friluftsmuseum, där Västerås kom-
mun har låtit uppföra ett stort vikingatida långhus med ris-
flätade, lerklinade väggar och ett tak täckt med långa trä-
spån (Arén 1992). Därefter besöktes Öland och Eketorps
borg, där vi träffade Bengt Edgren m fl. Här pågick upp-
byggnaden av ett medeltida hus i skiftesverk. Några av borg-
ens treskeppiga hus är rekonstruerade med kallmurade sten-
väggar och halm eller torv på taken (Edgren m fl 1979).

Själv hade jag tidigare besökt Lejre i Danmark, där järn-
åldershusen har risflätade väggar och halmklädda tak. Under
våren 1992 erbjöds också en möjlighet att besöka Gunnes
gård i Upplands Väsby. Där hade Eje Arén haft uppdraget att
uppföra ett bostadshus och ett fähus från yngre järnålder. Väg-
garna är utförda i skiftesverk och risflätning och taken är halm-
klädda. En enda rekonstruktion med torvtak besöktes, ett
treskeppigt båthus med plankbyggda väggar i Gällö, utanför
Östersund. Inga andra rekonstruktioner av järnåldershus stu-
derades. Eftersom arbetsgruppen ansåg det viktigt att inte
kopiera lösningar hos redan utförda rekonstruktioner tog vi
under studiebesöken snarare fasta på erfarenheter av mindre
lyckade lösningar än lyckade sådana.

4.1.2 BOPLATSLÄGE

Fornlämningen ligger idag ca 300 m från havet och
ca 20 meter över havsnivån. När platsen var bebodd
under äldre järnålder låg den på platån av en udde
mellan en havsvik och Moälvens mynning. Området
för rekonstruktionen ligger däremot i en flack syd-
västsluttning på lämpligt avstånd från havsstranden
men utan den största topografiska likheten med bop-
latsen, nämligen platåläget.

Med hänsyn till den sluttande terrängen var det mest
naturligt att placera huset längs med en plan strand-
vall i öst-västlig riktning, trots att huslämningarna på
boplatsen låg i nord-sydlig riktning. Det var också
det förslag som förordades av styrelsens majoritet.
Ramqvist påpekade att i stort sett alla förhishistoriska
hus har utnyttjat den naturliga terrängen. Det tillhör
ovanligheterna med förhistoriska byggnader som har
placerats vinkelrätt mot höjdkurvorna.

Kunde skillnaden i riktning få någon avgörande

betydelse? Frågan överlämnades till arkitekt Gunnar
Johannessen som påpekade att både snö- och vinds-
laster måste tas med i beräkningarna och presente-
rade följande: Det nära 40 m stora långhuset har ett
tak som på varje långsida mäter drygt 200 m². För-
utom takets egen vikt ska stolpkonstruktionen här i
Norrland också kunna bära ett 1,5 m tjockt snötäcke.
Snötyngden beräknas enligt gängse normer till 300
kg/m². Stolpkonstruktion saknar dokumenterade för-
strävningar längs långsidorna på det sätt som har för-
slagits i t ex Fyrkathuset (Schmidt 1981). Johannes-
sen påpekade att det därför var mycket viktigt att
konstruktionen inte utsattes för snedbelastningar och
visade att det var precis vad som skulle hända om
huset placerades i öst-västlig riktning. Husets ena,
drygt 200 m² stora taksida skulle då exponeras rakt
mot söder, med påföljd att där skulle vårsolen snab-
bare tina bort snötäcket, medan snötäcket skulle ligga
kvar längre på den norra skuggiga taksidan. Följden
blev en snedbelastning på konstruktionen. Även vinds-
lasterna skulle ge större belastning på konstruktionen
med en placering i O-V eftersom vindarna längs norr-
landskusten i huvudsak är sydliga och nordliga (Johan-
nessen 1991: muntl. uppg.).

Det var starkt vägande skäl för beslutet att pla-
cera byggnaden i samma väderstreck som origina-
len på fornlämningsplatsen, i riktning nord-syd. Men
även andra faktorer kan ha påverkade byggnadens
placering. Kunde t ex vindriktningarna vara bety-
delsefulla för funktionen på draget från eldstäderna?
Det är en vanlig uppfattning bland de arkeologiska
forskarna att järnålderns hus haft valmade gavlar
(Herschend 1980: 26; Näsman 1983:203). En auto-
matisk följd av valmens konstruktion är öppningar i
gavelspetsarna (se fig 2:2). Vi återkommer till detta
i avsnittet om gavlarna. Öppningarna hade efter för-
sök i Eketorps borg tolkats som rököppningar främst
pga den sämre bränsleekonomin med öppningar i ta-
ket. Med rököppningar i gaveln visade det sig vik-
tigt att erhålla ett vinddrag genom huset, från gavel-
spets till gavelspets, för att överhuvudtaget få ut
röken (Näsman 1983:206). Dessutom måste det för
värmens skull vara viktigast att eldningen och dra-
get från eldstäderna fungerar tillfredsställande un-
der höst och vinter. Bostadsrummet i långhuset i
Gene var placerat i husets södra del. Vindarna un-
der den kalla årstiden är i huvudsak nord-nordost-
liga. En konstruktion med rököppningarna placerade
i gavelspetsarna, borde innebära att röken från
bostadsrummet med hjälp de nordliga vindarna,
skulle få bästa möjliga drag ut genom den närmaste
södra gavelöppningen.
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4.1.3 FÖRBEREDELSE INFÖR
BYGGNADSARBETE

Långhusets grundkonstruktion beskrivs av Ramqvist
(1991):

Huset är av tre-skeppig typ, nära 40 meter långt
och har svängda långsidor och är bredast på mit-
ten, drygt 8 meter mellan de delar av väggen som
burit hammarbanden. I gavelpartierna har huset
dock varit endast ca 7 m brett. Det innebär att hu-
set, med bibehållen vägghöjd och takvinkel, får en
krum längdprofil, dvs att taket varit högst på mit-
ten och mot gaveln något lägre.

Den takbärande konstruktionen har varit så kal-
lade bockar bestående av två grova stolpar, upptill
förenade med en överliggare. I husets bostadsdel
finns också kompletterande stolpar ca 0,5 m utan-
för de i bocken ingående stolparna. Dessa stolpar
har i detta parti ersatt de tvärbjälkar som i andra
delar av huset förenat bockarna med väggbandet.
Detta för att erhålla ett öppet sidoskepp (fig 4:3).

Innan byggnadsarbetet kunde börja skulle först virke
anskaffas och byggnadsytan iordningställas. Ännu
återstod också flera olösta frågor kring byggnadens
utformning och arbetets genomförande.

4.1.3.1 Hel eller delad takås?

Ramqvist hade i sina beräkningar inga angivna läng-
der för byggnadsvirket. En viktig fråga gällde därför
takåsarnas längd som bestäms av stödstolparnas pla-
ceringar.  Längst är avståndet mellan bockarna 3 och
4, hela 9,2 meter (fig 4:3). Mittskeppets bredd vid dessa
bockar är 2,2 m. Här kan man placera takåsar som
visserligen blir långa men som kan göras raka. Avstån-
det mellan bock 3 och 2 är tre meter men vid bock 2 är
mittskeppets bredd endast 1.6 meter. Mellan dessa
bockar kan man också placera raka takåsar, 3 meter
långa. Däremot blir det svårare att placera hela åsar
över alla tre bockarna. Dessa skulle då vara drygt 12
meter långa och krokvuxna i den södra änden för att
kunna placeras över både bock 2 och 3. Vi tolkar där-
för stolparnas placeringar som ett tydligt bevis för att
takåsarna måste ha varit delade över bock 3. Men detta
skapar istället problem med hållfastheten för de drygt
9 m långa takåsarna.

Problemet är det tunga torvtaket kombinerat med
den långa spännvidden. Komber ( 1989:165) har be-
räknat torvtakets egenvikt till nära 500 kg/m² eller 5,0
kN/m. Johannessen och Dufva menade att ett så tungt
tak på en takås med spännvidden 9,2 meter riskerar en
kraftig nedböjning. De menade att hållfastheten ökar
markant med hela takåsar över alla tre bockarna. Med

den långa spännvidden räckte det inte med bara stöden
i åsarnas ändar, det skulle krävas flera bärande stöd i
bostadsrummet. Samma problem finns inte i hus I som
har tre bockar i bostadsdelen och där takåsarnas
längsta spännvidd är 6,9 meter. Hus I har dessutom
mittstolpar, vilket saknas i hus II (Ramqvist 1983:60,
tab 4:1). Spännvidden i smedjan, hus IV, varifrån fö-
rebilden till torvtaket har hämtats, är ännu mindre,
endast 5,7 meter (Ramqvist 1983:110).

4.1.3.2 Innertak

Problemet skulle alltså kunna lösas genom att sätta
in flera takbärande stolpar och därmed minska spänn-
vidden. Vid bockarna 3 och 4 fanns extrastolpar (fig
4:3) men dessa minskade inte spännvidden. Ramqvist
hade föreslagit att deras funktion antingen var att
dubblera stödet för yttertaket (Ramqvist 1983:63,
141), att bära ett innertak, vilket den hårt brända le-
ran med tresidig genomskärning kunde tyda på
(Ramqvist 1983:150f) eller att ersätta tvärbjälkarna
för att skapa ett öppet sidoskepp (Ramqvist 1991).
När bärigheten av taket diskuterades i arbetsgruppen
påpekade Dufva att om extrastolparna varit tak-
bärande skulle de genom sin placering i det närmaste
komma att balansera taksidan och ta över en större
del av taktyngden från bockarna. Men extrastolparna
var, särskilt i hus I, av klenare dimensioner. I medel-
tal var de 20 cm i diameter jämfört med 31 cm för
stolparna i bockarna (Ramqvist 1983:63 och tab 4:2
och 4:3). Stolparna var alltså för klena för att fung-
era som takbärande stöd. Den extra takås som de
skulle bära borde inte heller vara grövre än stolparna
dvs ca 20 cm. Det skulle också bli en alldeles för klen
takås för det tunga torvtaket och den långa spännvid-
den. Johannessen föreslog att extraåsen utfördes som
en balk för att klara belastningen och att extrastolparna
byggdes in i mellanväggen för att på så sätt stabilise-
ras i sidled. Vi kom fram till, att om avsikten hade
varit att stolparna skulle bära yttertaket, hade det varit
mera logiskt att använda sig av grövre stolpdimen-
sioner istället för att konstruera en balk. Lösningen
med en balk skulle alltså fungera men blev förkastad
då den kändes alltför konstlad.

Tiden saknades för noggrannare och djupare be-
räkningar och trots att stolparnas och bockarnas pla-
ceringar tydligt indikerade att takåsarna har varit de-
lade över bock 3, tvingades vi prioritera husets håll-
fasthet och besluta om hela takåsar över bockarna 2–
4. Längden bestämdes till 13 meter, inberäknat en
extra utskjutande meter i den södra gaveln.
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Fig 4:3. Långhusets grundkonstruktion. a) planritning, b) tvärsnitt vid bockarna 5-7,  c) tvärsnitt vid bockarna 3 och 4, d) tvärsnitt
vid bock 2 (efter Ramqvist 1991)
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enligt vår byggnadstradition? Både Algot Edlund, Leif
Markström och Rolf Lundholm påpekade att virket
förr alltid avverkades under senhösten och vintern dvs
under den årstid när trädet har tömt sina vätskereserver
och lever på sparlåga. Vid avverkningen drogs med
yxan en eller två längsgående ränder i barken för att
underlätta torkningen och minska risken för insekts-
angrepp. Därefter staplades virket i ena änden och
fick sedan ligga kvar under snön i skogen för att torka.
Det virke som skulle användas till husbygge skulle
helst torka över två vintrar för att bli lätthanterligt.
Fördelen med torkningen av virket var inte bara att
det blev lättare, en stor del av barken ramlade också
loss alldeles själv. Under den torkade bark som fanns
kvar trivdes inte alls skadeinsekterna. Den återstå-
ende barken gick också lätt att skava bort med yxa.
Barken var alltså inget problem, om bara byggnad-
sarbetet planerades i god tid.

Vid platsen för rekonstruktionen växte tallar med rätt di-
mensioner men inte senvuxen kärnfura. Det var redan maj
månad och virket måste snabbt avverkas. Tidsbristen gjorde
det helt otänkbart att fälla träden med yxa. Det måste bli
med motorsåg. Det var också viktigt att stockarna inte tor-
kade för hastigt med risk för sprickbildning. Därför skulle
stockarna efter fällning barkas, inte helt runt om, utan bara
fläckvis.

Avverkningen resulterade också i ansenliga mängder grenar
och ris som fyllde tre rågade lastbilar när det fraktades från
platsen. Efter avverkningen fick virket ligga kvar i skogen för
att torka. I början av juli drogs det fram till byggplatsen.

4.1.3.4 Platå önskas

Byggnaderna skulle placeras i samma väderstreck som
förebilderna, nämligen i nord-syd, och eftersom hela
området sluttade mot söder måste vi skapa en jämn
platå för huset.

 Området var skogbevuxet och arbetet fick börja med av-
verkning och stubbrytning. Både grävmaskin och schaktma-
skin användes i arbetet. Ytan måste försänkas ca 70 cm i
den norra delen och höjas motsvarande i den södra. Det upp-
levdes som ett stort ingrepp i naturen och vi försökte att
minimera det så mycket som möjligt. Den plana ytan gjor-
des inte större än precis vad som krävdes för huset plus ca 2
m runt om, totalt ca 570 m². Vid nedgrävningen i norr blev
det ganska branta och onaturliga schaktkanter.

4.1.4 RESNING AV TAKBÄRANDE STOLPAR

Utifrån arbetsgruppens diskussioner hade Johannessen
sammanställt en byggnadsritning (fig 4:2). Med både
byggledare, byggnadsritningar och byggnadsmaterial
var vi äntligen redo att påbörja byggnadsarbetet.

4.1.3.3 Furorna faller

Vilken information gav utgrävningen om virket i bygg-
naden? För det första kan man konstatera att lång-
husen i Gene hade varit använda under minst 200 år.
Det ställdes därmed särskilda krav på det takbärande
virket. Under så lång användningstid borde man kunna
räkna med att virket hade reparerats och bytts ut. Men
ingenting tyder på att de nedgrävda takbärande stolpa-
rna blivit utbytta. Inte heller är det lätt att byta ut de
takbärande stolparna som vardera har burit laster på
många ton. Det måste betyda att dels har virket varit
noga utvalt och dels har man vidtagit åtgärder för
bättre hållbarhet.

En vedanalys av material från järnåldersboplats-
erna Trogsta (raä 71) och Forsa (raä 98), båda i Forsa
socken i Hälsingland, Högom (raä 1), Selånger socken
i Medelpad och Gene (raä 22) i Själevad socken vi-
sade att på alla fyra boplatserna hade de takbärande
stolparna varit uppförda av tall (Danielsson 1988:55).

En viktig fråga för hållfastheten var också dimen-
sionerna på de takbärande stolparna i bocken. I hus II
var dessa i medeltal 32 cm i diameter. Men Ramqvist
(1983: 82 och tab 4:10) påpekar att …”the diameter of
the posts have been almost impossible to determine”.
Möjligheterna var istället bättre i hus I. Diametern var
där i medeltal 31 cm. Särskilt i den norra delen där
dimensionerna på 7 stolpar säkert kunde fastställas.
De flesta var 30 - 40 cm i diameter. (Ramqvist 1983:
tab 4:2). Enligt Ramqvists tolkning hade hus II ett
tyngre tak i den södra delen och han hade därför före-
slagit den grövre dimensionen 40 cm för stolparna i
bocken och 30 cm för takåsarna. Hållfasthetskraven
visade också att detta var nödvändiga virkesdimensioner
för både bockar och takåsar.

Stark senvuxen kärnfura skulle, med hänsyn till
krav på både styrka och lång hållbarhet, vara det bästa
virket för de takbärande stolparna. Hur mycket virke
kan man beräkna per tall? En stor tall kan bli om-
kring 25 meter hög. Vi behövde virke som i topp-
ändan skulle vara minst 25 cm i diameter och kunde
därför räkna med att utnyttja max 13 meter av tallens
längd. I genomsnitt kom vi att utnyttja 11,5 meter.

Enligt byggnadstraditionen borde barken tas bort
från byggnadsvirket. Under barken trivdes nämligen
skadeinsekter som kunde äventyra hållfastheten på
den färdiga byggnaden. Men hur avbarkades virket
under järnåldern? Några barkningsredskap som t ex
barkspadar är inte kända i det arkeologiska materia-
let. Yxan kan naturligtvis användas, men är den verk-
ligen lämplig för barkning av den stora virkesmängd
som krävs till ett helt långhus? Hur hade man gjort



37

Under högtidliga former sattes spaden i marken
sista söndagen i juni 1991. Därefter påbörjades arbe-
tet med stolparna till den takbärande bockkon-
struktionen, analysering av stolparnas exakta place-
ringar och iordningställande av byggnadsytan.

4.1.4.1 Bockens sammanfogning

Avverkningen hade skett alldeles för sent på året.
Träden var redan vätskefyllda och stockarna mycket
tunga. Även om virket hade torkat något så innehöll
det fortfarande mycket vätska. Densiteten för luft-
torkad fura beräknas till ca 500 kg/m³. Volymmäs-
sigt har den då minskat med drygt 12% (Boutelje
1989:22). Vikten för den 30 cm grova och 13 m långa
takåsen över bostadsdelen skulle alltså i lufttorkat till-
stånd vara ca 700 kg, men vikten på våra nyfällda
takåsar var nog närmare 1 000 kg vardera. För att
undvika markskador drogs stockarna fram till bygg-
nadsplatsen med häst.

Byggnadsvirket skulle sedan förberedas, dels måste
all bark skavas bort med hjälp av barkspadar och dels
skulle sammanfogningen mellan stockar och överlig-
gare avgöras. De olika möjligheter som vi kunde se
var att:

• hugga in stolpe och överliggare ”halvt i halvt” dvs
hälften av stolpens övre ände höggs bort och mot-
svarande höggs bort i överliggaren, halvorna sattes
ihop från sidan och dymlades samman,

• göra en ”vagga” i stolpens övre ände där överligga-
ren lades på plats och eventuellt dymlades fast,

• med en tapp fästa samman stolpen med överligga-
ren. Tappen görs då i stolpens övre ände och sätts
antingen in i ett motsvarande tapphål eller i en ”gaf-
fel”-urhuggning i överliggarens ändar.

Vi bestämde oss för metoden med tapp då det ansågs
som den starkaste lösningen.

Tapparna gjordes ca 15 cm långa, 15 cm höga och 6-8 cm
breda och höggs till med yxa. Tapphålen i överliggaren gjor-
des något större. Under tiden som virket förbereddes skulle
stolparnas exakta placeringar avgöras.

4.1.4.2 Stolparnas placering

Några karaktäristiska drag kunde urskiljas beträffande
stolparnas placeringar. Enligt Ramqvists tolkning och
beteckningar hade huset åtta parställda stolpkon-
struktioner eller bockar. Vid utmärkningen av huset
på fornlämningen hade dock nio sådana bockar marke-

rats. Den nionde bocken var där placerad mellan nr 6
och 7 i förhållande till Ramqvist tolkning. Ramqvist
påpekade att en motsvarande bock faktiskt finns i Gene
hus I (se fig 3:2), men att i hus II sammanfaller eventu-
ella färgningar med den stora mörkfärgningen G186,
som varit en grop med en eldstad. Det framgick därför
inte klart om en bock hade funnits mellan stolppar nr 6
och 7, och därför har den också uteslutits i hans tolkning
(Ramqvist 1991:muntl. uppg.).

Avståndet mellan de i bocken ingående stolparna
varierar på så sätt att stolparna står närmare varan-
dra i den sydligaste bocken nr 2 och längst ifrån var-
andra i bock nr 5. Avstånden mellan de i bocken ingå-
ende stolparna är enligt den arkeologiska lämningen
(Ramqvist 1983: 82, tab 4:9):

Bock nr 2 1,6 m
Bock nr 3 2,2 m
Bock nr 4 2,2 m
Bock nr 5 2,4 m
Bock nr 6 2,0 m
Bock nr 7 2,0 m

Dessa förhållanden blir avgörande för hela husets
form. Husets största bredd blir något förskjuten mot
norr i bock nr 5, varifrån huset direkt smalnar av. De
stora skillnaderna i avstånden mellan bock nr 2 och 3
ger också ett markant avsmalnande av huset. Johan-
nessen kunde se att detta skapade problem för att er-
hålla en jämn husform.

Hur exakta kunde avstånden mellan stolparna an-
ses vara? Ramqvist menade att vid beräkningarna hade
avståndet generellt mätts mellan stolphålens centrum.
Stolphålen betecknar hela den i marken synliga
nedgrävningen, vilken är betydligt större än själva
stolpen. Exakt var i stolphålet kan man då anta att
själva stolpen hade stått? I hus II var det endast i fyra
av de 12 stolphålen som själva stolpen med viss osä-
kerhet kunde urskiljas (Ramqvist 1983:83, tab 4:10).
I hus I var det betydligt bättre. Där kunde 13 av de 16
stolparna med viss osäkerhet urskiljas inom stolphålet
(Ramqvist 1983:62, tab 4:2).

Ramqvist förklarade att stolpen kan inom stolphålet
vara förskjuten någon decimeter åt vardera hållet. Det
är alltså inte säkert att stolpen varit placerad i
stolphålets centrum.

Stolparnas största respektive minsta avstånd kan
beräknas. I hus II är avståndet mellan stolphålens
centrum 1,6 meter i bock nr 2. Stolphålens diameter
är A= 0,55 m och B= 0,74 m. Stolpens diameter är
0,40 m. Skillnaden mellan stolparnas största respek-
tive minsta möjliga avstånd inom stolphålet i bock nr
2 blir alltså så mycket som 0,49 meter.
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a) 1,60 + (0,74 - 0,40) + (0,55 - 0,40) =
2 2

1,60 + 0,17 + 0,075 = 1,845

b) 1,60 – (0,74 – 0,40) – (0,55 - 0,40) =
2 2

1,60 – 0,17 – 0,075 = 1,355; 1,845 – 1,355 = 0,49

Informationen om själva stolparna har i huvudsak
hämtats från Gene hus I som hade brunnit med tydli-
gare lämningar efter stolparna som följd. Samtliga
stolpar som ingick i de takbärande bockarna i hus I
hade varit runda. Inga tecken tydde på att stolparna
varit tillhuggna på något sätt. Stolparnas diameter
varierade mellan 20 och 40 cm. Medelvärdet på
stolparnas diameter i hus I var 31 cm och i hus II 32
cm. Alla stolparna i hus I hade också varit skodda
med näver. I några stolpar hittades näver i ursprung-
ligt läge både under och runt omkring stolpens nedre
ände. Man hade också kunnat konstatera att stolpa-
rna haft en mer eller mindre plan botten. Stolparnas

nedgrävning i marken varierade, i hus I mellan 22
och 80 cm, med ett medelvärde på 58 cm och i hus II
mellan 20 och 45 cm, med ett medelvärde på 30 cm
(Ramqvist 1983:62 och tab 4:2,:83, tab 4:10). Det är
viktigt att observera att samtliga mått på nedgräv-
ningarna i Ramqvists avhandling avser mått utifrån
rensningsnivå II. Det innebär att man måste göra ett
tillägg med 15-20 cm för att erhålla hela nedgrävning-
ens mått från markytan (Ramqvist 1983: 61-62, jfr
fig 4:5 och tab 4:2).

Stolparnas dimensioner avser egentligen måtten på
färgningarna och på de förkolnade resterna efter stol-
pen. Bör man räkna med att virket minskat i dimen-
sion under förbränningen? Några av de takbärande
stolparna i hus I hade tveksamma dimensioner på bara
20 cm. Med tanke på det mycket tunga torvtaket hade
vi förstått att sådana klena dimensioner var helt oac-
ceptabla.

Med stöd av Ramqvists tolkningar beslutades att
som virke i den takbärande stommen, välja runda stol-
par med en dimension omkring 40 cm, vilka skulle
grävas ner 70 cm. Av hållfasthetsskäl gavs alltså
stolparna kraftigare dimensioner än utgrävningens
medelvärde på 32 cm. Placeringen för varje tak-
bärande stolpe utmättes sedan med hjälp av personal
och mätinstrument från kommunens markavdelning.

4.1.4.3 Jordartens betydelse

När nu stolpresningen närmade sig funderade vi över
byggnadsgrunden. Jordarten på byggnadsplatsen be-
stod av sand medan den på järnåldersboplatsen be-
stod av ännu finkornigare material, s k finmo. Hade
jordarten någon betydelse för konstruktionens stabi-
litet? Både Dufva och Johannessen poängterade att
sand är ett mycket bra och stabilt byggnadsunderlag.
De enda problem som kunde uppstå vid själva
stolpresningen var svårigheten att gräva raka grop-
kanter och att sanden kunde rasa ner i gropen under
resningen. De menade att finmo ger ett fastare och
stabilare byggnadsunderlag än sand, men att sand
duger utmärkt.

Dufva påpekade också att stolparnas nedgrävningar
har sin största betydelse under själva byggnadstiden,
medan de har mindre betydelse för den färdiga bygg-
nadens stabilitet. Det innebar att nedgrävningsdjupet
inte var tillräckligt för att hålla stolparna om kon-
struktionen skulle utsättas för en snedbelastning.

Sandens bärighet för stora laster diskuterades och
Dufva visade då att en stolpe som skulle bära ca 10
ton bör ställas på en plan yta som mäter ca 60 x 60
cm. Dufva menade att det är viktigt att stolpen är

Fig 4:4. Stolparna sätts på plats i bockkonstruktionen. Från
vänster Rolf Lundholm, Tage Sjölund och Algot Edlund.
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plan och inte spetsad i änden för att inte sjunka ner i
sanden. Utgrävningen visade också att stolparna i hus
I hade haft en plan bottenyta. Vi kontrollmätte såg-
ytan hos de bredaste stolparna, de som hade blivit
fällda mycket nära markytan, där trädet blir markant
bredare och börjar övergå i rotförgreningar. Dessa
stolpar mätte faktiskt nära 60 cm i diameter i själva
rotänden. I utgrävningarna fanns inga exempel på stol-
par av dimensioner över 40 cm, och det skulle inne-
bära att vi borde hugga till dessa, i rotänden breda
stolpar, men det gjorde vi inte. Hela tiden måste hän-
syn tas till byggnadens hållfasthet och det kändes be-
tryggande att veta att några problem med sättningar
pga tunga laster skulle vi inte få.

4.1.4.4 Resta stolpar liknar grekisk pelargård

Ramqvist påpekade att man vid utgrävningarna hade
iakttagit att nedgrävningarna i marken för stolparna
varit gjorda med en rak kant i den norra sidan av
nedgrävningen medan den motsvarande södra sidan
hade svagt sluttande kanter. Detta kunde tolkas så att
stolparna från en liggande ställning hade skjutits ner
i och rests upp i gropen mot den raka norra kanten.
Troligen hade hela bocken satts samman med över-
liggaren på marken och därefter rests. Personalstyr-
kan i byggnadsarbetet uppgick till två personer och
beslutet blev därför att endast låta resa det sista
stolpparet på det sätt som utgrävningarna hade visat.
För de andra stolpparen måste vi hitta en praktiskt
genomförbar lösning för två personer.

Lösningen blev att använda en trefotskonstruktion
med block, talja och säkerhetsspärr, en s k stubbry-
tare (fig 4:4). Lyftanordningen består av ett blockhus
med trissor. Block och linor kallas tillsammans talja
och används vanligen på en båt för att skota dvs
spänna storseglet (NE 1990:50). Förutom resningen
av den sista bocken kom sedan allt lyftarbete att utfö-
ras med hjälp av stubbrytaren.

Så var det då dags att påbörja själva resningen av
stolparna. Vi hade bestämt att bockarna skulle resas i
tur och ordning från söder. De barkade och med tapp
i den övre änden tillhuggna stolparna, rullades fram
på plats. Stolphålen för bock nr 2 grävdes och det
visade sig att när vi kommit ner ett stycke i marken
var sanden så fuktig och kompakt att den inte alls
rasade tillbaka i gropen som vi hade befarat.

Stolparna skulle skyddas med näver runt om på
det sätt som iakttagits i hus I (Ramqvist 1983:62).
Metoden är känd inom byggnadstraditionen för att ge
virke med markkontakt längre hållbarhet. Ett annat
sätt att få samma resultat har varit att ytligt, till för-

kolning, bränna det virke som skulle grävas ner i
marken eller att bestryka det med tjära. När vi nu
utförde stolpresningen hade vi inte klart för oss exakt
hur nävret fungerade. Det skulle skydda virket, men
hur? Därför blev också näverflaken placerade lite
olika. Oftast lades näver runt stolpen med den vita
utsidan mot stolpen. Men ibland tvärtom, med den
släta insidan in emot stolpen. Vi skulle längre fram
komma att fundera över nävrets funktion (se s 73f).

Ett stort näverflak lades ner i gropens botten och med hjälp
av stubbrytaren restes de första stolparna på plats (fig 4:4).
Stolparnas ändar skoddes runtom med näverflak som i ge-
nomsnitt var 0,5 x 0,6 meter stora. Oftast räckte det med ett
näverflak i gropens botten och tre till fyra näverflak om-
kring stolpen. Nästa dag lyftes överliggaren på plats med
hjälp av stubbrytaren och stolparna i den andra bocken res-
tes. Redan sex dagar senare stod 5 imponerande bockar fär-
diga på plats. Med behövlig tid för diskussioner, redskaps-
vård och ställningsbygge hade det alltså tagit bara sex ar-
betsdagar att resa fem bockar (fig 4:5). I effektiv arbetstid
hade det krävts mindre än en dag per bock.

Den sjätte och sista bocken skulle resas på det sätt
som utgrävningen hade indikerat. Ramqvist hade tol-
kat att bocken först hade satts samman och sedan rests

Fig 4:5. De resta bockarna förde tankarna till en grekisk-ro-
mersk pelargård.
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på plats. Sammanfogningen med tapp var den enda
sammansättning som faktiskt möjliggjorde en sådan
resning av hela bocken. Vi hade valt sammanfogning
med tapp som den starkaste lösningen och nu kunde
vi se att resningmetoden också stödde tolkningen.

När den sista bocken skulle resas var virket fortfa-
rande mycket tungt. Vi beräknade att hela bock-
konstruktionen vägde ca 1,5 ton och diskussioner hade
därför förts om lämplig resningsmetod och arbets-
styrka. Säkerhetsfrågan måste också lösas.

Groparna för stolparna var redan grävda. Bocken låg sam-
manfogad på plats. Nio man hade vidtalats för att under led-
ning resa den 1,5 ton tunga bocken och arbetet började med
att sätta fast en säkerhetswire mellan överliggaren och en
stor tall. Därefter började bocken höjas i den övre änden
med hjälp av en teknik som har använts t ex i timmerflott-
ningen. Tekniken kallas ”oxbrott” och bygger på häv-
stångsprincipen. Den övre bockänden med överliggaren häv-
des upp och pallades under, tills den hade lyfts upp ca 1
meter, då den nedre bockänden kunde skjutas ner i gropen
(fig 4:6). Bocken stod nu lutad så att våra nio män gemen-
samt kunde fatta tag i överliggaren och pressa bocken uppåt.
Samtidigt stöttades varje stolpe eftersom med stabila stock-
bitar som mothåll. Metoden fungerade utmärkt tills bocken
stod så upprätt att man inte längre nådde överliggaren och
man tvingades att koncentrera krafterna till de två stolpa-
rna. Fyra man vid varje stolpe försökte att samtidigt pressa
upp bocken. Då insåg vi att detta var alldeles för instabilt
och riskabelt. Det var inte möjligt att fördela samma tryck

på båda stolparna. Det ena laget var något starkare och pres-
sade något fortare med påföljd att tyngden överfördes till
det andra ”svagare” laget som fick svårighet att överhuvud-
taget orka med. Hela bocken började få slagsida. Det be-
hövdes en jämn fördelning av trycket och ett sammanhål-
lande stöd. En mindre stock bands därför fast mellan stolpa-
rna i brösthöjd, med vad vi kunde uppbringa för tillfället.
Det blev ett spännband. Stocken fästes och nu fick vi åter
bättre kontroll och samling av krafterna. Bara någon minut
senare stod bocken färdigrest på plats.

Resningen påbörjades kl 11.20 och 50 minuter senare var
arbetet avslutat. Den effektiva arbetstiden beräknades till ca
10 minuter och nio man hade inte alls behövts. Det hade gott
och väl räckt med sex personer för att klara den här tunga
bocken. Om virket hade varit torrt och lättare hade det troli-
gen räckt med 4-5 personer för att resa en bock på 10 minuter.

Vi hade uteslutit krokvuxna stockar till de långa tak-
åsarna och därför kom avståndet mellan stolparna i
bocken att justeras. Det slutliga avståndet mellan de i
bocken ingående stolparna blev:

 Bock nr 2 2,10 m
 Bock nr 3 2,20 m
 Bock nr 4 2,20 m
 Bock nr 5 2,20 m
 Bock nr 6 2,20 m
 Bock nr 7 2,00 m

4.1.5 TAKÅSAR
De sex takbärande bockarna var nu färdiga och det
återstod bara att lyfta takåsarna på plats. En uppgift
som vi bävade inför med tanke på de stora tyngderna,
önskemålen att använda järnålderns tekniker och
omtanken om våra två snickare.

4.1.5.1 Takprofil och mittås

Vid arbetsgruppens sammanträden diskuterades olika
konstruktionsdetaljer. Ett akut problem gällde osä-
kerheten kring de långa takåsarnas bärighet och som
en följd av det, ett eventuellt behov av snedsträvor.
Husets form med takvinklar, mittås och innertak dis-
kuterades liksom den tekniska utformningen av väg-
garna och sammanfogningarna i huset.

Beslutet att låta takåsarna vara hela över tre bockar
hade framtvingats av hållfasthetsskäl. Nu upptäckte
vi också att den hela takåsen gav följdverkningar på
takprofilen. Huslämningen var bredare på mitten än
vid gavlarna, vilket med en oförändrad takvinkel,
skulle resultera i en takprofil som var högre på mitten
och lägre vid gavlarna. Johannessen visade att följ-
den av den hela takåsen blev ett smalare sidoskepp iFig 4:6. Resning av det sjätte stolpparet, principskiss.
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gavelpartiet istället för ett smalare mittskepp (fig 4:7c).
Detta resulterade i en brantare takvinkel för hela gavel-
partiet, en förhöjning av gavelspetsen och en för hela
huset ”svankig” takprofil. Med ett avsmalnande mitt-
parti hade gavelpartiet istället erhållit samma takvinkel
som vid långsidorna, en sänkning av gavelspetsen och
en ”krum” takprofil. Beräkningarna förutsatte att hu-
sets bärande innervägg runt om hade samma höjd, näm-
ligen 1,5 meter och att alla bockar i huset var omkring
3 meter höga. Johannessen visade alltså att avståndet
mellan vägg och takbärande stolpar måste vara det-
samma längs hela långsidorna för att erhålla en oför-
ändrad takvinkel.

Var detta förklaringen till den delade takåsen?
Lämningarna efter både hus I och II i Gene hade tyd-
ligt visat på ett avsmalnande mittskepp i gavlarna (se
fig 4:3), vilket i sin tur resulterade i delade takåsar.
Kunde förklaringen till detta vara en medveten strävan
efter en oförändrad takvinkel och en krum takprofil.
Huset fick samma form som en upp- och nedvänd båt,
ett långskepp. Och följdfrågan blev naturligtvis, var-
för skulle en krum takprofil eftersträvas?

För att kunna erhålla den ”krumma” formen be-
slutade vi att använda mittås på dvärgar. Mittås fanns
i hus I, vilket förekomsten av mittstolpar visade, men
sådana saknas helt i hus II. Detta kan tolkas på två
sätt. Antingen har det yngre hus II en mer utvecklad
konstruktion där man avsiktligt har strävat efter att
minska antalet stolpar i huset och därför löst stödet

med ”dvärgar” (se fig 2:2) eller så saknas helt enkelt
mittås i hus II.

För konstruktionens bärighet kunde Dufva visa att
mittåsen inte alls behövdes. Den fyllde ingen bärande
funktion utan kunde i beräkningarna närmast betrak-
tas som en konsol (bilaga 3). Komber (1989:127)
kommer också fram till samma slutsats. Troligen sak-
nar alltså hus II helt mittås. Det innebar att tolkning-
arna med den hela takåsen gav ytterligare resultat som
inte samverkade med den arkeologiska lämningen och
tvingades oss till flera ”nödlösningar”.

4.1.5.2 Tunga lyft

Åsarna hade efter avverkningen legat och torkat vid
byggnadsplatsen och var nu märkbart lättare, men
vikten för de 13 m långa takåsarna kunde ändå be-
räknas till omkring 700 kg/ås.

I slutet av juli var det dags att lyfta dem på plats. Åsens
södra ände lyftes upp på bock nr 3 med hjälp av stubbryta-
ren. Där bands den fast och den norra änden vinschades
upp på bock nr 4 (fig 4:8). Stocken justerades in i rätt läge.
Den placerades också med den grövre rotänden mot norr.
På så sätt skapades bättre förutsättningar att uppnå en krum
takprofil. Med samma metod lyftes de återstående takåsarna
på plats. Fyra dagar senare låg samtliga åtta takåsar på
sina platser. Åsarna skarvades med en s k laskning där
stockändarna kapades till hälften, sammanfogades ”halft i
halft” och en dymling sattes i skarven. För säkerhets skull
sattes de också fast i bockarnas överliggare.

Fig 4:7. Takhöjd i förhållande till mittskeppets och sidoskeppens bredd. a) Mittskepp och sidoskepp lika breda. b) Ett smalare
mittskepp minskar takhöjden. c) Ett smalare sidoskepp ökar takhöjden.
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4.1.6 PLANERING FÖR VÄGGAR OCH TAK

Innan vinteruppehållet måste marken omkring lång-
huset ställas i ordning. De branta nedgrävningarna
norr om byggnadsytan jämnades till med grävmaskin,
stubbar bröts upp och fraktades bort med lastbil. Ef-
ter vinteruppehållet skulle arbetet fortsätta våren 1992
med väggar och tak. Enligt Ramqvists tolkning hade
huset dubbla väggar. Den yttre var isolerande och hade
bestått av parvis nerstucket rundvirke, ca 10 cm i diam.
och på ca 1 meters avstånd. Mellan dessa har sedan
väggfyllningen placerats, antingen i form av risflätning
eller liggande plankor. Den inre väggen var däremot
takbärande och den enda ledtråden till väggens kon-
struktion var möjligheten att en lös risflätad vägg
satts i samband med den stolprad som bär hammar-
bandet (Ramqvist 1991). Många frågor kvarstod ännu
för konstruktionens detaljer och virket måste fällas i
tid för att hinna torka.

4.1.6.1 Nävertak

Ramqvist (1991) menade att den södra halvan av lång-
huset hade haft ett tyngre tak, med all sannolikhet
torv, medan den norra halvan hade haft ett lättbrunnet
tak troligen någon form av nävertak. Hänvisningen
till ett lättbrunnet tak syftar på resultaten från under-
sökningen av Gene hus I. Huset hade brunnit och man
kunde påvisa att de förkolnade resterna efter de tak-

bärande stolparna påträffades på olika nivåer i mar-
ken. I den norra delen av huset påträffades de
förkolnade resterna långt ner i stolphålen, medan de
återfanns betydligt närmare markytan i den södra
delen. Detta tolkades som ett tecken på att ett mera
lättbrunnet tak av näver eller vass i den norra delen
resulterat i en intensivare brand, med följd att stolpa-
rna brunnit upp, ända ner mot stolphålets botten. Ett
tyngre torvtak i den södra delen kan däremot ha rasat
ner och kvävt elden, med följd att stolparna förkolnat
nära markytan (Ramqvist 1983:142, fig 5:6).

Ramqvist hade föreslagit raftar i dimensionen 10
cm och ovanpå dessa ett undertak eller  takrote med
dimensionen 10 cm. På taknävret skulle ligga takved
20 cm i diameter, klyvna till halvor. Taket kommer
att beskrivas utförligt i avsnitt 4.2. Vilken typ av virke
skulle användas och hur skulle nävertaket byggas?

För att få bättre kunskaper behövde vi studera kon-
struktionen på traditionella nävertak. Myckelgensjö-
gården i Anundsjö med ett 20-tal byggnader från 1700-
talet var för ändamålet det bästa studieobjektet i norra
Ångermanland. Där har de flesta byggnaderna näver-
tak med en täckning av takved. I oktober 1991 besökte
vi Teodor Bylund i Myckelgensjö för att titta på taken.
Bylund hade själv både rivit gamla nävertak och varit
med vid läggningen av nya nävertak.

Vi kunde konstatera att Myckelgensjögårdens nävertak va-
rit byggda enligt samma princip som taket i hus VI i Gene.
Den bärande stommen bestod av raftar. Ovanpå detta ett

Fig 4:8. Den ena av de
närmare 1 000 kg tunga
takåsarna lyfts på plats
med hjälp av stubbrytare
och spel.
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undertak eller takrote som, istället för liggande rundvirke
som i hus VI, här hade gjorts av liggande bräder s k baka-
ved. (Bakaveden är den yttersta brädan som sågas från
stocken, delvis med kvarsittande bark). På takrotet låg se-
dan stora näverflak i 3-5 skikt och ovanpå detta takveden av
både rundvirke och kluvet virke. Den kluvna takveden hade
gjorts dels i halvklov dvs stockhalvor och dels i fyrklov dvs
i kvartsstockar. Den kluvna takveden var, enligt Teodor
Bylund, av tall som är lättare att klyva. Efter klyvning hade
den också tryckimpregnerats. Takveden av rundvirke var
däremot av gran. Inte någon av Myckelgensjögårdens olika
byggnader hade nävertak med täckning av torv.

Teodor Bylund berättade att de gamla brukade säga att det
gick väl an att samla allt virke och all näver, men det svåraste
var att få tag i den låsningspinne som skulle hålla ihop tak-
veden. Pinnen skulle vara omkring en tum grov, minst en aln
lång och tillverkas av en ”tjäregadde” eller tjärved, dvs en
genomtjärad tall. Sådana självtjärade, senvuxna småtallarna
kunde man hitta i gammal skog. Men man kunde också, en-
ligt Teodor Bylund, förbereda sig för framtida behov, genom
att själv skada tallar så att de började utsöndra tjära.

För sammanfogning med låsningspinne behövdes ett bor-
rat hål, drygt en tum i diameter i takvedens övre ände. Un-
der takläggningen träddes takved fast på låsningspinnen vars
ändar var snedhuggna och därför skarvades ihop inuti en
takvedsslana. På så sätt var det denna pinne som höll all
takveden på plats. Därför var det också väldigt viktigt att
pinnen var stark. Den blev också styrande för takvedens di-
mensioner och hållbarhet, vilken måste vara minst 3 tum i
toppen dvs en tum på vardera sidan om hålet.

Ett annat sätt att fästa ihop takveden uppe på taknocken,
var att ”haka samman” virket. I den övre stock- eller bräd-
änden höggs ett hak så att virket kunde passas ihop med
varandra istället för att fästas med en låsningspinne.

Takveden skulle fästas på taket med rotändan nedåt, en-
ligt Teodor Bylund. Men vi funderade över varför den skulle
vara kluven? Det gick ju lika bra med rundvirke. En förkla-
ring kunde vara att klyvningen/sågningen sågs som en min-
dre arbetsinsats än huggandet av den större mängden rund-
virke eller att klyvningen var nödvändig pga virkesbrist. I
det arkeologiska materialet finns inga kända timmersågar
från äldre järnålder. All klyvning av virke måste därför ha
skett med yxa och kilar. Att såga ett 6-7 meter långt virke
och få det i två lika delar anses ganska lätt, men att med kil
och yxa klyva motsvarande virke anses ganska svårt. Dels
kräver det ett rakvuxet och lättkluvet virke. Det får alltså
inte vara vuxet i ”spiral” eftersom klyvningen ska följa fib-
rerna, eller fullt av kvistar. Vi ansåg det troligt att 1700-
talets virkesbrist och besparingskrav var orsaken till att
kluvna stockar istället rundvirke användes (Länsstyrelsen
Västernorrland 1993:54f). Att man lidit av virkesbrist under
äldre järnålder i Norrland är mindre sannolikt.

Takveden fyllde två funktioner, som tyngd för att hålla
näverflaken på plats och som skydd mot solen.
Näverflaken rullar nämligen ihop sig när de utsätts
för solvärme och det var för att undvika detta som
takveden skulle skydda nävret. Dessutom skulle ta-
ket vara så utformat att inte löv, kvistar och barr fast-
nade, låg kvar och började förmultna på taket så att

nävret tog skada. Flera byggnader på Myckelgensjö-
gården hade också stenar som extra tyngder ovanpå
takveden.

Utifrån detta resonemang beslutade vi att till tak-
ved använda rundvirke av senvuxen gran med dimen-
sioner omkring 8 cm. Men längden var beroende av
om huset skulle förses med en utdragen takfot eller
inte. En fråga som omöjligt kunde besvaras med hjälp
av de arkeologiska lämningarna i marken. De förde-
lar vi kunde se med en takfot var att man fick ett
skydd för ytterväggen. Medan nackdelen var att det
inte fanns något stöd för användningen av takfot i
den äldre norrländska byggnadstraditionen. Fast å
andra sidan gällde byggnadstraditionen för timrade
byggnader. Det kändes för tidigt att bestämma om
byggnaden skulle förses med takfot eller inte och där-
för blev beslutet att låta avverka virket i 6,5-7 m långa
längder med hänsyn till en eventuell takfot.

Torvtaket krävde ett stöd nere vid takfoten för att
hålla torven på plats. Ett sådant stöd kunde vara i
form av en längsgående planka som vilade på insatta
dymlingar eller naturvuxna rotben, dvs en mot stam-
men vinkelrätt sparad rot. Valet föll på det senare al-
ternativet. Johannessen och Dufva menade också att
det krävdes grövre dimensioner än 10 cm på raftarna
för det tunga torvtaket. De föreslog 6 tum eller 15 cm
vid roten.

Med tillägg för takfot beräknade vi att det behövdes 130
raftar varav ca 30 med rotben. Som en extra försiktighetsåt-
gärd beslutade vi också att sätta in kortare extraraftar över
bostadsdelen, så att avståndet mellan raftarna där blev ca
50 cm. Det behövdes därför också ca 40 raftar som var 4
meter långa.

För att inte göra taket tyngre än nödvändigt minskades
dimensionerna på det liggande undertaket, rotet, från 10 cm
till 7 cm. Vi räknade för enkelhetens skull med två hela
taksidor, 40 meter långa och 6,5 meter breda. Om slanorna i
medeltal var 3,5 meter långa och 7 cm i diameter skulle det
till hela långhuset behövas omkring 2 440 slanor.

4.1.6.2 Takvinkel

Takets lutning är beroende av takmaterialet. Enligt
byggnadstraditionen har takvinkeln 22-34° använts
för nävertak, vanligast 27-30°. Stråtak däremot krä-
ver en takvinkel på 45° för en tillfredsställande vatten-
avrinning. För torvtak har taklutningar lägre än 20°
inte varit lämpliga. Takvinkeln på de valmade kort-
sidorna och takvinkeln på långsidorna är båda relate-
rade till höjden på de takbärande stolparna. För att
undvika en alltför flack lutning på valmtaken valdes
32° för husets långsidor.



44

4.1.6.3 Avverkning i vinterskog

Till taket behövdes alltså senvuxen gran i olika di-
mensioner och antal. Med våra speciella krav på vir-
ket, t ex gran med rotben, kunde det inte beställas hos
en virkesleverantör. Vi måste själva vara med vid
avverkningen. Under nära en månad från slutet av
oktober avverkade därför två man virket med motor-
såg i Långviksmons skogar.

Under ca 18 arbetsdagar fälldes, kvistades och drogs virket
samman för att i mitten av november dras fram till väg med
häst. Vi hade då kunnat ta tillvara ca 1 200 slanor till rotet
och allt det virke som skulle behövas till raftar och takved.

Takvirket var noga utvalt. Det var inte bara senvuxet och
därmed starkt utan också rakvuxet och jämngrovt. Hela ar-
betet utfördes med motorsåg och inte med yxa. Vi hade ur
arbetssynpunkt haft tur med vädret. Det hade kommit drygt
två decimeter snö, tillräckligt för att med timmerdoningar
och häst kunna få fram virket till en skogsbilväg och vidare
lastbilstransport till fornbyn.

4.1.6.4 Bärande innervägg

Som framgår av Ramqvists beskrivning hade hus II
dubbla väggar. Den inre väggen har burit upp
hammarbandet, vilken taket i sin tur har vilat på. Den
yttre väggen har fungerat som en isolerande vägg.
Här skiljer sig hus II från det äldre långhuset, hus I,
som har enkla väggar. Den västra långväggen bestod
där av stående nedgrävda stolpar och den östra lång-
sidan av en syllstock med infattade stolpar (Ramqvist
1983:64).

Höjden på väggarna kunde inte fastställas i Gene
men hade med hänvisning till undersökningar i bl a
SV-Norge och Danmark tolkats till ca 1,5 m (Ram-
qvist 1991). Förhållandet gäller även för treskeppiga
hus på kontinenten där man beräknat vägghöjderna
till 1,2 -1,5 m .Tendensen att hålla den väderutsatta
ytterväggen så låg som möjligt förefaller enligt Kom-
ber (1989:32f) att höra samman med det treskeppiga
husets konstruktionsprincip, både i Norden och på
kontinenten

Att väggen skulle vara lägre än manshöjd indi-
kerade också de indragna ingångsstolparna i Gene-
husen. Vi tolkade vägghöjden, 1,5 meter, som den ris-
flätade väggens höjd, dvs vägghöjden anger den ris-
flätade och klinade väggens höjd som har bevarats
genom brand. Därtill kommer hammarbandet som inte
har bevarats. Den totala höjden på innerväggen blir
därför 1,7 m.

I den inre takbärande vägglinjen i hus II fanns läm-
ningar efter omkring 75 stolpar. Av dessa hade 65 bli-
vit undersökta vid utgrävningen. Stolparna var regel-

bundet placerade med ett genomsnittligt avstånd på 80
cm. Stolphålen mätte 25 - 40 cm i diameter och hade
varit nedgrävda 10 - 20 cm. Mindre skillnader fanns
så att det största stolphålet mätte 55 cm i diameter och
var 35 cm djupt. (Ramqvist 1983:83). Den inre tak-
bärande väggen i hus II hade alltså byggts av stående
stolpar och utrymmet mellan stolparna eventuellt som
en löst risflätad vägg (Ramqvist 1991).

För att kunna förbereda virket måste vi i detalj ta
ställning till hur den takbärande väggen skulle utfö-
ras. Skulle stolparna bearbetas? Ramqvist hade vid
utgrävningarna iakttagit att flera av stolphålen i väg-
gen hade kvadratisk eller rektangulär form och att
några stolphål var runda men med ett mörkare rek-
tangulärt mittparti. Några stolphål var också ovala
med ”tentakel-lika” utskott. Tillsammans indikerade
dessa spår att åtminstone delar av väggen varit ut-
förd av plank. Utskotten och de ovala stolphålen kunde
tyda på skiftesverk eller stavverk mellan de stående
stolparna (Ramqvist 1983:83). Samma förhållande
med plankor i väggarna finns i Trogsta, men har där
tolkats som stående ovanpå markytan, utan nedgräv-
ning (Liedgren 1992:137f).

Tillverkningen av plank kunde ske enligt två metoder.

• Stocken klyvs mitt itu så att man får två likadana
halvor. Därefter huggs den yttre rundade sidan bort
med yxa. På så sätt får man två plankor per stock.

• De yttre rundade sidorna klyvs bort så att stockens
mittparti blir en planka. Man får alltså bara en
planka per stock. Nackdelen är att plankan kom-
mer att bestå av den sprickbenägna kärnan.

Enligt byggnadstraditionen har tall använts vid klyv-
ning till plank. Granen har flera grenar och är därför
mera svårkluven. Analyser av virke från Gene och
Trogsta hade också visat att plankor och hammar-
band ofta utförts av tall (Danielsson 1988:15ff).

Väggstolparna kapades med motorsåg till längder på 2 me-
ter och metoden att klyva stocken för att få ut 2 halvor/stock
valdes som den effektivaste. Erfarenheter saknades av klyv-
ning med yxa och kil och först efter en del experimente-
rande infann sig den rätta tekniken. Arbetet med barkning
och klyvning pågick sedan från slutet av november fram till
årets slut. Då hade 46 runda väggstolpar kluvits med kilar
och yxa och tillhuggningen av stockhalvornas kluvna sida
hade påbörjats.

4.1.7 RESULTAT 1991

Rekonstruktionsarbetet gav nya erfarenheter och in-
sikter men också nya frågeställningar. Vi lärde oss
mycket om byggnadsvirket, att tall skulle användas i
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de invändiga bärande konstruktionerna medan gran
lämpade sig bättre i de yttre. Att det krävdes ansen-
liga mängder byggnadsvirke, att detta måste ha frak-
tats till byggnadsplatsen med hjälp av häst och att
arbetet måste föregås av 1-2 vintrars skogsavverk-
ning. Vi förstod att virket efter avverkningen måste
torka i ytterligare 1-2 år för att bli mera lätthanterligt
och för att barken skulle lossna. Vi lärde oss att klyva
stockar med yxa och kil och vi lärde oss nävertakets
princip. Men vi nådde också insikter kring vår rekon-
struktionsmetod. Framför allt var det problemen med
hållfastheten på takåsarna och den framtvingade nöd-
lösningen som fick oss att inse betydelsen av de ”ne-
gativa resultaten”. Den ständiga tidsbristen tvingade
oss också att ta ställning till en konstruktions- eller
byggnadsdetalj i taget samtidigt som vi måste tänka
på helheten och se flera steg framåt i byggnads-
processen.

4.1.7.1 Resultat och nya frågor 1991

Resultatet består dels av erfarenheter som påverkade
synen på hela huskonstruktionen, dels erfarenheter
kring det praktiska byggnadsarbetet och dels erfaren-
heter av rekonstruktionsmetoden. De båda första re-
sulterade i nya frågeställningar till det arkeologiska
materialet medan den senare tydliggjorde metodens
för- och nackdelar. För hela huskonstruktionen gällde
erfarenheterna allt ifrån byggnadens orientering och
form till konstruktionsdetaljer som takvinkel, bärande
stolpar och byggnadsmaterial.

Den första erfarenheten gällde frågor kring bygg-
nadens orientering som väcktes när placeringen av
rekonstruktionen skulle avgöras. De flesta byggna-
derna på boplatsen hade placerats i samma väder-
streck och orienteringen visade sig överensstämma
med de förhärskande vindriktningarna under som-
mar, höst och vinter. En förklaring kunde vara att
man genom placeringen minskade vinds- och snö-
lasterna. En annan förklaring kunde vara att orien-
teringen hörde samman med husens konstruktion och
funktion. Av femton huslämningar på järnåldersbop-
latsen i Gene är åtta placerade i samma väderstreck,
nämligen NNO-SSV, d.v.s. längs med huvudvind-
riktningarna. Tre byggnader avviker från denna pla-
cering, hus XII, hus V och hus VI (se fig 3:1). Öv-
riga anläggningar är hus XIV, som egentligen inte
är något hus utan en närmast kvadratisk 1,5 m stor
grop med fynd av vävtyngder varför den har tolkats
som en vävgrop (Lindqvist 1989a:111f) samt hus
III, ett medeltida kvadratiskt hus. Två huslämningar
var svåra att definiera och avgränsa.

De åtta byggnaderna i riktning NNO-SSV ligger
väl samlade sida vid sida (se fig 3:1) medan de tre
avvikande byggnaderna samtliga ligger utanför och
vid sidan av denna hussamling.

Finns det skillnader i funktion eller konstruktion
hos dessa tre byggnader  som kan förklara varför de
har getts en avvikande placering? Hus XII är en bygg-
nad som ligger ett stycke utanför den övrigabebyg-
gelsen. Huset saknar spår av väggar men har stora
stolphål, en lertäckt härd och fynd av en stor mängd
brända ben i och omkring huset. Huset tolkades först
som en beredningsplats för både fällda bytesdjur och
slaktdjur ( Lindqvist 1989a:113) men har senare tol-
kats som det äldsta bostadshuset på platsen (Lind-
qvist & Ramqvist 1993:32).

Hus V är en oval grop med kulturlager och förhål-
landevis många föremålsfynd. Gropen saknar härd
och har tolkats som en aktivitetsyta, med tak endast
över den västra halvan (Ramqvist 1983:132 ff). Hus
VI är en smedja med ässjor i mitten och med beva-
rade delar av taket. Utifrån dessa lämningar har taket
tolkats som ett nävertak med torvtäckning. Lämninga-
rna efter taket är mindre påtagliga över ässjorna i
byggnadens mitt vilket kan tolkas på två sätt. An-
tingen har hela mittpartiet brunnit upp i samband med
den brand som ödelade byggnaden, eller så har det
helt enkelt inte funnits något tak, utan istället en stor
rököppning i byggnadens mitt (Ramqvist 1983:113).

De tre byggnaderna skiljer sig från de övriga hu-
sen genom sina speciella konstruktioner och funktio-
ner: ett vägglöst hus med lerhärd och med en funktion
som slakthus/styckningshus alternativt äldsta bostads-
huset, ett grophus utan härd och en smedja med cen-
tralt placerade ässjor och torvtak. Den ena saknar
alltså helt eldstad medan de andra har haft en sådan
funktion att man kan anta att rököppning har suttit i
taket istället för i gavlarna.

Av de åtta byggnaderna placerade i samma väder-
streck har åtminstone de två stora långhusen innehål-
lit bostadsdelar med mitthärd och haft valmade gav-
lar med rök- eller vindsöppningar i gavelspetsarna.
Det är möjligt att dessa byggnader är beroende av
vindarna för ett fungerande drag från eldstäderna och
därför har placerats längs med huvudvindriktninga-
rna. De övriga husens funktioner har tolkats av Lind-
qvist & Ramqvist (1993:44ff) som torkhus (hus XIII),
verkstadshus med anknytning till bronsgjutning (hus
IV och VII), visthusbod eller kornförråd (hus VIII
och XI) och tröskloge (hus X). Av dessa är det endast
det minsta huset hus XIII som har härd. Storleken på
huset är 6,5 x 3,8 meter och fynden upplyser inte om
funktionen men eldstaden indikerar att huset kan ha
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använts som torkhus. Huset är ovanligt på flera sätt.
Förutom de båda långhusen och smedjan är det den
enda husgrunden med eldstad. Huset har också haft
raka gavlar och långsidor och trots sin litenhet för-
setts med tre bockpar, hörnstolpar och två mittstol-
par, mesulor. Totalt har alltså den lilla byggnaden 12
takbärande stolpar för en byggnadsyta på ca 25 m².
Intressant är att förutom långhus och smedja är detta
den enda byggnad som har eldstad och att byggnaden
tveklöst saknar valmad gavel. Det betyder att rök-
öppningen har suttit i taket ovanför härden. Slutsat-
sen blir därför att funktioner som sädesförråd och
tröskloge och de begränsade förekomsterna av här-
dar hos dessa åtta byggnader antyder ett större behov
av ventilation och torkvindar än av rökutsläpp.

En generell slutsats av resonemanget skulle kunna
vara att de treskeppiga husens olika placeringar i för-
hållande till väderstrecken inom samma boplats kan
indikera skilda konstruktioner och funktioner på så
sätt att:

• byggnader placerade längs med de lokala förhärs-
kande vindriktningarna, har medvetet placerats i
denna riktning för att uppnå ett fungerande vind-
drag genom huset. Byggnaderna har antingen be-
hov av ventilation, torkvindar eller värmehållning
under den kalla årstiden och därför rökutsläpp i gav-
larna. Funktionerna är i huvudsak sädesförråd,
tröskloge, bostad, stall och fähus. För dessa ända-
mål är byggnaderna konstruerade med valmade
gavlar och/eller öppningar i gavelspetsarna.

• byggnader placerade oberoende av huvudvind-
riktningarna har inte innehållit sådana funktioner
som varit beroende av ventilation, torkvindar eller
värmehållning under den kalla årstiden. Därför är
de inte heller konstruerade med valmade gavlar och/
eller öppningar i gavelspetsarna.

Hypoteserna kan kontrolleras genom nya frågor till
arkeologiska huslämningar.

• Vilka hustyper på boplatserna har placerats i samma
väderstreck och vilka avviker?

• Kan funktioner som bostadshus, vissa verkstads-
hus, trösklogar, sädeslador och torkhus kopplas till
samma orientering?

• Kan tidsmässiga skillnader iakttas så att äldre hus
har placerats efter huvudvindriktningar men inte
yngre?

För att jämföra om det finns regionala skillnader ska
vi undersöka husens orienteringar i det sydvästnorska

kustlandet, de sydnorrländska dalgångarna, det danska
och skånska slättlandet och det mellansvenska
inlandet.

Björn Myhre (1980: fig117) har sammanställt
orienteringen för 135 husgrunder från 3 skilda distrikt
i kust och inland i SV Norge. De allra flesta är place-
rade i riktningen NV-SO (42,2 %) och därefter i NNV-
SSO (18,2 %). Sammantaget visar Myhres samman-
ställning att det finns en klar tyngdpunkt på place-
ringar i riktningsintervallet mellan VNV-OSO och N
-S. Drygt 78 % är placerade inom dessa riktningar
medan resterade 22 % har placerats i riktningarna
mellan ONO-VSV och O-V. De flesta har alltså pla-
cerats i riktningar närmare N-S än V-O. En önskan
att vända gavelväggen mot den kalla NV-vinden ver-
kar, enligt Myhre, vara avgörande för placeringen.
Myhres (1980:227ff) slutsats blir att ...”den fram-
herskende lokale vindretningen har vært avgørende
for orinteringene av tuftene, men samtidig har man
forsøkt å ta hensyn til terrenget på stedet”.... Att de
lokala vindriktningarna varit viktigare än hänsynen
till terrängen visas av placeringen av de stora lång-
husen i Ullandhaug. Istället för att placera husen längs-
med den sluttande terrängen för att skapa en plan
byggnadsyta har de placerats vinkelrätt mot höjd-
kurvorna med den norra gaveln högre upp i sluttningen
än den södra (jmf Myhre 1980: fig 5).

Liedgren (1992:126) påpekar också att närmare 70
% av de hälsingska husgrunderna över 15 m som tro-
ligen innehållit bostadshus är placerade i riktningarna
mellan VNV-OSO till VSV-ONO. Bara 15 % är pla-
cerade i riktningar från NNV-SSO till NNO-SSV. Det
betyder att de flesta orienterats i riktningar närmare
O-V än N-S. Däremot har närmare 50 % av de min-
dre husgrunderna placerats i riktningar omkring N-
S. Liedgen tror att husgrunderna har placerats efter
dalgångarna som i huvudsak är orienterade i V-O rikt-
ning. Det betyder också att i Hälsingland har hänsy-
nen till snölasterna inte varit styrande för oriente-
ringen.

För bronsålderns bostadshus i Skåne och Danmark
har man också valt placeringar i riktningarna mellan
O-V och NV-SO. Som anledning föreslås att husen
skulle vara placerade utifrån astronomiska/ideologiska
uppfattningar kopplade till solstånden (Björhem &
Säfvestad 1993:114f). Även vid Pryssgården i Öster-
götland låg bronsåldershusen placerade i intervallet
mellan O-V och VNV-OSO (Borna-Ahlqvist 2002:28).

Likriktningen i huslämningarnas orientering på
boplatserna är ofta iögonfallande. Översikten visar
att det måste finnas en medveten tanke bakom place-
ringen som inte i första hand styrs av hänsyn till
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terrängen. Detta är särskilt tydligt hos husgrunde-
rna på plan åkermark som inte alls styrs av terrängen
men där husen ändå ligger i samma riktning. Med
tanke på att det trots allt finns så stora skillnader i
orienteringarna med tyngdpunkten antingen mot N-
S eller V-O är det tydligt att orienteringen till väder-
strecken inte styrs av generella uppfattningar som
till exempel en koppling till solstånden. Hänsyn till
lokala vindriktningar och ideologiska hänsyn har is-
tället föreslagits som förklaringar. För närvarande
är det svårt att se vilka dessa ideologiska uppfatt-
ningar skulle vara. Jag tror därför att orienteringen i
hög grad har styrts av hänsyn till vindslaster och
behov av ventilation och/eller rökutsläpp.  Detta har
styrt både husets placering längsmed de lokala vind-
riktningarna och dess konstruktion med valmade
gavlar för att skapa en gavelöppning.

Den andra stora erfarenheten gällde de takbärande
stolparnas placeringar som får betydelse för tak-
åsarnas längd och bärighet och för hela husets form.
Vårt problem med takåsarna berodde på det tunga
torvtaket kombinerat med takåsarnas stora spännvidd
över bostadsrummet. Därför måste vi först ifrågasätta
om tolkningen med ett tungt torvtak över bostadsdelen
är riktig. Tolkningen bygger endast på observerade
skillnader i de takbärande stolparnas förkolning mel-
lan den norra och den södra delen av huset. Om detta
inte indikerar skilda takmaterial skulle en förklaring
kunna vara att innertaket eller den lerklining som
uppenbarligen suttit högt i bostadshuset har medver-
kat till att dämpa elden och där skapat en ytligare
förkolning. Ett lättare tak kan alltså vara en lösning
på problemet, andra lösningar är flera takbärande stol-
par eller en takkonstruktion med takstol.

Den takbärande konstruktionen har flitigt diskute-
rats av forskarna. Myhre (1980:178) påpekar en ten-
dens till att de takbärande stolparna flyttas närmare
mittlinjen under yngre järnålder, vilket medför en ökad
belastning på väggarna, och menar att detta kanske
indikerar en övergång till kraftigare väggkonstruk-
tioner. Komber (1989:124ff) argumenterar för att
övergången till smalare mittskepp hör samman med
en övergång till tyngre torvtak medan Liedgen (1992:
157) menar att det snarare implicerar införandet av
innertak . Men samtidigt som belastningen ökar på
väggarna visar Herschend i undersökningen i Stora
Köpinge, Skåne att väggarnas förankring i marken
har minskat. Och det kan förefalla orimligt att sido-
stabiliteten skulle minska samtidigt som belastningen
ökar. Men det är inte alls oförklarligt menar Hersch-
end (1989:84) som istället tolkar detta som ett tydligt
bevis för att tvärbjälken har uppfunnits. Det här är en

viktig iakttagelse och slutsats som jag tycker bör för-
tydligas. Slutsatsen måste vara, som Herschend också
säger, att byggnaden har försträvats på ett annat sätt
än tidigare. Däremot bevisar det inte att försträvningen
har skett med just tvärbjälkar. Den kanske har skett
på andra sätt t ex genom en annan takkonstruktion
med takstol.

Den bärande konstruktionen i huset 3 i Högom är
intressant i sammanhanget. Huslämningen är 25 m
lång men är inte bevarad i hela sin längd. Formen på
den bevarade delen är trapezoid och den största bred-
den är i den västra delen 7,5 och 5 m i den östra.
Väggen är uppbyggd på syll men den bärande tak-
konstruktionen skiljer sig från andra huslämningar i
Mellannorrland genom att i det inre ha 7 oregelbun-
det placerade stolpar som inte kan knytas till vare sig
bockkonstruktion eller mesulakonstruktion (Ramqvist
(1992a:162) . Ramqvist (1998:86) menar därför att
huset troligen har försetts med en takstol. Husläm-
ningen ligger under hög 3 som daterats till omkring
500 e Kr medan boplatsmaterialet visar på dateringar
mellan 400 och 600 e Kr. Ramqvist (1990:88) gör
därför bedömningen att huset brunnit ner på 400-ta-
let och det skulle i så fall vara ett av de äldsta exem-
plen på en takstolskonstruktion. Ramqvist tolkning
uppfattas här troligen som ganska kontroversiell.
Takstolen bygger på den ”låsta triangelns princip”
med en vågrät stock/planka som förbinder två mot
taknocken sluttande stockar/plankor så att en sluten
triangel bildas. Först i husen från yngre järnålder, som
ofta saknar inre bärande stolpar, vill eller törs man
försiktigt föreslå att ”den låsta triangeln” och en tak-
stol ingår i konstruktionen (t ex Göthberg 2000:20).

Överhuvudtaget är forskarna mycket försiktiga med
att använda takstolen som konstruktionsbegrepp för
järnåldershuset. Det här tror jag är ett exempel på
hur vi medvetet eller omedvetet styrs av den äldre
etablerade forskningen. Takstolen har setts som en
uppfinning under sen järnålder/tidig medeltid och
därför har det också varit i det närmast omöjligt att
tro att den skulle ha använts tidigare. Även om den
bärande konstruktionen, som t ex i Högom hus 3,
svårligen kan förklaras på andra sätt än att det måste
finnas en takstol. Jag menar alltså att man inte bör
bortse från möjligheten att takstolens princip har an-
vänds redan i den äldre järnålderns huskonstruktioner.

Ett viktigt resultat var också synen på hela husets
form. Den äldre järnålderns huskonstruktioner är ofta
bredare mitt på huset än vid gavlarna med en krum
takprofil som följd. Ett viktigt resultat av rekonstruk-
tionen var att det avsmalnade mittskeppet i gavlarna
också förstärkte den krumma takprofilen. Båda lång-
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husen i Gene hade avsmalnade mittskepp i gavlarna.
Följden av detta blev att huset liknade en upp- och
nedvänd båt. Svårigheten med takåsarnas bärighet
över bostadsrummet tvingade oss att välja hela takå-
sar och därmed ett bredare mittskepp i husets södra
gavel. Istället för 1,6 m som de arkeologiska lämninga-
rna visade blev mittskeppet här 2,1 m. Med ett sma-
lare mittskepp skulle takprofilen ha blivit ännu krum-
mare än vad rekonstruktionen kom att visa. Vad var
anledningen till att detta så uppenbart eftersträvades?
Intressanta frågor till det arkeologiska materialet blir:
Vilka hustyper har försetts med ett avsmalnande mitt-
skepp i båda gavlarna, respektive i bara den ena ga-
veln? Finns det kronologiska, geografiska eller funk-
tionella skillnader?

När det gällde den takbärande konstruktionen vi-
sade beräkningarna också att mittåsen inte hade nå-
gon bärande funktion. Ändå finns det mittstolpar i
hus I, stolpar som vanligen brukar tolkas som stöd-
stolpar för mittåsen. Troligen berodde detta på en
okunskap om lasternas fördelning vid byggandet av
det äldre huset, något som man sedan hade lärt sig
vid byggandet av det yngre huset. Det betyder att i
Gene har man tidigast under 300-talet nya kunskaper
och tekniker som innebär att mittstolpar inte behövs i
konstruktionen.

Ramqvist hade föreslagit att extrastolparna intill
de södra bockarna fungerade som extra takbärande
stöd för ett tungt yttertak. Ett viktigt resultat av arbe-
tet var att Dufva övertygade om att detta inte var
möjligt. Stolparnas placeringar skulle innebära att de
balanserade taksidan och tog över vikten från bocken.
Extrastolparnas klenare dimensioner visade tydligt att
deras uppgift inte kunde vara att bära yttertaket. Där-
med återstod endast en funktion nämligen som tak-
bärande stöd för ett innertak.

Extrastolpar vid bockarna är kända från husgrunder
i Hälsingland (Liedgren 1992:134) och Ångerman-
land men är i övriga Skandinavien ganska ovanliga.
Ett exempel från romersk järnålder – folkvandrings-
tid finns i Uppland, Norslunda hus 4 (Göthberg
1995:89; Göthberg m fl 1995:219).

Synen på takkonstruktionen förändrades när vi
lärde oss nävertakets princip. Den torv eller takved
som ligger ovanpå nävret fyller endast en funktion
som isolering, tyngd och skydd för nävertäckningen.
Nävret håller taket tätt och är helt styrande för valet
av takvinkel och takkonstruktion. Takläggningsme-
toden med löst liggande näverflak och nävrets egen-
skaper är avgörande för taklutningen. Det har inte
inneburit någon skillnad om nävret täckts med torv el-
ler med takved. Om takvinkeln är för brant ligger inte

de lösa näverflaken kvar på taket utan riskerar att för-
skjutas ur läge. Om takvinkeln är för flack blir
avrinningen för dålig vilket försämrar nävrets livslängd
och hållbarhet. Takvinkeln berodde alltså helt på tak-
materialet och detta styrde i sin tur placeringen av de
takbärande stöden. Tunga tak med näver och torv krä-
ver en relativt flack takvinkel och behöver helt enkelt
flera stödpunkter än ett lättare halmtak som kräver en
brant takvinkel för en bra avrinning. Relationen mel-
lan takvinkel och nävertak var alltså mycket viktigare
än vad Ramqvist (1991) hade antagit.

Synen på väggkonstruktionen påverkades också när
de takbärande väggstolparna skulle bearbetas. Stockar
kluvna till plankor hade iakttagits som den takbärande
väggkonstruktionen i Gene. Vi valde att klyva ut två
plankor/stock. Jämfört med runda stockar måste klyv-
ningen till plank ses som en betydande arbetsinsats,
vilket måste betyda att det funnits fördelar med plan-
kor. Vilka kunde fördelarna vara? Bättre hållfasthet,
bättre stabilitet, virkesbesparing, andra konstruk-
tionsmässiga fördelar eller estetiska och kulturella
krav? En hel stock har utan tvekan bättre hållfasthet
och stabilitet än en planka. De estetiska synpunkterna
kan gälla väggstolpens insida mot rummet men inte
utsidan mot ytterväggen som blir helt dold mellan
väggarna. Det är 70 cm till ytterväggen och ingenting
tyder på att utrymmet däremellan innehållit något
annat än luft. Det kan naturligtvis finnas kulturella
krav på byggnadens utförande. Enkla runda stolpar
kan t ex uppfattas som simpelt och primitivt i förhål-
lande till den större arbetsinsatsen i bearbetade plan-
kor och balkar.

Väggstolparnas utförande kan också höra samman
med konstruktionen mellan stolparna. Om utrymmet
mellan väggstolparna istället hade utgjorts av stav-
verk eller skiftesverk kanske det fanns byggnads-
tekniska fördelar med väggstolpar utförda i plank.
De enda godtagbara argument som kunde förklara
varför stolparna skulle huggas till plank var därför
virkesbesparingsskäl eller en väggkonstruktion med
stavverk eller skiftesverk.

Rekonstruktionsmetodens för- och nackdelar blev
tydliga i tolkningarna av takåsarna över bostads-
rummet. Den arkeologiska lämningen visade att tak-
åsarna varit delade över bock 3 men vi kunde inte
lösa bärigheten och tvingades till två ”nödlösningar”.
För att öka bärigheten gjordes takåsarna hela över tre
bockpar i husets södra del och för att minimera be-
lastningen minskades takrotets dimensioner från 10-
15 cm till 5-7 cm. Nödlösningen med den hela takå-
sen över bostadsdelarna gav flera följdverkningar på
konstruktionen.
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• Takprofilen i den södra gaveln ändrades med en
brantare takvinkel och en högre gavelspets som
följd. Istället för en krum takprofil skulle huset få
en svankig profil.

• En mittås måste uppföras för att försöka återge den
utformning som tolkningarna visade. Detta trots att
åsen uppenbarligen inte behövdes för konstruktio-
nen.

Här såg vi tydligt vad som inträffade när de olika
tolkningarna inte samverkade. Vårt resultat överens-
stämde inte alls med den arkeologiska lämningen.
Och det var intressant hur tydligt detta blev. Man
skulle annars kunna misstänka att den ena ”felak-
tiga” tolkningen skulle leda till ytterligare feltolk-
ningar. Här var det tvärtom tydligt att den arkeolo-
giska lämningen klart begränsade dessa risker. Ker-
stin Cassel (1998: 20) har pekat på svårigheterna
att kunna bevisa att en tolkning är ”den rätta” men
menar att materialet kan ”värja sig” mot vissa tolk-
ningar. Det var precis vad som hände här. Och det
här är kanske rekonstruktionsarbetets största fördel.
Inte att bevisa ”de rätta” tolkningarna utan helt en-
kelt att eliminera de felaktiga. Och det intressanta
var naturligtvis att lokalisera ”feltolkningen”. Det
finns åtminstone tre alternativ: ett lättare tak, flera
takbärande stöd eller annan takkonstruktion med
takstol.

Exempel på tolkningar som samverkade var tolk-
ningen av bockens sammanfogning som samverkade
med resningsmetoden för bockarna. Vi hade valt en
sammanfogning med tapp som den starkaste lös-
ningen. De arkeologiska lämningarna indikerade att
bocken hade satts samman först innan den restes.
Sammanfogning med tapp var den enda metod som
var tillräckligt stark för att tillåta en resning av hela
bocken. De båda tolkningarna stödde och bekräftade
därmed varandra.

Erfarenheterna från det praktiska rekonstruktion-
sarbetet ledde förutom erfarenheter om material- och
tidsåtgång också till flera nya frågeställningar om tek-
niker för tunga lyft, markberedning och avverkning
och om redskapsbehov som släpor eller kälkar för
timmertransporter.

En lyftanordning med block och rep användes för
att lyfta takåsarna på plats. Var tekniken känd under
äldre järnålder? Blocket innehåller oftast flera trissor
och har tillsammans med linor använts på båtar för
att spänna storseglet. Båtar med stora råsegel finns
avbildade på de gotländska bildstenarna från 4-500-
tal. Om lyftprincipen med block har använts är osä-
kert men råseglet kräver åtminstone en eller flera

trissor för att kunna hissas. En annan betydligt mera
arbetskrävande metod för att få åsarna på plats kan
vara att med rep dra upp dem till bockarna på sned-
ställda, nybarkade och hala stockar.

Iordningställandet av marken till en plan byggnads-
terrass måste ses som en relativt stor arbetsinsats.
Varför har man valt att bygga terrasserna överhuvud-
taget? Boplatsen på Genesmon är ett exempel på ett
terrängläge utan terrass.

Kan husgrundsterrasserna vara byggda därför att:

• andra lämpligare byggnadsplatser redan var upp-
tagna? Lämpligare platser borde i så fall sökas med
likartade topografiska kriterier som t ex flatmarks-
läget på Genesmon. Husgrundsterrassen skulle då
alltså tillhöra en yngre byggnadsfas inom det lo-
kala området.

• naturliga topografiska förutsättningar har inte ef-
tertraktats därför att andra faktorer vid valet av
byggnadsplats har varit viktigare? Tänkbara fakto-
rer skulle i så fall kunna vara t ex rätta vind-
riktningar, rätt markbeskaffenhet för byggnationer
eller närheten till odlingsbara jordar?

Avverkningen av byggnadsvirke resulterade i flera
frågeställningar som skulle kunna belysas genom ex-
periment eller ytterligare forskning.

• Krävs det en speciell typ av yxor för att kunna fälla
furor med dimensioner omkring 40 cm? Experiment
med kopior av järnåldersyxor skulle kunna ge bättre
svar på hur olika typer av yxor har fungerat vid
fällningen och hur lång tid arbetet har tagit för en
erfaren huggare.

• Avverkningen resulterade också i stora mängder
kvistar och ris. Om avverkningen skett i närheten
av gården, som i vårt fall, tog man då också tillvara
riset? I Danielssons (1988:55) vedanalys hade up-
penbarligen inte tallgrenar använts i flätverket utan
istället lövträd och gran. Tallgrenarna har inte
samma böjlighet och blir därför svårare att använda
i flätverk. Återstår att riset har använts till ved. Fura
har man kunnat elda med inomhus, däremot inte
gran som sprätter gnistor. Kan kvistarna och riset
ha använts till något annat?

• Det blir en hel del virke som ska fraktas fram till
husbygget. Det rimliga vore att anta att virket frak-
tats efter häst på vinterföre. Finns det några arkeo-
logiska fynd som tyder på någon form av kälkar
eller doningar? Betsel och ridutrustning finns t ex i
Högomgraven, Medelpad från 500-talet. Delar av

  ett hästkranium finns i hus II i Gene.
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• Barken måste bort för att inte virket skulle angripas
av skadinsekter. Kan man genom avtryck i lerklin-
ingen avgöra om virket har haft barken kvar eller
inte? Om virket barkades, vilken metod användes?
Barkspadar är inte kända från järnålder och yxan
är inte särskilt lämplig för arbetet. Det förefaller
rimligt att anta att man istället torkade virket på
samma sätt som enligt byggnadstraditionen.

• Hur mycket bör man beräkna att byggnadsvirket
har minskat i dimension genom förbränning? Di-
mensionen på t ex de förkolnade resterna efter
stolparna i bockkonstruktionen bör vara mindre än
det färska virket men hur stor är skillnaden?

• De indikationer beträffande resningsmetod som
uppmärksammades vid utgrävningarna i Gene kan
studeras på ett större arkeologiskt material. Raka
kanter i grävda stolphål eller motsvarande sten-
skoningar tyder på en resningsmetod med en hel
sammansatt bock, stabilt hopfogad med tappar.

• Våra kunskaper om järnålderns klyvning och till-
verkning av plankor var begränsade. För att få en
bättre uppfattning om tidens kunskaper skulle man
kunna undersöka vilka dimensioner och längder på
plankor som finns belagda i järnålderns båtar eller
andra bevarade plankkonstruktioner.

4.1.7.2 Byggmaterial och tid

För att kunna göra jämförelser mellan beräknad och
faktisk materialåtgång har Ramqvists (1991) beräk-
ningar på materialåtgång (tab 4:1) sammanställts i
förhållande till det genomförda rekonstruktionsarbetet
under åren 1991-95 (tab 4:2). Enligt Ramqvist skulle
det under 1991 komma att behövas 5 941 löpmeter
virke och 4,5 m² näver. I förhållande till de beräk-
ningar av materialåtgång för taket som hade kunnat
göras före arbetets början hade vi gjort både ändringar
och tillägg. Den faktiska materialåtgången blev där-
för 12 257 löpmeter virke och 15 m² näver (tab 4:3).
Den stora skillnaden orsakades i huvudsak av mins-
kade dimensioner på takrotet för att minska belast-
ningen på takåsarna och dels en ökning av antalet
slanor till takveden vilken skulle täcka och skydda
nävertaket. Skillnaden blev därför stor beträffande
dessa virkesmängder, 8 540 löpmeter mot beräknade
4 820 för takrotet och 2 503 löpmeter mot beräknade
165 för takveden (tab 4:2 och 4:3).

Raftarnas dimension är 11-16 cm i rotände och 9-
11 cm i topp, d v s 12 cm i medeltal. I förhållande till
Ramqvists beräkningar hade vi gjort raftarna en meter
längre för att ge utrymme för en takfot. Det totala an-

talet stämmer väl med beräkningarna förutom de korta
extraraftarna som vi tillförde (tab 4:2 och 4:3).

När det gäller beräkning av tidsåtgång under järn-
åldern har denna uppskattats med stor säkerhetsmar-
ginal utifrån erfarenheter av arbetet. Det är därför
rimligt att anta att beräkningarna snarare ligger i över-
kant än i underkant.

Den takbärande stommen utgjordes av stolpar och
överliggare till 6 bockar, takåsar, takbärande stolpar i
innerväggar samt hammarband. Vi hade inte gjort några
förändringar jämfört med Ramqvist tolkningar och den
faktiska materialåtgången stämmer därför också med
den beräknade (jmf tab 4:2 och tab 4:3). Med 11,5
meter i medellängd innebar det att 27 tallar behövde
fällas. Ett litet virkeslager var önskvärt, om det skulle
visa sig att någon tall inte kunde användas eller om vi
av någon anledning behövde hitta nya lösningar. Ett
30-tal stora tallar fälldes därför och bearbetades under
två dagar i slutet av maj. Tidsbristen gjorde att arbetet
måste utföras med motorsåg och tidsåtgången är inte
representativ för järnåldern. Istället måste arbetstiden
uppskattas. Den stora mängden takvirke skulle också
avverkas och transporteras. För uppskattning av tids-
åtgång har jag antagit att:

• järnåldersbonden hade god erfarenhet av arbetet
med yxa,

Tab 4:1. Sammanställning av beräknad materialåtgång, hus II i
Gene (Ramqvist 1991) samt virkesmängden i m³.

Näver
> 1 030 m²

Torv
440 m²

Klining (lera)
Minst 12 ton (exklusive lera till innertak)

Virke

Dimensioner Antal
(cm) löpmeter m³
40       42   17
30       95   29
20     221   44
15     269   40
10  5 706 571
5  2 820 141

summa  9 153 842
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• det fanns lämpligt byggnadsmaterial i de närliggande
skogarna,

• järnåldersbonden under sommarperioden var upp-
tagen med jordbruksarbetet och därför utnyttjade
den lugnare vinterperioden till avverkningsarbetet,

• virket fälldes nära gården men bars eller drogs inte
hem för hand i djup snö. Istället använde man sig
av gårdens häst för transporterna. Virkesmängden
till taket utgjorde för oss två fulla långtradare med
släp och ändå hade vi inte med allt virket till takrotet.

Man kan därmed konstatera att det är avsevärda
mängder virke som ska transporteras fram till bygg-
nadsplatsen,

• virket drogs troligen hem med häst och någon form
av medar, släpor eller doningar.

Med dessa antagande som utgångspunkt antar jag att
under järnåldern behövde fyra till fem personer två
vintersäsonger á tre månader för avverkning och hem-
körning av allt virke till stomme och tak (tab 4:4).

Tab 4:2 Beräkning av materialbehov för rekonstruktion av hus II (efter Ramqvist, 1991). Sammanställt årsvis utifrån genom-
förda arbeten.

Konstruk- Virke Diam Längd/ enh Antal S:a S:a
tionsdetalj (cm) (m) (st)  (m) (m²)

Stomme 1991
Bock: stolpar ca 40 3,5 12 42
Bock: överliggare ca 30 2,5 6 15
Takåsar (inre) ca 30 40 2 80
Näver till stolpar björk - - - - 4,5
Innervägg:

väggstolpar 15 1,75 100 175
hammarband 15 47,0 4 94

Tak: raftar 10 5,5 100 550
rote (täckande lager rundvirke) 10 4 820
takved(halvklyvingar) 20 5,5 30 165

Summa   5 941 4,5

Väggar och tak 1992
Taknäver (4 skikt) björk 1 760
Näver till vägg stolpar björk 5,5
Tvärbjälkar 20 3 8 24
Innertak: stolpar 20 3 4 12

åsar 20 10 2 20
Yttervägg: störar 10 1,75 192 336
Summa 392 1765,5

Taktäckning 1993
Torv(2 skikt) skogstorv 220 440

Flätning och klining 1994/95
Risflätning slanor 5 2 820
Klining (vägglera 190kg/m²) >20 >12 ton

Totalsummor
Virke (löpmeter) 9 153

Näver (m²) 1 770
Torv (m²) 440
klining  12 ton

Beräknat, men ej utfört
2 skikt näver till yttervägg björk 1,5 x 47 141
Innertakslera (190kg/m²) ca 60 12 ton
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Det bästa för virket var att barken togs bort. Un-
der järnåldern kunde det ske antingen genom att
byggnadsvirket fick torka under 1-2 år tills barken
lossnade eller genom att barken arbetades bort meka-
niskt med yxa. Även om det första alternativet är tro-
ligt kan våra erfarenheter användas för den mera tids-
krävande mekaniska avbarkningen. Uppskattning av
tidsåtgången bygger på arbete med barkspade och ett
ganska färskt virke där barken lossar med lätthet. Våra
två snickare hade inga problem att barka 63 löpmeter
virke under en och en halv dag. Om vi räknar med en
osäkerhetsfaktor på 50 % kan vi uppskatta den tid

som arbetet bör ha tagit med yxa under järnåldern till
20 löpmeter per person och dag. Tidsåtgången för en
person för barkning av virke till bockar blir då ca 25
arbetstimmar och för takåsar ytterligare ca 26 arbets-
timmar.

Iordningställandet av byggnadsytan avgörs av hur
området ser ut före bosättningen. Om det är skog-
bevuxet krävs avverkning och stubbrytning och om
det ligger i en sluttning krävs en plan byggnadsyta,
en terrass. På Genesmon var byggnadsytan en jämn
platå som kan ha krävt skogsavverkning och stub-
brytning men inget annat större markarbete. En rim-

Konstruktions- Virkes slag Diam Längd/ enhet Antal S:a S:a
detalj (cm) (m) (st) (m) m²

Bock:stolpar tall 40 3,75 12 45
Överliggare tall 30 3 6 18
Takåsar (inre) tall 30 13 2

tall 5,5 2
tall 6 2
tall 9 2 67

Näver till stolpar björk flak 0,50x0,60 48 15
Summa: 130 15

Innervägg:
väggstolpar tall 25-35 2 46 92
hammarband, tall 17-20 6,5 1

tall 17-20 6 2
tall 17-20 5,5 3
tall 17-20 5  2
tall 17-20 4,5  1
tall 17-20 4  4
tall 17-20 3  1
tall 17-20 2,5  4
tall 17-20 2  2
tall 17-20 5 1,1-1,5

summa hammarband tall 18,5 4,25 21 89
Summa 181

Tak: raftar gran  12  6,5   81   527
med rotben gran  12  6,5    24   156
extra gran  12  4    42   168
rote (täckande lager
rundvirke) gran   5   3-4  2 440  8 540
takved  8    7   328  2 296
takved (halvklov) gran   8  2-4   69   207
låsningspinne gran   2,5  1   19     19
mittås tall  15  4-9     5     33
Summa 11 946

Summa:  12 257 15

Tab 4:3. Åtgång av byggnadsmaterial vid 1991 års rekonstruktionsarbete i hus II.
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lig uppskattning av arbetsinsatsen blir därför att här
har krävts omkring fem dagars arbete för 5 personer
dvs 200 arbetstimmar samt en häst för att ställa i ord-
ning en ca 600 m² stor byggnadsyta (tab 4:4).

De avbarkade stolparna skulle sedan huggas till
med tappar och tapphål. Det är 12 tappar och lika
många tapphål som ska huggas till i stolpar och över-
liggare. Vår snickare utförde detta arbete under mindre
än två dagar. Med en osäkerhetsfaktor på 50 % kan
vi uppskatta arbetstiden under järnåldern till 3 dagar
eller 24 arbetstimmar. Tillsammans kan alltså
arbetsinsatsen under järnåldern för barkning och till-
huggning av bockarna uppskattas till drygt 6 dagar
för en person eller ca 50 arbetstimmar (tab 4:4).

När stolparna och överliggarna var färdiga med
tappar och tapphål gick själva hopsättningen av bock-
arna snabbt. Experimentet med resningen av den sjätte
bocken visade att vår mycket tunga, sammansatta
bock kunde resas av 6 man på 10 minuter. Det är
därför rimligt att anta att 4-6 personer under järnål-
dern på samma tid hade kunnat resa en bock av lät-
tare torkat virke. Enligt vårt experiment skulle alla
sex bockarna ha kunnat resas under en timme.

Med en väl tilltagen osäkerhetsfaktor kan vi där-
för uppskatta tidsåtgången för ca 5 personer under
järnåldern till en halv dag för hopsättning och en hel
dag till själva resningen av sex bockar. För en person
blir det totalt 60 arbetstimmar (tab 4:4).

När sedan åsarna skulle på plats behövde våra två
snickare fyra dagar för att med hjälp av stubbrytare
och vinsch kunna lyfta och justera in de åtta takåsarna.
Om man antar att man under järnåldern planerade
byggnadsarbetet i god tid och därmed använde torkat
virke, blir takåsarna betydligt lättare och mera lätt-
hanterliga. Vår ”nödlösning” med den hela takåsen
är dessutom troligen helt felaktig. Med torrare virke
och kortare takåsar hade arbetet underlättats betyd-
ligt. Man kan därför anta att två personer under järn-
åldern behövde fem dagar för att lyfta åtta takåsar på
plats, tillsammans 80 arbetstimmar. Barkning och
placering av takåsar skulle därmed tillsammans kräva
ca 110 arbetstimmar (tab 4:4).

När väggstolparna skulle klyvas i halvor visade
det sig vara ett precisionsarbete som, när man kan
tekniken, gick förhållandevis snabbt. Efter övning
kunde vår snickare klyva 12 stockar per dag. Den
teknik vi använde är densamma som under järnåldern.
Med tillägg för en viss osäkerhetsfaktor kan vi därför
anta att en person under järnåldern kunde klyva 10
stockar á 2 meter per dag. Det skulle då behövas 4,6
dagar eller 40 arbetstimmar för klyvning av de 46
stockarna till väggstolpar (tab 4:4).

4.1.8 SAMMANFATTNING 1991

Vid det första verksamhetsårets slut kunde vi sum-
mera arbetet med rekonstruktionen och konstatera,
att trots den korta planeringstiden hade vi lyckats slut-
föra föresatserna för året. Den takbärande stommen
stod på plats.

Byggnadsarbetet startade med avverkning av virke
i maj månad, resning av stommen under juli månad
och avverkning av takvirke i november månad. Per-
sonalen i byggnadsarbetet hade i huvudsak varit två
personer samt några kortare anställningar. Det utförda
arbetet under året var:

• avverkning av allt virke till bockar, takåsar, vägg-
stolpar och hammarband samt takraftar, takrote
och takved

• markplanering och iordningställande av
byggnadsytan,

• resning av sex bockar och därpå liggande takåsar,
• klyvning av alla väggstolparna och tillhuggning av

drygt hälften.

Det innebar att vi hade anskaffat 12 257 löpmeter
virke och 15 m² näver mot beräknade 5 941 löpmeter
virke och 4,5 m² näver (tab 4:2 och 4:3). Den stora
skillnaden berodde på den minskade dimensionen på
takrotet och den ökade andelen takved

Arbetstiden för detta arbete under järnåldern kunde
uppskattas till 5 personers arbete under två vinter-

Arbetsmoment arbetstimmar

Materialanskaffning
avverkning av stomvirke samt
virke till inner- och yttervägg en vinter á 4-5 pers
avverkning och framkörning
av takvirke en vinter á 4-5 pers

Stomme
markarbeten 200
barkning och tillhuggning av bockar 50
hopsättning och resning av bockar 60
barkning och placering av takåsar 110

Innervägg
klyvning av väggstolpar 40

Summa 460 samt
2 vintrar á 4-5 pers

Tab 4:4. Sammanställning av uppskattad tidsåtgång för en per-
son under järnåldern motsvarande rekonstruktionsarbeten ut-
förda under 1991.
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säsonger à 3 månader för virkesanskaffning samt drygt
57 arbetsdagar eller ca 460 arbetstimmar på bygg-
nadsplatsen.

Arbetet ledde förutom resultaten om material- och
tidsåtgång också till resultat som påverkade synen på
hela konstruktionen och på vår arbetsmetod.

• Husens placeringar längs med huvudvindriktning-
arna kan bero på en önskan att minska vinds- och
snölasterna, att utnyttja vindarna för ventilation el-
ler ett bättre drag från eldstäderna.

• Hållfasthetsberäkningarna visade att antingen ska
byggnaden förses med ett lättare tak, flera takbärande
stöd eller en annan takkonstruktion med takstol.

• Genom att minska mittskeppets bredd i gavlarna
och öka den i mitten av huset har man eftersträvat
en krum takprofil så att huset kan liknas vid en upp-
och nedvänd båt.

• Försträvningen av byggnaden kan ske med antingen
tvärbjälkar eller takstol. Förändringarna i konstruk-
tionen mellan hus I och II i Gene, som innebär att
användandet av mittstolpar upphör, sker tidigast
under 300-talet. Vid samma tid uppförs hus 3 i
Högom som indikerar att en takstol har använts i
konstruktionen.

• Extrastolparna intill bockarna i långhusets södra del
har inte burit yttertaket utan troligen ett innertak.

• Nävrets egenskaper och takläggningsmetoden har
en avgörande betydelse för valet av takvinkel, ett
samband som vi inte kände till tidigare.

• De takbärande väggstolparna var utförda av plankor
eller fyrskäringar vilket inte har någon funktionell
betydelse i förhållande till flätverksväggen. Anled-
ningen kan istället vara kulturella eller estetiska krav,
krav på virkesbesparing eller helt enkelt en annan
väggkonstruktion med stavverk eller skiftesverk.

• ”Nödlösningen” med de långa takåsarna visade tyd-
ligt att det arkeologiska materialet inte accepterade
felaktiga tolkningar utan att detta ledde till ytterli-
gare tydliga misstämningar mellan den arkeologiska
lämningen och det praktiska utförandet. Risken för
att den ena feltolkningen skulle leda till flera fel-
tolkningar i en kedjereaktion såg vi därmed som
kraftigt minimerad. På motsvarande sätt fick vi
också exempel på tolkningar som bekräftades av
andra tolkningar. Bockens sammanfogning med tapp
var ett sådant exempel som bekräftades av resning-
smetoden.

Arbetet ledde också till erfarenheter och nya frågor
angående de praktiska arbetsmetoderna. Hjälpmedel
som vi ansåg behövdes i arbetet var en lyftanordning

med block eller trissor och rep för tunga lyft samt nå-
gon form av timmerkälke för transport av byggnads-
virket.

4.2 VÄGGAR OCH TAK 1992

Under 1992 skulle långhusets takbärande stomme
kompletteras med väggar och tak. Föresatserna för
arbetet var att färdigställa hela husets vägg- och tak-
stomme inför klining och taktäckning nästkommande
år. Långhusets tak beskrivs av Ramqvist (1991):

Taket har enligt tidigare gjord undersökning be-
stått av olika material på olika delar av huset. Över
den södra halvan av huset, d.v.s. bostadsdelen har
ett tyngre material funnits, med all sannolikhet torv,
medan den norra halvan haft ett lättbrunnet tak tro-
ligen någon form av nävertak.

Torvtakskonstruktionen hämtar vi direkt från hus
VI i Gene där denna är bevarad i sin hela utsträck-
ning. Raftar från takkrönet, via sidoåsen, till ham-
marbandet placerade med 1-1,25 meters mellan-
rum bildar underlaget för ett heltäckande lager av
i husets längdriktning placerat rundvirke. Raftar-
na, liksom rundvirket, har varit 10-15 cm i diam.
Ovanpå det heltäckande lagret av rundvirke vidtar
ett likaledes heltäckande lager björknäver som i
sin tur täcks med två lager skogstorv vända med
rot-sidorna mot varandra (fig 4:9). Torvtaket kan i

Fig 4:9.Takets konstruktion med takrote av liggande slanor och
taktäckning av näver och torv (efter Ramqvist 1991).
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vår klimatzon inte gärna ha en takvinkel som över-
stiger 30 grader. Med en sådan takvinkel och en
vägghöjd på 1.5 meter blir den sammanlagda tak-
ytan, teoretiskt räknat, 440 m2. I själva verket torde
den bli något större med tanke på att taket blir nå-
got högre på mitten. Den del av huset som blir torv-
täckt är ca 21 meter långt.

Nävertaket görs lämpligen på ungefär samma sätt
som torvtaket men med den skillnaden att nävret
bildar översta skikt. Nävret måste dock fastgöras
med halvklyvingar med ca 15-20 cm diameter lagda

med 1 till 1,5 meters mellanrum. Hur tätt får dock
vind och andra naturkrafter avgöra. Funktionen hos
halvklyvingarna är att hålla nävret på plats. Denna
taktyp ställer inga överhängande krav på tak-
vinkeln. Det viktiga är avrinningen som ju under
alla förhållanden sker enkelt i detta fall.

Inte mindre än ca 90 m² av taket från Gene hus VI
(fig 4:10) fanns bevarat i förkolnat skick (Lindqvist
& Ramqvist 1993:40). Fyndet som är ovanligt för
nordiska förhållanden, hade stor betydelse för rekon-
struktionen. Det visade takets konstruktion och det
visade att detta var ett nävertak.

4.2.1 KOMMER TAKÅSARNA ATT HÅLLA?

Takåsarnas bärighet var det ständigt återkommande
diskussionsämnet. I tolkningsarbetet hade utgångs-
punkten varit en taktäckning med näver och torv, med
de arkeologiska lämningarna efter torvtaket i hus VI i
Gene som förebild (fig 4:10). Ett torvtak vid 25-40°
taklutning skulle enligt Kombers beräkningar komma
att väga 5,0 KN/m eller 500 kg/m² (Komber 1989:
164). Beräkningarna visade att den 9,2 m långa takå-
sen över bostadsrummet inte skulle hålla för en sådan
tyngd. Vi hade försökt att lösa problemet genom en
fördelning av lasterna med en längre takås, men in-
sett att det inte var den rätta lösningen. En annan lös-
ning skulle kunna vara att minska den stora spänn-
vidden över bostadsrummet genom att placera sneds-
trävor i husets längdriktning mellan takås och bock-
stolpe. Arkitekt Gunnar Johannessen framställde
ritningsförslag (fig 4:11) med olika förlag på strävor
i konstruktionen.

Arkeologiska belägg för strävor saknas för den
äldre järnålderns byggnader. Strävorna skulle verkli-

Fig 4:10. Förebilden till långhusets tak har hämtats från Gene
hus VI där  de förkolande resterna efter ett nävertak med täck-
ning av torv fanns bevarade (efter Ramqvist 1983:fig 4:58).

Fig 4:11. Föreslagna sned-
strävor i konstruktionen:
a) mellan takås och stolpe i
bock, b) mellan inner- och
yttervägg, c) mellan överlig-
gare och innervägg och d)
mellan överliggare och
stolpe i bock (ritning Gun-
nar Johannessen).



56

gen lösa våra problem, men det fanns alltså stora
tveksamheter till deras användning under äldre järn-
ålder. Beslutet blev att hålla fast vid vad som fanns
arkeologiskt belagt och att avstå från alla strävor i
konstruktionen.

Flera takbärande stöd i form av stolpar direkt un-
der takåsarna skulle också lösa problemet. De långa
spännvidderna på 9,2 m och 8 m fanns bara i hus II.
I det äldre hus I fanns inga spännvidder för takåsarna
längre än 6,9 m (Ramqvist 1983:60 tab 4:1). Där
fanns dessutom stolpar för mittåsen, en s k mesula-
konstruktion.

Fanns det några indicier på flera stolpar eller stolppar
i det arkeologiska materialet för hus II? Enligt ut-
grävningsrapporten (Lindqvist 1983) fanns i bostads-
rummet anläggning G 18 som beskrivs som ett stolphål,
1,0 m i diameter och 48 cm djupt. Stolphålet är place-
rat 2,6 meter norr om den västra stolpen i stolppar nr
3. Det intressanta är att i hus I finns en stolpe med
exakt samma placering, 2,6 m norr om det tredje
stolpparet, men där som den ena stolpen i bock nr 4 (se
fig 3:2). Kanske har vi här verkligen ytterligare en bock
i konstruktionen. Men varför finns det i så fall bara
spår efter den ena stolpen?

Ytterligare ett osäkert stolphål finns i husets norra
delar, i anläggning G 186 som ligger mellan bock nr
6 och 7. Anläggningen beskrivs i grävningsrapporten
som en huslämning, hus V (Lindqvist 1983:182 ff)
men tolkas i avhandlingen som ett grovkök som ingår
i det stora långhuset (Ramqvist 1983:159 f). Anlägg-
ningen är en mörkfärgad grop med en eldstad, ett litet
stolphål och tre decimeterstora plana stenar som kan
ha varit underlag för stolpar. Varken stolphålet eller
stenarna är placerade så att de kan ha ingått i en bock-

konstruktion. Däremot finns i den nord-sydliga pro-
filen genom anläggningen (Lindqvist 1983: profil G-
H) en nedgrävning med en placering som nästan ex-
akt motsvarar den västra stolpen i stolppar nr 8 i hus
I (se fig 3:2). Vid uppmärkningen av husgrunderna
på fornlämningsplatsen 1989 ansåg man också att hus
II saknade ett stolppar i den norra delen varför man
där markerade ytterligare ett stolppar på motsvarande
plats som stolpparet nr 8 i hus I (Lindqvist & Ramqvist
1993:24).

En tredje lösning på problemet skulle vara ett lät-
tare tak. Med ledning av de förkolnade resterna efter
stolparna i hus I har Ramqvist kommit fram till att
det troligen är ett tungt torvtak över bostadsdelen.
Men det är en stor skillnad mellan hus I och II när det
gäller antalet takbärande stolpar i bostadsdelen. I hus
I finns sju takbärande stolpar i bostadsdelen att jäm-
föras med fyra i hus II. Eftersom det uppenbarligen
inte finns tillräckligt med bärande element för ett tungt
torvtak i hus II kanske hus I hade torvtak över bostads-
delen, men inte hus II?

Var ett nävertak med takved tillräckligt mycket lät-
tare än ett torvtak? Eller krävdes det ett lätt stråtak
för att klara hållfastheten på takåsarna? Långhusen i
Gene har smala mittskepp och byggnadstekniska be-
räkningar har visat att detta troligen sammanhänger
med tunga tak (Komber 1989:159).

Beslutet blev efter diskussioner att hålla fast vid
tolkningen av torvtaket, att avstå från snedsträvor och
extra stöd och istället behålla de långa takåsarna för
att fördela lasterna. Under vintern skulle istället even-
tuella nedböjningar mätas. Vi insåg också att våra
beräkningar påverkades av osäkra faktorer som skogs-
torvens faktiska vikt.

Fig 4:12. Ansenliga mängder virke av-
barkades. Enbart raftarna, takveden och
hammarbanden utgjorde tillsammans
drygt 3 400 löpmeter. Från vänster Mi-
kael Isberg och Kennet Hörnfeldt.



57

4.2.2 FÖRBEREDELSE INFÖR
BYGGNADSARBETE

Årets arbete inleddes med mekanisk avbarkning av bygg-
nadsvirket. Från slutet av april och en bra bit in i juni må-
nad pågick det tålamodskrävande arbetet att med barkspade
skava loss barken från alla raftar, delar av rotet, takveden
och hammarbanden. Den avskavda granbarken kom att ligga
i drivor vid byggnadsplatsen (fig 4:12).

4.2.2.1 Jordgolv av finmo

Vid arbetsgruppens sammanträde i april påpekade
Ramqvist att båda bostadshusen på järnåldersboplat-
sen i Gene hade uppförts på en begränsad markyta av
finmo. Ramqvist menade att en anledning till detta
kunde vara att materialet erbjöd ett stabilare och fas-
tare jordgolv än den omgivande mjälan och sanden.
Han föreslog därför att ett 20 cm tjockt lager med
finmo skulle påföras hela byggnadsytan. Men det
måste ske snarast, innan byggnadsarbetet kunde på-
börjas. Enligt beräkningarna skulle det behövas un-
gefär 80 m³ eller 8 fulla lastbilslaster med finmo. Med
goda kontakter kunde uppdraget utföras redan en
vecka senare.

4.2.2.2 Nävertäkt

Näver kan bara tas när björken savar, vilket inträffar
under en kort period, ca en vecka, vid lövsprickningen.
I norra Ångermanland brukar detta inträffa någon
vecka före midsommar. Det blev därför redan nu nöd-
vändigt att börja planera för 1993 års nävertak.

Enligt byggnadstraditionen har taknäver lagts i 3-
7 skikt. Beslutet blev fyra skikt, vilket kunde ses som
ett slags medeltal. Det innebar att det skulle komma
att behövas ansenliga mängder näver till hela lång-
huset. Husets takytor är på långsidorna 2 x (31 x 7
m) =434 m² medan gaveltaken mäter 2 x 21,7 m =
43,4 m², tillsammans 477 m².  Med näver i fyra skikt
skulle det behövas drygt 1 900 m² näver.

Hur skulle vi under den vecka som nävret släpper från björ-
ken hinna skära denna otroliga nävermängd? Först fick vi
hjälp av naturvårdare från Länsstyrelsen och kommunen som
skar näver för vår räkning inom ett avverkningsområde i
Björna socken men tyvärr räckte detta inte långt. Nävret kom
istället att levereras i ca 0,5 m³ stora buntar delvis från Häl-
singland och det mesta från Ryssland. I jämförelse med det
svenska nävret var det ryska både smidigare och med min-
dre skador och hål.

 En av Länsstyrelsens naturvårdare, Allan Sellström, Röd-
vattnet hade stor erfarenhet av nävertäkt. Han beskrev sin
erfarenhet med att de brukade arbeta tillsammans två och
två i ett arbetslag. En person skar nävret och den andre lade

i press. Tillsammans kunde två personer skära ända upp
till 100 björkar/dag. Han beskrev hur viktigt det var att
näverflaken snarast möjligt lades i press för att inte bli
oanvändbara. Vid soligt väder måste det ske direkt och
annars inom högst en timme före att undvika att flaken
rullar ihop sig till hårda rullar. Näverflaken läggs i press i
en av träribbor hopspikad ”häck” och binds samman till ca
40 kg tunga buntar. Ibland var man tvingad att bära nävret
långa sträckor innan det kunde lastas och därför fick inte
buntarna vara för tunga. Högst tre dagar efter nävertäkten
måste nävret läggas om igen för att luftas och torka. An-
nars började det mögla och blev helt förstört.

Sellström berättade att under den vecka när björken savade
lossnade nävret från björken med en smäll. Men försökte
man både före och efter denna vecka, då fick man arbeta
med ”händer och fötter” och ändå gick det nästan inte att få
nävret att lossna.

Vid nävertäkt ska nävret skäras loss med kniv, berättade
Sellström. För varje näverflak börjar man med att skära en
lodrät skåra i nävret ca 60 cm lång, vilket blir bredden på
flaket. Flakets längd avgörs av trädets dimension. Minst 5"
eller 12,5 cm bör björken vara i diameter. En vanlig storlek
på flaken är 60 x 50 cm.

Om man bara skär nävret stående på marken kan man
skära 4-5 flak/björk. Om man däremot använder stege kan
man skära ända upp till 15 flak/björk. Sellström berättade
att de oftast använde två stegar, en kort och en lång (Sellström
1992: muntl. uppg.).

4.2.3  INNERVÄGG MED TVÄRBJÄLKAR

Väggarnas konstruktion tolkas av Ramqvist (1991):

Vägglinjen består av två delar, den ena i form av
en stolphålsrad som burit hammarbandet och den
andra utanför denna liggande ränna, där funda-
mentet till en isolerande vägg varit förankrad.
Denna har bestått av parvis nerstucket rundvirke,
ca 10 cm i diam. och på ca 1 meters avstånd. Mel-
lan dessa har sedan väggfyllningen placerats, an-
tingen i form av risflätning eller liggande plankor
(fig 4:13). Det är också möjligt att en lös risflätad
vägg satts i samband med den stolprad som bär
hammarbandet.

Vägghöjden har inte kunnat fastställas i Gene,
men omständigheter vid andra undersökningar av
samtida hus bl.a. SV-Norge och Danmark visar att
vägghöjderna varit ca 1,5 meter. Det finns således
grund till att tro att detta även varit fallet i Gene.
För att väggen varit lägre än manshöjd talar också
placeringen av ingångsstolparna.

Spridningen av bränd lera med avtryck av flätverk
hade på boplatsen i Gene sin tyngdpunkt i husets södra
delar och dess långväggar och mellanväggar. Ler-
klinade väggar hade därför tolkats för husets södra
bostadsdelar men inte de norra stalldelarna (Ramqvist
1997:54). Liknande analyser av bränd lera från Häl-
singland visade på samma tendens med lerklinade
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väggar (Melander 1989:fig 3 och 6; Liedgren 1992:
fig 3:51b och fig 3:52a) men där  finns också exem-
pel på väggar byggda av stående plankor och väggar
på liggande syllstock. Vanligast är väggen av lerklinat
flätverk som Liedgren (1992: 136ff, 144f) tolkar som
en isolerande yttervägg. Ytterväggen tolkar han som
utvändigt klädd med björknäver mot en uppskottad
jordvall. Vid ytterväggens insida finns en inre bärande
vägg av stående plankor eller stolpar som inte har
varit nedgrävda.

I södra och västra Norge är inre träväggar vanli-
gare än risflätning. Bjørn Myhre (1980: 165f) använ-
der ett jämförande analysmaterial med 145 undersökta
husgrunder med huvudsakliga dateringar till äldre
järnålder. Utifrån analysen konstaterar Myhre att de
flesta haft inre träväggar även om inte detta gäller
alla husen. Däremot har alla hus undersökta efter 1965
spår efter träväggar. Detta betyder, enligt Myhre,
antingen att arkeologerna har blivit uppmärksamma
på lämningarna eller att grävningstekniken har blivit
förbättrad. I detta stora material finns belägg för väg-
gar av rundtimmer, halvklyvingar, fyrsidiga plankor,
lerklinat flätverk, skiftesverk och några osäkra an-
tydningar till liggande syllstockar.

Myhre menar att den yttre väggen av sten eller torv,
jord och grus har haft antingen en isolerande eller en
försträvande funktion. Men påpekar att några av de
äldsta långhusen har endast en trävägg utan yttre iso-

lerande vägg. En förklaring till detta menar han kan
vara att kustområdet blir blåsigare under tidig romersk
järnålder. Pollenanalyserna visar nämligen att sko-
gen då drastiskt minskar i kustområdet vilket i sin tur
förklarar det större behovet av isolering mot vindarna.
Men det intressanta är att de stora långhusen på Genes-
mon också visar på samma förhållanden över tiden.
Det äldre hus I har en yttervägg delvis på syll medan
hus II har dubbla väggar.

Beträffande bredd och höjd på stenväggarna påpe-
kar Myhre (1980:168) att det finns osäkerheter och
bristande uppgifter i de äldre undersökningarna men
kommer fram till att bredder som oftast nämns är
mellan 1 och 2 m och de vanligaste vägghöjderna 1 -
1,5 m.

Innan innerväggen kunde resas skulle de återstående vägg-
stolparna från föregående höst bearbetas och förses med tap-
par. Hammarbanden skulle också planhuggas på två sidor
medan sidan ut emot ytterväggen fick behålla den naturliga
rundningen. Hålen för tapparna i hammarbandet gjordes med
borr, yxa och mejsel.

Vi måste också avgöra hur fästpunkterna mellan husets
olika konstruktionsdelar skulle utföras. Johannessen presen-
terade ett ritningsförslag för sammanfogningar mellan in-
nervägg, hammarband och raft. Förslaget, som också beslu-
tades av arbetsgruppen, innebar att väggstolparna skulle tap-
pas in i hammarbandet. Raftarna skulle jackas ur och läggas
på och fästas vid hammarbandetmed träplugg,s k  dymling.
De skulle också fästas med dymlingar i både takås och mot-
stående raft vid taknocken. Tvärbjälken skulle läggas ovanpå,
eventuellt försänkt i hammarbandet samt även fästas vid en
raft med dymling (fig 4:14a).

4.2.3.1 Väggresning

Enligt utgrävningsresultaten hade väggstolparna varit
nedgrävda 20-30 cm i hus I och 10-20 cm i hus II. I
båda husen hade de placerats på ett genomsnittligt av-
stånd av 80 cm (Ramqvist 1983: 61 fig 4:4, 67, 82 fig
4:24, 83). Nedgrävningen avser måtten från rensnings-
nivå II och med tillägg på 15-20 cm skulle stolparna
grävas ner 30–40 cm.

Resningen av väggen påbörjades från norr med långsi-
dorna. Vi hade tolkat stolparnas avstånd från centrum till
centrum, men upptäckte nu att det inte stämde. Det skulle
komma att bli långt flera än 75 stolpar i hela huset. Avstån-
det måste alltså avse avståndet mellan stolparna. Och c-c
måttet blev då 1 meter. Då var redan ca 8 meter av den väs-
tra väggen och 13,5 meter av den östra resta. Därefter place-
rades stolparna med det längre avståndet. Till hela inner-
väggen restes därför sammanlagt 91 väggstolpar.

Stolparna skoddes med näver både under och runtomkring.
En ränna grävdes för stolparnas utplacering. När stolparna

Fig 4:13. Väggarnas konstruktion (Ramqvist 1991).
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skulle passas in i hammarbandet blev detta svårgenomförbart
eftersom flera stolpar måste hållas på plats samtidigt. Med
en grop för varje stolpe fick dessa istället bättre stöd och
kunde lättare passas in i hammarbandet. I huslämningen stod
också varje väggstolpe i ett eget stolphål, inte i en ränna.

Fyra personer arbetade med resningen av innerväggen.
En person höll hammarbandet på axeln och två personer
passade in väggstolpar, lade ut näver runt stolpändarna och
den fjärde personen skottade igen jorden omkring stolpa-
rna. Hammarbandet skarvades halvt i halvt och dymlades .
Skarvarna placerades ibland över en stolpe och ibland mitt
emellan stolparna.

Till att börja med stod väggpartierna bra alldeles själva.
Men ju längre väggstäcka som restes, desto större blev be-
hovet av förankringar i sidled.

4.2.3.2 Tvärbjälkar

Ramqvist (1991) hade föreslagit tvärbjälkar mellan bockar
och hammarband, förutom vid bockarna 3 och 4 i bostads-
rummet. Där kunde avsikten med de extra bockarna istäl-

let vara att skapa ett öppnare sidoskepp. Tvärbjälkar i
järnålderns huskonstruktioner har också diskuterats och
föreslagits av Herschend (1989:84).

Beslutet var att lägga tvärbjälken ovanpå, eventu-
ellt försänkt i, hammarbandet samt fästa den vid raften
med en dymling. Förslaget ledde till diskussioner på
byggarbetsplatsen. Snickarna ansåg att allt för många
fästpunkter vid hammarbandet skulle försvaga rafta-
rna. Varje raft skulle ju både huggas ur på undersi-
dan och borras igenom först från ovansidan till
hammarbandet och sedan från sidan till tvärbjälken.
De föreslog istället att tvärbjälken skulle fästas med
en genomgående tapp i väggstolpen och inte i ham-
marbandet. Synpunkterna gjorde att det tidigare be-
slutet ändrades och istället utfördes samman-
fogningarna enligt snickarnas förslag (fig 4:14b).
Tvärbjälkens ena ände tappades in i en takbärande
stolpe och fästes där med en träplugg eller dymling.
Den andra änden fästes med en genomgående tapp i
väggstolpen och låstes på baksidan med en tvärkil.

För att kunna använda fogningsmetoden med
dymlingar krävdes järnborrar. Från järnålder finns
arkeologiska fynd av borrar med den skärande eggen
formad som en sked. Om dessa s k skedborrar an-
vänts redan under äldre järnålder var däremot osä-
kert och försök gjordes därför att hitta andra typer av
tänkbara sammanfogningar. Ett tänkbart alternativ
skulle vara att ”haka ihop” raftarna två och två i tak-
nocken och att ”jacka ur” varje raft för att hakas fast
på hammarbandet. Alternativet skulle innebära en
markant försvagning av raftarna och kräva kraftigare
dimensioner. En annan möjlighet skulle vara att binda
fast virket med vidjor. Inget av alternativen kunde
accepteras med tanke på bärigheten och det tunga ta-
ket. Ur hållfasthetssynpunkt bedömdes samman-
fogningar med dymlingar som det enda tillräckligt
starka alternativet och blev därför den lösning som
användes.

Själva resningen av innerväggen ledde till reflek-
tioner kring byggnadens försträvning i sidled. Vägg-
stolparnas nedgrävning i separata stolphål visade sig
höra samman med behovet av förankring och stöd
under själva byggnadsarbetet medan försträvningen
av byggnaden i sidled lika gärna kunde göras med
tvärgående väggar dvs mellanväggar av plank som
med tvärbjälkar. Det skulle räcka med en plankvägg i
den södra och en i den norra delen för att uppnå samma
försträvning av byggnaden som med tvärbjälkar
(Dufva 1991: muntl.uppg.). Stabiliseringen av inner-
väggen under byggnadstiden kunde istället uppnås
genom förankring till takåsen med några jämnt pla-
cerade raftar. Plankväggar skulle också innebära en

Fig 4:14. Sammanfogningar mellan innervägg, hammarband,
raft och tvärbjälke. A) Tvärbjälke ovanpå hammarband (illus-
tration Gunnar Johannessen). B) Tvärbjälke infattad i väggstolpe
(illustration Åke Sjödin).
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större frihet vid placering av dörröppningar. Med tvär-
bjälkar finns ingen annan möjlighet än att placera
öppningarna mitt i bocken. För en tolkning med plank-
väggar talar placeringen av en härd 60 cm från bock
4 i hus II (se fig 3:2). Om dörren mellan bostads-
rummet och fähuset har varit placerad mitt i bocken,
då skulle man stiga rakt in i denna härd. Härdens pla-
cering skulle därför kunna tyda på att dörren har va-
rit placerad i sidoskeppet och att huset istället har
varit försträvat i sidled med plankväggar istället för
med tvärbjälkar. Den bevarade mellanväggen från hus-
grund H i Trogsta var också placerad i mittskeppet
(Liedgren 1992:79) vilket kan tyda på en dörrplacering
i sidoskeppet.

4.2.4 ÅSAR OCH RAFTAR

Innan takläggningen med raftar och rote kunde på-
börjas måste först mittåsen och innertaksåsarna sät-
tas på plats. Dufva hade beräknat att konstruktionen
inte skulle behöva mittås, men vi tvingades ändå att
använda en mittås för att erhålla en krum takprofil.

Dufva hade också visat att extrastolparnas funk-
tion måste vara att bära ett innertak, vilket inte fanns
med i Ramqvists förslag 1991. Därför måste också
takhöjd, virkesdimensioner och konstruktion för inner-
taket avgöras.

4.2.4.1 Innertak och mittås

Ramqvist föreslog att innertaket skulle utfördas av trä
och tätas med klining. Innertaket skulle då komma att
väga ca 100 kg/m². Problemet var återigen den stora
spännvidden, 9,2 meter, som skulle kräva 30 cm grova
åsar. Eftersom åsarnas stödstolpar bara var 20 cm i
diameter var det ologiskt att låta dem stödja en krafti-
gare ås. Det naturliga skulle vara att åsen och stöd-
stolparna utfördes i samma dimensioner. En balk som
lösning hade förkastats och nu måste frågan avgöras.
Lösningen blev en kompromiss. Både stolpar och åsar
tillverkades av fura i dimensionen 25 cm.

Hur högt skulle innertaket placeras? I de arkeolo-
giska lämningarna fanns inga ledtrådar till hjälp.
Innertakets höjd blev därför godtyckligt satt till 2,7
m men sänktes 1994 till 2,3 m.

Stolparna gjordes 3 m långa med en nedgrävning på 30 cm
och förankrades med tvärbjälkar till både bock och inner-
vägg. Virket som avverkades på platsen var färskt och tungt
och måste lyftas på plats med maskin. Den östra innertak-
såsen visade redan efter några dagar en märkbar nedböjning
på 10 cm medan den västra åsen, som hade avverkats året

innan, visade en mindre nedböjning på 5 cm.
Mittåsen skulle placeras där raftarna möttes vid taknocken.

Men lösningen med de långa, hela takåsarna resulterade i
att mittåsen hamnade 15 cm högre i gaveln än vid husets
mitt (se fig 4:7). Eftersom huslämningen tydligt visade att
gaveln istället skulle vara lägre än mittpartiet löstes detta
genom att justera takåsarnas placering (se nedan).

4.2.4.2. Raftar till taket

Om taket hade haft takfot eller inte var omöjligt att
utläsa av lämningarna. Frågan måste avgöras utifrån
byggnadstraditionen. Avsaknaden av takfot i den äldre
norrländska byggnadstraditionen var ett argument mot
takfot men å andra sidan tillhör traditionen knut-
timrade byggnader. Argumentet för en takfot var bättre
skydd för väggen mot slagregn och vattenstänk. Ett
gemensamt drag för den treskeppiga konstruktionen
var de låga ytterväggarna, uppenbarligen för att
minska väggens utsatthet för väder och vind. Beslu-
tet blev därför att ytterligare låta skydda ytterväggen
med en 60 cm bred takfot.

Takraftarna sattes fast med träpluggar s k dymlingar på två
ställen på taket, i taknock och i hammarband (fig 4:14b).
Allt borrningsarbete för dymlingarna gjordes under besöks-
tid med en stor spiralborr för att förmedla intrycket av järn-
ålderns arbetsmetoder. Utanför besökstiden användes en
elektrisk borrmaskin för att spara tid. Av samma skäl till-
verkades och barkades dessa grandymlingar till en början
med kniv men senare med maskin.

Takåsarna varierade i dimension och där åsen var av min-
dre dimensioner måste den flyttas längre ut, närmare taket
för att erhålla ett jämnt yttertak. Takåsarna kom därför inte
alltid att ligga mitt över stolparna i bocken, utan blev för-
skjutna något inåt eller utåt. Förhöjningen av gavelspetsen
som en följd av den hela takåsen kunde också minimeras
både genom att förskjuta takåsarna över bock 1 mot mitten
och genom att takraftarna vid gavelpartiets långsidor lades
snett mot mittåsen istället för vinkelrätt.

4.2.5 INGÅNGAR

Ramqvist (1991) markerar 3 ingångar på sin grund-
plan över huset (se fig 4:3). Samtliga är placerade
vid långsidorna samt ytterligare en öppning i den norra
gaveln. I avhandlingen redovisar han sex tänkbara
ingångar. Efter diskussioner i arbetsgruppen enades
vi om att, till en början, endast låta uppföra de helt
säkra ingångarna. Enligt Ramqvist är detta ingång-
arna med indragna ingångsstolpar E1, E2 och E5 (se
fig 3:2). Övriga ingångar är synliga som avbrott i
väggpartierna och kan alla vara ingångar trots att de
saknar ingångsstolpar. Ingångshöjden skulle då vara
densamma som innerväggens höjd. Ramqvist (1991)
beskriver ingångarna:
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Ingångsstolparna är konsekvent indragna ca 1 me-
ter i förhållande till vägglinjen. Det betyder att
väggen ej varit manshög utan att man genom att
dra in själva porten ca 1 meter på det sättet åstad-
kommit en högre port. Hur mycket man vinner i
höjd på en meters indragning beror naturligtvis på
takets lutning, takvinkeln, ju större takvinkel desto
större vinst i porthöjd.

I en av ingångarna i hus I finns spår av bilade
plankor 10 cm tjocka och 40 resp. 32 cm breda.
Deras längdsnitt var parallellt med husets längd-
axel. Bevaringsförhållandena rörande övriga in-
gångsstolpar var dåliga, varför man törs förmoda
att ingångsstolparna i åtminstone bostadsdelarna
varit av denna typ.

Förhållandet mellan takvinkel, ingångshöjd och
ingångsstolparnas placering kan studeras utifrån två
skilda utgångspunkter (jmf Ramqvist 1983:143). Vid
en given takvinkel t ex 31° får ingångarna i den norra
delen, både i hus I och II, den lägsta ingångshöjden
(fig 4:15a och b). Med en given ingångshöjd på t ex 2
meter får båda husen brantare takvinklar i den norra
delen (fig 4:15c och d).

Förhållandet mellan de takbärande stolparna och
innerväggen hade lett till slutsatsen att huset troligen
haft samma takvinkel längs hela långsidorna. Något

som gavelns avsmalnande mittskepp och relationen
mellan de dubbla ytterväggarna också tydde på (se
avsnitt 4.2.9). Slutsatsen blev därför att ingångs-
stolparnas placering måste tolkas som en medveten
önskan att hålla ingångshöjderna något högre i de
södra bostadsdelarna än i de norra stalldelarna.

Skulle ingångarna skyddas med ingångstak? Den
tolkning som låg närmast till hands var att se ingångs-
stolparna som stöd för ett förhöjt hammarband som
takraftarna vilade på, utan särskilt tak över ingången.
Frågan blev aldrig diskuterad i arbetsgruppen utan
diskussionerna fördes under hand på byggarbets-
platsen. Argumentet för ingångstak var att ingång-
arna borde skyddas mot regn och snö och det är tro-
ligt att minnesbilderna från Eketorps borg med deras
välvda halmtak över ingångarna påverkade oss.

Beslutet blev att bygga tak över ingången som vi-
lande på ingångens förhöjda hammarband och för-
längda stolpar i ytterväggen. De södra ingångarna med
torv på taket skulle ges en välvd form och den norra ett
sadeltak. Stolparna och överliggaren i de södra ingång-
arna gjordes av utvald tätvuxen fura som höggs till
plank med lämningarna i hus I som förebild. Stolpar
och överliggare i den norra ingången gjordes däremot
av rundvirke. När det norra ingångstaket var färdigt
blev vi tveksamma till lösningen. Skulle konstruktio-
nen leda till snöansamlingar och ökade snölaster? Och
hur skulle ingångstaket täckas med takved? Följden
blev att taken byggdes om till långsluttande sadeltak.
Formen bestämdes av en raft som placerades på det
förhöjda hammarbandet, över takåsen och under mitt-
åsen (se fig 4:35f och fig 4:37). Raften vilade också
på snedställda stöd över innervägg och yttervägg.

I jämförelse med övriga Skandinavien är ingångar
vid långsidorna närmast regel för de stora bostadshu-
sen. Endast mindre hus och bostadshus på Öland och
Gotland har gavelingång. I Myhres stora jämförelse-
material i SV Norge har samtliga större långhus in-
gångar i långsidorna ofta motstående med en gång
tvärs igenom huset. Endast mindre hus och enfunk-
tionshus som har haft gavelingång. I många hus fanns
också ingångsstolpar vid murarnas inre kant. Bred-
den på ingångarna varierar mellan 0,5 och 1,25 m
(Myhre 1980: 182ff).

Även i hälsingehusen finns ingångarna vid långsi-
dorna. I de större husen är de främst förlagda till lång-
sidorna av gaveldelarna med fähus, stall och förråd.
Inga ingångar i de större husen har lett direkt in till
bostadsrummet. I de mellanstora husen har däremot
ingångarna legat närmare husets mittdel. Ett enda
säkert exempel finns på ingångsstolpar. Avståndet
mellan dessa stolpar är ca 1,5 m (Liedgren 1992:151f).

Fig 4:15. Förhållande mellan ingångshöjd och takvinkel. Va-
riationer i ingångshöjd vid 31° takvinkel: a) hus I, b) hus II.
Variationer i takvinkel vid ingångshöjd 2 meter: c) hus I, b) hus
II (efter Ramqvist 1983: tab 4:4 och tab 4:11).
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I Mälardalen har husen också ingångarna vid lång-
sidorna i de fall där ingångsstolpar har bevarats
(Göthberg 1995:88) medan de på Gotland nästan en-
bart finns vid gavlarna och på Öland vid både gavlar
och långsidor (Stenberger 1933:103).

4.2.6 GAVLAR

Husets gavlar har varit valmade, vilket direkt visas
av parallelliteten mellan stolpparet närmast gaveln
och gaveln själv. Denna parallellitet har visats vara
nödvändig vid valmade gavlar. Tydligast visas detta
i hus I i Gene där både gavellinjen och stolppars-
linjen inte är rätvinkliga i förhållande till husets
längdaxel, men de är trots det parallella med var-
andra. Gavelvalmens lutning kan varieras praktiskt
taget hur som helst då man kan låta sidoåsarna
löpa förbi det sista stolpparet ut mot gaveln och
således själv välja var valmens överliggare skall
placeras (fig 4:16). Men just den ovan nämnda
parallelliteten tyder trots allt på att den första bock-
ens överliggare och gavelns hammarband har bil-
dat valmens underlag (Ramqvist 1991).

Förhållandet och parallelliteten mellan stolppar och
gavel har utretts av Herschend (1980). Hel- eller halv-
valmade gavlar på järnålderhusen har utifrån erfa-
renheterna i Eketorp, diskuterats av Näsman (1983:
201 ff). Valmningen bygger på principen att raftarna
i gaveln placeras på den närmaste bockens överlig-

gare (fig 4:17). Taklutningen blir därför lägre än på
långsidorna och i gavelspetsen bildas en öppning, ett
vindöga.

4.2.6.1 Raftar i södra gaveln

Takrotet av granvirke möjliggjorde inte en mjukt run-
dad gavel på samma sätt som ett halmtak. Istället

Fig 4:16. Gavelvalmens lutning kan varieras genom ändrad pla-
cering av överliggaren (efternRamqvist 1991).

Fig 4:17. Raftarna på gavelns kortsida vilar på bockens överliggare medan raftarna vid långsidorna vilar på mittåsen eller
valmstocken. Detta resulterar i en lägre takvinkel vid kortsidan än vid långsidorna. Lägg märke till det norra ingångstaket som
senare ersattes av ett sluttande tak.
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krävdes plana takytor. Hur skulle raftarna placeras
i den södra gaveln för att ändå erhålla en rundad
gavel?

Iögonfallande för det södra gavelpartiet i hus II,
var avstånden mellan ytter- och innerväggen. Längs
husets hela långsidor är avståndet detsamma, 70 till
80 cm, men vid gavelhörnen förändras avståndet. Det
är exakt där som avståndet blir markant större, över
1 meter (se fig 3:2). Varför visas skillnaden just där?
Hörde de olika avstånden mellan ytter- och innervägg
samman med förhållandet mellan takvinkeln på lång-
sidorna och valmen?

4.2.6.2 Gavelstolpens placering

Ramqvist hade benämnt och numrerat gavelstolpar-
na på samma sätt som bockparen, men kommit fram
till att de troligen inte hade samma funktion. Tvärtom
föreslog han att ”the gable posts have nothing to do
with the trestle-construction” (Ramqvist 1983:147).
Gavelstolparna i den södra gaveln var placerade bara
1,4 m innanför den takbärande innerväggen. Avstån-
det mellan den sydligaste takbärande bocken och inner-
väggen var på långsidorna 3 meter och i gaveln 3,4
m. Avståndet var alltså inte så mycket längre i gaveln
jämfört med långsidorna, att det skulle kunna förklara
ett behov av ytterligare en takbärande ås.

Försöken med takläggningen i den södra gaveln
resulterade i en viktig erfarenhet. Samma takvinkel
kunde erhållas längs hela långsidan om man place-
rade en ås, en s k valmstock mellan gavelstolpe och
bockens överliggare (se fig 4:37). Resultatet blev att
väggarna fick exakt samma förhållande mellan in-
ner- och yttervägg som i den arkeologiska husläm-
ningen. Avståndet ökade markant precis vid långsidans
avslutning i gavelhörnet.

4.2.6.3 Vägglös gavel i norr?

Varför saknas lämningar efter de norra gavelväg-
garna? Tre förklaringar kan anses rimliga:

1. Väggkonstruktionen i den norra gaveln lämnade
inga spår i marken. Exempel på sådana väggar
kan vara timmer-, skiftes- eller stavverksväggar
på syllsten samt resta slanor som i en kåtakon-
struktion. Rester efter syllstockar direkt på mar-
ken fanns bevarade i hus I men några syllstenar
fanns överhuvudtaget inte i lämningarna. En för-
klaring skulle kunna vara att de blivit borttagna
vid senare odling eller vid uppförandet av hus
III från tidigmedeltid.

2. Den norra gaveln hade tak men saknade helt väg-
gar. De gavelstolpar som finns i både hus I och hus
II antyder att husen åtminstone har haft tak i den
norra gaveln. För denna tolkning talar också det
faktum att inte bara hus II i Gene saknar spår av
ena gaveln, utan även hus I och ytterligare fyra
andra i Gene, hus IV, VII, VIII och XI. Det finns
också flera liknande exempel bland de sydskand-
inaviska huslämningarna från samma tid t ex i
Vorbasse (Hvass 1982: 136f). Det är alltså inget
enstaka undantag att spår saknas av den ena gavel-
väggen. Det kan tyda på att detta faktiskt är en del
i konstruktionen som hör samman med t ex en spe-
ciell rumsfunktion. Intressant att notera är att inga
lämningar efter väggar finns varken i hus I och II
norr om den nordligaste ingången vid den östra
långväggen, E4 respektive E5 (se fig 3:2).

3. Lämningarna efter väggarna har blivit förstörda
efter gårdens övergivande och är därför inte syn-
liga idag. För denna tolkning talar de årderspår
som upptäcktes över den västra väggen i hus II
och som indikerar att odling har förekommit på
platsen efter gårdens övergivande. Att hus I och II
saknar gavelväggar i norr skulle därför kunna för-
klaras med att spåren blivit bortodlade i senare tid.
Men det blir betydligt svårare att förklara avsak-
naden på samma sätt för de andra fyra husen som
saknar gavlar i Gene. Odlingsytorna skulle där ligga
väldigt inklämda mellan huslämningarna och så
exakt att bara de norra gavelpartierna odlats bort.
Vilket måste ses som helt osannolikt.

Av dessa tre möjliga förklaringar förefaller en helt
öppen gavelvägg mot norr som den minst rimliga. Det
skulle innebära att de kalla nordanvindarna fick fritt
spelrum in i huset. Det borde tvärtom vara viktigt att
leda bort just dessa vindar. Den rimligaste förklaringen
tror jag därför är en väggkonstruktion som inte av-
satt några synliga lämningar i marken.

För att bättre förstå konstruktionen måste vi förstå
rumsfunktionen i gaveldelen. Lindqvist och Ramqvist
(1993: 35ff) hade föreslagit att de norra gavelpartierna
i båda långhusen använts som ”grovkök”, kanske för
kokning av djurfoder. I båda husen fanns speciella
anläggningar som hade formen av väl avgränsade
nedgrävningar (G 186 i hus II och A 140 i hus I),
vilka skulle kunna tolkas som egna rum. Fördelningen
av förkolnade fröer i husen (Ramqvist 1983: 154, 165)
visade att i den norra gaveln fanns både sädeskorn,
örter och bär. Vad kan man förutom djurfoder koka
av sädeskorn, örter och bär? Kanske öl eller mjöd?
Kunde rumsfunktionen jämföras med den norrländ-
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ska bryggstugans funktion?
Slutsatsen blev att vi hade mycket svårt att förstå

en konstruktion som helt saknade ytterväggar, men
hade tak och därunder eventuellt avgränsade rum med
en särskild ingång med ingångsstolpar. Tolkningen av
ingångsstolparna är ju att dessa behövs för att höja
väggens hammarband. Det stod helt klart att det be-
hövdes en betydligt mera omfattande analys av rums-
funktionen i de här delarna av järnåldershusen för att
kunna förstå gavelkonstruktionen. Analysen måste
genomföras på ett större underlag än de två hus-
lämningarna i Gene och det var ett arbete som vi inte
hade utrymme att utföra själva. I brist på tillräckliga
analyser beslutades därför att utföra den norra ga-
veln i samma konstruktion som den södra.

4.2.7 GÄRDSGÅRDSVÄGG?

Tolkningen av ytterväggen vållade stort huvudbry.
Ramqvists (1991) beskrivning med sina parvis ned-
stuckna klena störar gav associationer till en gärds-
gård. Men tolkningen kändes väldigt tveksam. Vägg-
konstruktionen är känd i arkeologiskt material från
nordöstra Tyskland, Polen och de Baltiska länderna
(fig 4:18) men inte i mellannorrland. Långt senare
fick jag kunskap om att lämningar efter liknande väg-
gar också hittats i Hjemsted Banke, Jylland (Ethelberg
m fl 2003:231) och där tolkats som en typ av gärds-
gårdsvägg ”faskinehegn” med vågrätt liggande gre-

nar och kvistar mellan parställda stolpar. Väggtypen
har också rekonstruerats i Hjemsted Oldtidspark.

Har tekniken använts som väggkonstruktion inom
den norrländska byggnadstraditionen? Det visade sig
att från både Värmland och Dalarna (fig 4:19) fanns
exempel på skogskojor med sidoväggarna byggda som
en tätt lagd gärdsgård. Med viss tveksamhet beslu-
tade därför arbetsgruppen att uppföra ytterväggen som
en gärdsgårdsvägg. Valet stod då mellan rundvirke
och kluven plank och föll på det senare, för att und-
vika ett primitivt intryck. Åsikten var att en så avan-
cerad byggnadskonstruktion som långhuset också
skulle låta avspegla sig i synintrycket. En stormans-
gård skulle inte se ut som en hastigt hopkommen koja.

Virket beräknades till dimensioner omkring 6" eller
15 cm, för att klyvas på mitten i fallande längder. Det
skulle behövas omkring 600 löpmeter eller ca 60 träd.

På byggarbetsplatsen hade personalen synpunk-
ter på tolkningen. Erfarenheten från klyvningen av
väggstolparna hade visat att ett grövre virke gav
bästa resultatet. Till väggkonstruktionen önskades
så långa längder som möjligt vilket innebar att svå-
righeten ökade med den lägre dimensionen. Risken
för att stockarna klövs snett och att de gick av var
betydligt större. För att få en tät isolerande vägg
menade de också att stockhalvorna skulle ges en plan
anläggningsyta. Omkring 3 cm på varje sida skulle
behöva huggas bort för att halvorna skulle ligga tätt
mot varandra. Kvar av varje stockhalva blev då bara
ca 9 cm. Var det då inte enklare att använda rund-

Fig 4:18. Väggkonstruktioner
i norra Europa. (efter Hinz
1989:347).
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virke av denna dimension?
Hur skulle egentligen lämningarna efter ytterväggen

tolkas? Den mörkfärgade rännan fanns bara längs
långsidorna. Vid gavlarna saknades den helt och ut-
gjordes där istället av stående stolpar (se fig 3:2).
Färgningen var omkr. 30 cm bred vid båda sidorna
och hade skålformad botten. Borde inte färgningen
tolkas som spår efter en större mängd organiskt ma-

terial? Väggmaterialet kunde lika gärna vara av plank
som av lerklining. En lerklinad vägg kunde också ge
det synintryck som vi önskade. Den släta kliningen
kunde både mönstras och färgas.

Stommen i den klinade väggen skulle antingen
kunna bestå av risflätning eller liggande slanor, som i
en tätt lagd gärdsgård. Men störarnas placering i par
kunde också höra samman med väggens utsatthet för

Fig 4:19. Gärdsgårdsteknik i gam-
la kojor och bodar. Ovan kolarkoja
från Värmland och nedan slogbod
av halvklov från Dalarna (Erixon
1947:25f, fig 7 och 9).
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väder och vind och därför vara ett tecken på utförda
reparationer under husets mer än 200-åriga använd-
ningstid.

För att prova skilda väggmaterial gjordes ett experiment med
olika väggkonstruktioner. En sex meter lång sektion av stå-
ende störar med 40 cm mellanrum uppfördes. Först flätades
väggen med 5 cm grova slanor, vilket blev en väldigt ”spre-
tig” vägg då det inte fanns något hammarband som höll sam-
man störarna i den övre änden. Slanorna var alldeles för
grova för att flätas. De formade sig inte alls runt störarna
utan tryckte istället ut dem. Slutsatsen blev att för risflätning
krävs slanor betydligt mindre än 5 cm i diameter.

Den andra väggen uppfördes i risflätning med 2-3 cm grova
vidjor. Det blev ganska dålig stadga i den långa vägg-
sektionen som lätt kunde tryckas åt sidorna.

I den tredje provväggen ställdes störar i par med ca 1
meters mellanrum. Mellan störarna byggdes väggen upp av
slanor som en tätt lagd gärdsgård. Det blev en betydligt sta-
bilare vägg.

Försöket gav nya värdefulla infallsvinklar på proble-
met och beslutet blev därför att istället för kluven plank
låta uppföra gärdsgårdsväggen av tätt lagda slanor
som sedan skulle lerklinas.

4.2.7.1 Resning av yttervägg

Innan väggbyggandet startade var det nödvändigt att
studera gärdsgårdsbygge enligt byggnadstraditionen.
Leif Lindström, Arnäs hembygdsförening var ansedd
som en duktig gärdsgårdsbyggare och vi vände oss
till honom. Valet av gärdsgårdsvirke var viktigt, be-
rättade Lindström. Till både störar och slanor skulle

det vara senvuxen gran som är både starkare och
beständigare än vanlig gran. Störarna skulle bindas
samman med ”stavagran”, vilket är smågranar som
har vuxit i tät gammal skog och som därför kan vara
väldigt gamla med täta årsringar, men ändå inte grövre
än drygt en tum och omkring en meter långa. Stava-
granen skulle klyvas och man fick på så sätt ut två
band per gran. Det var viktigt att stavagranen inte
tilläts att torka innan den skulle användas. Därför
skulle den helst läggas i vatten direkt efter att den
hade huggits, antingen i ett vattendrag eller i en sjö.
När den skulle klyvas värmdes den och mjukades upp
över elden. Själva klyvningen gjordes för hand från
toppänden.

Den ände av stören som skulle drivas ner i marken skulle
spetsas till med tre yxhugg, så att spetsen fick en triangulär
genomskärning. Störarna drevs ner parvis snett mot mitten.
Det var då viktigt att en planhuggen sida, och inte en till-
huggen kant i spetstriangeln, placerades utåt. På så sätt kom
denna plana yta att fungera som ett stopp, ett ”mothåll” i
marken, när störarna drogs ihop mot mitten (fig 4:20).

Först sattes störarna upp till ett helt väggparti, t ex hela
långsidan mellan ingångarna, sedan lades slanorna ner mel-
lan störarna på en sträcka av ca 10 meter. Alla med rotänden
åt samma håll. Nästa varv lades slanorna med rotänden åt
andra hållet och eftersträvades då att skarvarna inte låg över
varandra. På så sätt kom väggen att byggas upp ganska jämnt
över hela ytan. Varje 10-meters parti avslutades med slanorna
indragna så att nästa väggparti kunde skarvas på. Avståndet
mellan väggarna var ca 80 cm (fig 4:21).

4.2.8 TAKROTE

Mera virke behövdes nu till takrotet och senvuxen
gran i dimensioner omkring 5 -7 cm levereras från
Bjurholm, Västerbotten i två fulla fliscontainrar. Vir-
ket var färskt och måste barkas för att kunna använ-
das samma höst. Åter igen alltså ett tålamodskräv-
ande arbete som vi hade kunnat undvika med en
långsiktigare planering.

4.2.8.1 Långsidor

Takläggningen av rotet påbörjades med husets lång-
sidor. Slanorna skulle läggas vågrätt på hela taket
och varje slana kom att fästas med bara en dymling
för att inte försvaga raftarna.

 Slanorna lades varvvis över taket med rotänden åt vartan-
nat håll för att bilda ett jämnt underlag för nävret. Vassa
ändar och större ojämnheter höggs bort.

Redan i mitten av oktober kom nära en meter snö. Trots
snön fortsatte ändå läggningen av takrote månaden ut. DetFig 4:20. Principskiss av yttervägg i gärdsgårdsteknik.
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visade sig faktiskt finnas fördelar med snön. De nybarkade
takslanorna hade varit mycket hala och gav dåligt fotfäste
på taket. När dom blev täckta med snö underlättades arbe-
tet, eftersom man då kunde bygga en snöhylla för att stå på.
Takläggningen visade sig alltså möjlig att utföra även vin-
tertid.

När årets byggnadsarbete avslutades hade takrotet lagts
på hela den östra långsidan, förutom den översta metern. På
den västra långsidan var rotet lagt ca 2 meter upp. Rotet var
också lagt på den södra gaveln, men inte den norra.

Inom en ca 30 m² stor takyta längst ner på den nordvästra
långsidan genomfördes ett experiment för att jämföra järn-
spik och dymlingar eller träplugg. Ett 50-tal järnspikar för-
ankrade takrotet i raftarna. Ett lika stort antal av fyra-, sex-
och åttkantig träplugg användes på samma sätt. Nästkom-
mande vår undersöktes om det fanns någon påvisbar skill-
nad mellan järnspik och träplugg. Det visade sig att virket
hade torkat under våren och resultatet blev att sämst satt det
virke som hade fästs med järnspik. Slanorna kunde där med
lätthet lyftas loss från raftarna. Virket satt bättre med sex-
och åttkantig träplugg, men den hade istället på många håll
sprängt sönder virket. Bäst satt den fyrkantiga träpluggen.
Det visade sig också viktigt att dymlingarna vid fastsättningen
placerades i  samma fiberriktning som virket. Annars riske-
rade man sprickbildningar i både rote och raftar.

4.2.8.2 Södra gaveln

Läggningen av takrotet i den södra gaveln måste gö-
ras efter ett bestämt system. Gavelns kortsida och
långsidor var närmast rektangulärt plana ytor, där
slanorna kunde läggas varvvis med rotänden åt höger
och nästa varv med rotänden åt vänster. Gavelhörnen
bestod däremot av triangulära ytor med spetsen uppåt.
Där kunde slanorna inte läggas på samma sätt. Ytan
täcktes istället genom att slanorna hela tiden lades
med den grövre rotänden mot husets långsida (fig
4:22).

4.2.9 RESULTAT 1992

Som föregående år gav arbetet nya kunskaper om
konstruktionen men också nya frågeställningar och
insikter kring rekonstruktionsmetoden. En viktig er-
farenhet var den stora och tidskrävande arbetsinsatsen
för att skaffa inte bara byggnadsvirket utan också
näver till byggnationerna. Det krävdes 1-2 års fram-
förhållning innan tillräcklig mängd virke och näver
fanns framtaget och torkat så att byggnadsarbetet
kunde börja.

4.2.9.1 Resultat och nya frågor

Den första erfarenheten gällde byggnadens golvyta
och valet av golvmaterial. Undersökningar av hus-
grunder i SV Norge under de senaste åren har visat
att det vanligaste golvmaterialet är den naturliga mark-
ytan. Inga uppgifter finns om något särskilt pålagt
golvmaterial eller hårdstampade lergolv (Myhre
1980:227). Stenläggning har däremot använts både
vid ingångar och längs husets mittlinje i den del som
har tolkats som fähus. Även om stenläggningar ofta
förefaller att tillhöra stalldelarna påpekar Myhre
(1980:215ff ) att man ska vara försiktig med att ge-
nerellt tolka dem som indikationer på fähus. Hällar
eller stenläggning kan vara lagda för att jämna till
golvet även i ett bostadsrum, vilket visas tydligt i
Ullandhaug hus 3, där det ena bostadsrummet haft
ett stenlagt golv i den yngre byggnadsfasen. Myhre
pekar också på tre exempel där stenläggningen sna-
rare ger intryck av att ha bildat underlag för sitt- eller
sovpallar kanske med en täckning av trä.

Inte heller i Hälsingland finns några tecken på att
husen varit försedda med annat än jordgolv. Däremot
finns flera exempel på att husen inom samma terrass
har försetts med olika grundfyllning för att förhindra
förslitning menar Liedgren (1992:152). Han anser att
flera saker talar för att husen inte har haft brädgolv.

Fig 4:21. Långhuset har dubbla väggar med den inre väggen
takbärande och den yttre isolerande.
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Med ett brädgolv skulle det makrofossila materialet
ha blivit bortsopat, vilket tvärtom är ganska rikt i
husen. han menar också att ventilationen i ett flätverks-
hus är ganska dålig vilket innebär att ett brädgolv
ganska snabbt skulle angripas av mögel och röta.
Dessutom menar han att brädgolvet kunde bli ett till-
håll för ”allehanda oönskade djur”.

Försänkta golvytor i delar av långhusen finns re-
dan från mellanneoltikum. En förklaring till att vissa
ytor är nedsänkta och inte andra skulle kunna vara
att dessa inte haft skyddande golvbeklädnad vilket
gjort att golvytan slitits ner (Nielsen 1998:16). Mate-
rialet i en sådan skyddande golvbeklädnad är däre-
mot inte belagt.

Vår första slutsats blev att det är rimligt att även
Gene hus II hade saknat särskild golvbeklädnad. Det
var troligt att den naturliga markytan hade bildat ett
jordgolv i byggnaden.

Den viktigaste erfarenheten som påverkade synen
på hela konstruktionen och rekonstruktionsmetoden
var tolkningen av den södra gaveln. Betydelsefull för
förståelsen av gavelkonstruktionen blev avståndet
mellan inner- och yttervägg. Enligt den arkeologiska
lämningen var avståndet 70 - 80 cm längs husets hela
långsida men vid gavelhörnet ökar avståndet markant
så att det längs husets kortsida är drygt 1 m. Vi hade
förstått att förändringen i avståndet måste höra sam-
man med förändringar i takvinkeln så att långsidorna
hade samma takvinkel fram till gavelhörnet medan
kortsidan hade en lägre takvinkel.

En utgångspunkt för tolkningarna var att både de
takbärande bockarna och väggarna hade enhetliga
höjder i hela huset. Det finns ingenting som tyder på
att dessa varierat. Det innebär att om raftarna på kort-
sidan placeras på bockens överliggare, blir takvinkeln
där lägre med påföljd att ytterväggen måste flyttas
längre ut ifrån innerväggen för att kunna behålla
samma vägghöjd. Om raftarna istället vilar på utskju-
tande takåsar, blir takvinkeln tvärtom högre och ytter-
väggen måste med bibehållen vägghöjd placeras när-
mare innerväggen (fig 4:23).

Kortsidans lägre takvinkel orsakas alltså av att
raftarna ligger direkt på överliggaren. Om alla rafta-
rna i hela gavelpartiet söder om första bocken hade
lagts på överliggaren, skulle hela gavelpartiet ha fått
en lägre takvinkel istället för bara kortsidan. Följden
hade då också blivit att det längre avståndet mellan
inner- och yttervägg hade uppstått redan i jämnbredd
med det första bockparet och inte i gavelhörnet.

Variationerna i avstånden mellan inner- och ytter-
väggarna är därför ett tydligt bevis för att långhusets
gavel har en lägre takvinkel på kortsidan jämfört med
långsidan. Kortsidans men inte långsidans raftar ska
alltså vila på bockens överliggare.

Resultatet av uppförandet av den södra gaveln blev
också att gavelstolparnas funktion måste vara att bära
en ås, en valmstock, mellan gavelstolpe och bockens
överliggare och inte enbart mellan de båda gavel-
stolparna. Genom att låta långsidans raftar vila på
valmstocken bibehålls samma takvinkel längs hela

Fig 4:22. Långhuset med liggande takrote. För att undvika snöansamlingar har ingångstaken gjorts svagt sluttande ända från
takåsen. I den södra gaveln har takrote lagts på tre plana ytor.
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långsidan fram till gavelhörnet.
Att det fanns en parallellitet mellan den första

bocken och gavelväggen hade uppmärksammats i
andra huslämningar och tolkats som bevis för en val-
mad gavel med raftar som vilar på den första bock-
ens överliggare (Herschend 1980). I efterhand har jag
också förstått att det längre avståndet mellan gavel
och bock i förhållande till långsida och bock tidigare
uppmärksammats både i Danmark och Sverige och
tolkats som tecken på en valmad kortsida (Hvass 1978;
Näsman 1983:202; Herschend 1987:30). Men vi hade
saknat tid för kunskapsinhämtning och därför var det
erfarenheter från det praktiska rekonstruktionsarbetet
och inte litteraturstudier som gjorde oss uppmärk-
samma på sambanden.

Två skilda tolkningar bekräftar följaktligen varan-
dra vilka samtidigt har stöd i den arkeologiska läm-
ningen:

• raftarna i gavelns kortsida har vilat på första
bockparets överliggare med en lägre takvinkel i
kortsidan som följd,

• gavelstolparna har burit en valmstock som stöd
för långsidans raftar med en bihållen takvinkel
längs hela långsidan fram till gavelhörnet som
följd.

Tolkningarna bekräftas dels av parallelliteten mellan
den första bocken och gavelväggen och dels av skill-
naderna i avståndet mellan långsidornas och kort-
sidans båda väggar. Slutsatsen blir därför att vi med
ganska stor säkerhet kan påstå att huset har haft en
valmad gavel med lägre takvinkel på kortsidan än på
långsidorna. Vi hade valt takvinkeln 32° för långsi-

dorna och kortsidan kom därför att bli 24,5°. Där-
med kan man också söka förklaringen till varför en
valmad gavel så tydligt eftersträvades. Och den enda
tydliga funktionella förklaringen måste vara avsikten
att erhålla en öppning i gavelspetsen.

Exempel på vad som hände när tolkningarna inte
bekräftade varandra gav arbetet med ingångstaken,
mittåsen och taket över vindögat. Samtliga saknade
stöd i de arkeologiska lämningarna. När det gällde
ingångstaken visade ingångsstolparnas placering att
funktionen uppenbarligen var att höja det takbärande
hammarbandet. Våra erfarenheter visade att separata
ingångstak kunde konstrueras, med vissa problem,
men att de extra ingångsstolparna då blev överflö-
diga. Det visade sig inte möjligt, med hänsyn till snö-
laster och taktäckning, att tillfredställande kombinera
separata ingångstak med ett förhöjt hammarband.
Slutsatsen blir därför att de indragna och förhöjda
ingångsöppningarna har saknat särskilda ingångstak.
Därmed kan också Gert Franzéns tolkning av den yttre
väggen som spår efter takdropp helt avskrivas (se s
23). Ett av hans stöd för teorin var att ingångarna
varit försedda med särskilda ingångstak vilket för-
klarar avbrotten i rännan vid ingångarna. Inte heller
kan hans teori på något sätt förklara skillnaderna i
avstånd mellan inner- och yttervägg.

När det gällde mittåsen hade hållfasthetsberäk-
ningar visat att den inte fyllde någon funktion men
hade ändå utförts i rekonstruktionen för att försöka
skapa en krum takprofil. Arbetet visade sedan att
mittåsen inte godtyckligt kunde placeras för att
ändra takformen. Placeringen var tvärtom given ge-
nom förhållandet mellan vägg och takås. Mittåsen
behövdes alltså inte och kan därför helt avskrivas
från konstruktionen. Därmed finns heller inget stöd
för tolkningen med tak över vindögat som konstru-
erats genom att låta långsidans raftar vila på mitt-
åsen. Tolkningen visade istället att raftarna skulle
vila på valmstocken.

Det är mycket ovanligt med bevarade lämningar
efter takkonstruktioner i förhistoriska hus. Näver i
brandlager som tolkats som tillhörande taket finns
däremot från Ullandhaug och ytterligare ett 10-tal
huslämningar i Norge. Tillsammans med nävret finns
också några exempel med förkolnade trästycken efter
raftar och slanor som legat både lodrätt och vågrätt
på taket. På Modvo i Luster i Sogn fanns en hus-
lämning daterad till 4 - 5 århundradet där bränd torv
hittades ovanpå bränt näver vilket tolkats som ett torv-
tak (Myhre 1980: 180f ). I en av eldstäderna i
Ullandhaug hittades frö från ”takrör”, en slags säv
som skulle kunna härröra från taktäckning. Däremot

Fig 4:23. Avståndet mellan inner-och yttervägg blir större vid
en flackare taklutning.
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anser Myhre att en taktäckning med halm är mindre
troligt. Enligt traditionen har råghalm använts till tak-
täckning men varken korn- eller havrehalm har an-
setts lämpliga. Korn och havre har odlats under äldre
järnålder medan råg inte alls finns i järnålderskontext
i SV Norge.

Smala mittskepp indikerar tunga torvtäckta tak
menar Komber (1989:124ff) men detta skulle inne-
bära att man generellt övergick till torvtak under
äldre järnålder, något som Liedgren (1992:156f) stäl-
ler sig tveksam till. Istället menar han att det tyder
på att husen har försetts med ett innertak. Att det
finns ett samband mellan takmaterial, takvinkel och
stolpsättning som också påverkar väggkonstruk-
tionen är han däremot övertygad om. Men han ut-
vecklar inte sambandet mera än till att konstatera
att takvinkeln styrs av takmaterialet så att lätta tak
av halm eller vass har branta tak och tunga tak av
torv har flacka tak.

Beträffande den ständigt återkommande frågan om
takåsarnas bärighet vid de stora spännvidderna hade
vi tidigare avfärdat strävor i konstruktionen som en
lösning pga tveksamheter till deras användning under
äldre järnålder. Så här i efterhand anser jag att var-
ken strävor eller takstol kan helt avfärdas som lös-
ningar i den äldre järnålderns byggnader (se s 47).
Andra lösningar var flera takbärande stöd eller ett
lättare tak. Flera takbärande stolpar, men inga kom-
pletta par, visade sig finnas i konstruktionen. Ytterli-
gare en stolpe fanns med ”rätt” placering i den södra
bostadsdelen och en i den norra delen. Men det är
osäkert om dessa kan tyda på flera bockar.

När det gällde byggnadens försträvning i sidled
menade Dufva att en mellanvägg av plank i vardera
änden av huset skulle fylla samma funktion som tvär-
bjälkarna. Det skulle innebära att byggnaden i prin-
cip kunde försträvas enligt tre olika alternativ: tvär-
bjälkar, mellanväggar av plank eller takstol. Man kan
inte utesluta möjligheten att samtliga kan ha använts
i samma byggnad. Däremot är en takkonstruktion med
både takstol och takåsar på bock i samma byggnads-
del inte troligt. Det blir så att säga ”kaka på kaka”
och därför en osannolik konstruktion (Dufva 2003:
muntl. uppg.).

Stolparna i innerväggen stod i egna stolphål medan
stolparna i ytterväggen stod i en nedgrävd ränna. Vad
kan skillnaden indikera? Erfarenheterna med inner-
väggen visade att väggstolparna lättare kunde inpas-
sas i hammarbandet när de stod i var sitt hål jämfört
med en nedgrävd ränna. Att stolparna i ytterväggen
istället har rests i en nedgrävd ränna skulle därför
kunna tyda på att ytterväggen saknar hammarband

som stolparna ska infästas i. Klena stolpar slås lätt
ner i marken på samma sätt som störarna i en gärds-
gård. De behöver varken grävda hål eller rännor. Om
den nedgrävda rännan inte har gjorts för att förankra
stolparna, vad finns det då för förklaring till rännan?
Den logiska förklaringen måste då vara en strävan
att försänka väggen under marknivå för att göra väg-
gen så tät som möjligt. Helt enkelt för att motverka
golvdrag. Inklädning med näver en bit upp på vägg-
sidan, som uppmärksammats hos huslämningar i Häl-
singland (Liedgren 1992:144f), kan alltså fylla en
funktion både som fukt- och vindspärr.

Ingångsstolparnas placering vid en given takvinkel
visade för både hus I och II att ingångshöjderna med-
vetet hade hållits något högre hos de södra ingång-
arna till bostadsdelarna än till de norra delarna. Om
de osäkra ingångarna också medräknas, med deras
ännu lägre ingångshöjder på 1,5 meter, dvs densamma
som vägghöjden, blir deras placering intressant. Hus
II har tre sådana osäkra ingångar utan ingångsstol-
par, bara en av ingångarna finns i bostadsdelen, de
övriga i de norra stalldelarna. Hus I har en osäker
ingång också den i den norra delen. Detta kan tyda på
att de förhöjda ingångarna har getts en högre status
och anpassats till människorna medan ingångarna för
djuren haft lägre status och ingångshöjd. Ingången
till långhusets norra gavelrum skulle utifrån ett så-
dant resonemang ha varit anpassad till människorna
och inte djuren.

Det praktiska arbetet gav också erfarenheter kring
verktygsbehov och arbetsmetoder, t ex krävdes en
byggnadsställning eller en stege när raftarna skulle
fästas på taket. Det var inte möjligt att under arbetet
balansera och förflytta sig enbart uppe på takåsarna.
Man måste kunna stå stabilt och säkert för att kunna
arbeta med yxan. Som hjälp använde vi både bygg-
nadsställning och stege. Det är rimligt att anta att
samma principer också användes under järnåldern fast
med olika utformning. Provborrningar med spiralborr
och husnavare väckte också funderingar kring använ-
dandet av dymlingar i huskonstruktionen. Det gick
lätt att borra med elektrisk borrmaskin men om arbe-
tet hade skett för hand skulle troligen antalet dymlingar
ha varit betydligt färre.

De arkeologiska huslämningarna gav endast frag-
mentariska uppgifter kring den norra gavelkon-
struktionen och inga alls om en eventuell takfot. Båda
tolkningarna är därför osäkra. Den norra gaveln blev
uppförd med den södra gaveln som förebild medan
argumentet för takfoten var behovet av skydd för den
klinade ytterväggen. Osäkerheten kring den norra
gavelns utformning skapade behov av ett större jämfö-
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rande analysmaterial för att förstå rumsfunktionen.
Kunde användningen liknas vid den norrländska
bryggstugans? Bryggningsprocessen kan därför un-
dersökas för att klargöra vilka ingredienser som har
använts, vilken brandrisk processen innebär och om
den kräver värme, kyla, drag eller andra speciella för-
hållanden.

En erfarenhet från den pedagogiska verksamheten
var vikten av att på ett lättförståeligt sätt kunna be-
skriva byggnadskonstruktionen. Det blev viktigt att
välja rätt ord. Byggnadskonstruktionens benämningar
och deras betydelser blev då också intressanta. Till
exempel kallas öppningen som bildas i den valmade
gavelspetsen för vindöga, på norska heter öppningen
vindue. Hör ordet samman med engelskans window?
Och varför säger vi egentligen att vi ”går upp på vin-
den”, när vi går upp på övervåningen? Betyder det att
det är mycket vind på övervåningen, mycket vind-
drag? I våra timmerhus är det inte anmärkningsvärt
dragigt på övervåningen. Gavelväggen är vanligen tätt
timrad. I de treskeppiga järnåldershusen däremot är
konstruktionen särskilt utformad för att ge ett drag
genom hela huset. I järnåldershusen kan man verkli-
gen säga att man går upp på vinden, när man går upp
på övervåningen. Kan uttrycket verkligen härstamma
från järnålderns byggnader?

Förmedlingen fäste uppmärksamheten på ordens
betydelser och i avsnitt 5 återkommer jag till hur
rum och funktioner har benämnts framför allt i de
isländska sagorna.

4.2.9.2 Byggmaterial och tid

Ramqvist hade beräknat materialbehovet för årets
arbete till 392 löpmeter virke och 1 766 m² näver (tab
4:2). Vi kom att behöva ca 2 700 löpmeter virke och
nästan 2 950 m² näver (tab 4:5). Den stora skillnaden
beror i huvudsak på virket till ytterväggen som inte
var med i beräkningarna. Näverläggningen krävde
också betydligt mera näver än beräknat.

Medelstorleken på näverflaken är 50 x 60 cm =
0,3 m², men vid näverläggningen överlappar varje flak
intilliggande flak med 10 cm på varje sida. För att
beräkna hur många näverflak som krävs måste
överlappningarna räknas bort. Varje näverflak täcker
då 40 x 50 cm = 0,2 m². För fyra lager näver (4 x
långhusets takyta 477 m²/0,2 m²) behövs det då 9 540
näverflak eller 2 862 m² näver.

Långhusets hela takyta är 477 m². Ytan fyra gånger
blir 1 908 m². Ramqvist hade beräknat näveråtgången
till 4 x 440 m² =1 760 m² för fyra skikt (tab 4:2). Vi
kunde konstatera att den faktiska åtgången av näver,
2 862 m² blev 50 % större än den yta, 1 908 m², som
skulle täckas.

För beräkning av trolig tidsåtgång under järnåldern
för nävertäkt har Sellströms erfarenheter bildat utgångs-
punkt. Metoden begränsas av det sätt på vilket björken
släpper nävret och går inte att variera på så många
olika sätt. Redskapet var då som nu kniven, vilken na-
turligtvis kan vara av skiftande kvalitet.

Sellström beskrev att två personer kunde skära upp
till 100 björkar/dag och få ut 5-15 flak/björk. Om vi

Konstruk- Virke Diam- Längd/ enhet Antal S:a (m) S:a (m2)
tionsdetalj

Taknäver björk flak 0,6 x 0,5  9 540 2 862
Näver till vägg- björk flak 0,5 x 0,6 276 83
stolpar
Tvärbjälkar tall 10 3,25 12 39
Innertak:
stolpar tall 25 2,5 4 10
åsar tall 26 9,5 2 19
Näver till stolpar björk flak 0,5 x 0,6   12 4
Mittås tall 15 4-9        5 33
Yttervägg:
störar gran 10 1,7 202 343

slanor gran 5 3-4 645 2 258

Summa 2 702 2 949

Tab 4:5. Materialåtgång för 1992 års rekonstruktionsarbete i hus II.



72

antar att under järnåldern var knivkvalitén sämre och
arbetstempot lägre och därför kunde två personer skära
50 björkar/dag och fick ut högst 5 flak/björk eller 250
näverflak/dag. Beräkningen bygger på att nävret skars
från marknivå. Järnåldersbonden skulle då behöva drygt
1 900 björkar till nävertaket, och det skulle ta drygt 38
dagar att skära denna mängd. Även om beräkningarna
bygger på ett antal osäkra antaganden ger de en upp-
fattning om arbetsinsatsen. För två personer är det inte
möjligt att under den veckolånga period när björken
savar att hinna med att skära den nävermängd som
krävs, dessutom fordras också tid för transporter och
omläggningar av nävret. Två vårar och flera personer
förefaller rimligare för arbetet (tab 4:6).

Näver behövdes också för isolering av varje vägg-
stolpe under marknivån, tre till fyra näverflak/stolpe.
Till hela innerväggen behövdes 276 näverflak eller
83 m² (tab 4:5).

Avbarkningen av väggstolpar och hammarband,
tillsammans 181 löpmeter, kan beräknas till 9 dagar
för en person eller 70 arbetstimmar och tillverkning
av tappar och tapphål 23 dagar för en person eller
185 arbetstimmar. För planhuggning med yxa behövde
vår erfarne snickare en dag för sju väggstolpar och
en dag för drygt 30 löpmeter av hammarbandet. Vi
antar att tekniken är densamma som under järnålder
men med hänsyn till osäkerhet kring yxornas kvalité
uppskattar vi att en person med yxa kunde under järn-
åldern planhugga fem väggstolpar om dagen. Arbetet
skulle då för en person ta 18,5 dagar eller 150 arbets-
timmar. Med samma förutsättningar antar vi att en

person med yxa kunde planhugga 20 löpmeter av
hammarbandet per dag. Hammarbandet är 89 löpme-
ter. En person skulle alltså behöva 4,5 dag eller 35
arbetstimmar till hela arbetet. Barkning och tillhugg-
ning av väggstolpar och hammarband blir därmed till-
sammans 440 arbetstimmar.

För resningen av innerväggen behövdes minst tre
man och helst fyra. Enligt våra erfarenheter kunde
fyra personer per dag, resa en väggsträcka på 8 me-
ter inklusive tvärbjälkar. Med åtta timmars arbets-
dag behövde fyra personer 11,1 dagar eller tillsam-
mans 445 arbetstimmar för att resa långhusets 89
meter långa innervägg med tvärbjälkar. I arbetet in-
går också barkning och tillhuggning av tvärbjälkarna.

Arbetet med mittås och innertakets stolpar och åsar
innebar barkning som enligt samma beräk-
ningsmetoder som tidigare kan uppskattas till drygt
tre dagar eller 25 arbetstimmar. Eftersom maskin
användes för inpassning av mittås och innertaksåsar
saknas erfarenhet av arbetet för hand, men jämförel-
ser kan ändå göras med annat resningsarbete med en
uppskattning av arbetsinsatsen till en dag för två per-
soner för mittåsen och ytterligare en dag för två per-
soner för resning av stolpar och inpassning av inner-
takets åsar. Hela arbetet med barkning och placering
av mittås och innertaksåsar beräknas till 60 arbets-
timmar (tab 4:6).

Fastsättningen av raftarna gjordes med yxa, spiral-
borr och träplugg. Två personer kunde fästa 12 raftar/
dag. Järnålderns redskap för borrningen var troligen
skedborr eller mejsel. Tidsåtgången för tillhuggning och
fastsättning av raftarna under järnåldern kan utifrån
dessa förutsättningar inklusive en viss osäkerhetsfak-
tor, beräknas till 8 raftar för två personer och dag. Ar-
betet med långsidorna skulle då ha blivit utfört på 9
dagar eller 145 arbetstimmar (tab 4:6).

Till den yttre väggen behövdes drygt 20 granstörar
och ca 650 slanor eller 2 258 löpmeter virke, vilket
inte fanns med i Ramqvists beräkningar. Störarna
barkades men inte slanorna. Enligt våra erfarenheter
kunde en person uppföra ca20 meter väggparti/dag
inklusive barkning av störarna. Hela ytterväggen är 90
m lång. Med en osäkerhetsfaktor på 50 % kan vi anta
att en person under järnåldern, inklusive barkning av
störarna, kunde uppföra 10 meter av ytterväggen/dag
dvs tillsammans 70 arbetstimmar (tab 4:6).

4.2.10 SAMMANFATTNING 1992

Byggnadsarbetet pågick under perioden från slutet av
april till slutet av oktober. Under året hade vi behövt

Tab 4:6. Sammanställning av uppskattad tidsåtgång för en per-
son under järnåldern motsvarande rekonstruktionsarbeten ut-
förda under 1992.

Arbetsmoment Arbetstimmar

Materialanskaffning
nävertäkt 2 vårar á 4-5 pers

Innervägg
barkning, tillhuggning av väggstolpar
och hammarband 440
resning av innervägg m. tvärbjälkar 445

Tak
barkning och placering av mittås
och innertaksstöd 60
raftar, långsidor 145

Yttervägg
resning av yttervägg 70

Summa 1160 samt
2 vårar à 4-5 pers



73

2 700 löpmeter virke och 2 950 m2 näver mot beräk-
nat 392 löpmeter virke och 1 766 m2 näver (tab 4:2
och 4:5). Den stora virkesskillnaden beror på att
slanorna till ytterväggen inte fanns med i beräkning-
arna. Metoden för näverläggningen krävde också drygt
50 % mera näver än beräknat.

I huvudsak hade fyra personer varit sysselsatta i
byggnadsarbetet.

Det som i tidsmässig ordning hade utförts under
året var:

• påförsel av 80 m3 finmo över hela byggnadsytan,
• barkning av mer än 3 400 löpmeter byggnadsvirke,
• nävertäkt och inköp av taknäver,
• resning av innervägg med väggstolpar, hammar-

band och tvärbjälkar,
• uppsättning av mittås,
• resning av stolpar och åsar för innertak i bostads-

rummet,
• resning av yttervägg,
• uppsättning av raftar och rote för södra gaveln,

östra långsidan (förutom en meter vid taknocken)
och två meter av den västra långsidan,

• resning av taken över tre ingångar.

Motsvarande arbetsinsats under järnåldern uppskat-
tades för fem personer till två vårar à vardera en vecka
för nävertäkt eller för en person 400 arbetstimmar.
Arbetet på byggnadsplatsen kunde uppskattas till 1
160 arbetstimmar (tab 4:6).

Den viktigaste erfarenheten gällde rekonstruktions-
metoden som åter visade exempel på tolkningar som
antingen understödde eller förnekade varandra. Ar-
betet med den södra gaveln var ett sådant tydligt ex-
empel där flera tolkningar med stöd i de arkeologiska
lämningarna samtidigt stödde varandra och därför med
större sannolikhet kan ses som trovärdiga. Däremot
saknade tolkningarna av ingångstak, mittås och tak
över vindögat stöd i de arkeologiska lämningarna och
kunde inte heller stödjas av andra tolkningar. Därför
är de med större sannolikhet mindre trovärdiga.

Årets arbete ledde därför till resultat som ytterli-
gare förklarade konstruktionen:

• Huset har haft en valmad gavel med lägre takvinkel
på kortsidan än på långsidorna och en valmstock
för att uppnå samma takvinkel längs långsidorna
till gavelhörnet. Detta förklarar de tydliga skillna-
der i avstånd mellan inner- och yttervägg mellan
husets långsidor och dess kortsida och parallelliteten
mellan gavelväggen och det första stolpparet som
uppmärksammats i den arkeologiska lämningen.

• Försträvningen av byggnaden i sidled skulle lika
gärna kunna ske med mellanväggar av plank som

med tvärbjälkar. Varken strävor eller takstol kan
helt räknas bort som möjliga försträvningar och
möjligheten finns attbåda metoderna har använts i
samma byggnad.

• Huset saknar troligen ingångstak, mittås och tak
över vindögat. Dessa konstruktioner saknar stöd hos
arkeologiska lämningar och övriga tolkningar.

• Den yttre väggen med olika utformning för långsi-
dor och gavel var svårtolkad men tydde på en strä-
van efter bättre värmeisolering i bostads- och stall-
delar.

Det praktiska arbetet med väggar och tak visade att
det krävdes både byggnadsställning och stege och tro-
ligen också träborr och trätappar.

För att förstå utformningen av husets norra gavel
krävs ett större jämförande analysmaterial där också
rumsfunktionen kan bli betydelsefull för förståelsen
av byggnadskonstruktionen.

4.3 TAKTÄCKNING OCH KLINING 1993

Föresatserna för 1993 års rekonstruktionsarbete var
att under våren och sommaren göra långhuset färdigt
utvändigt med taktäckning och väggklining samt att
under hösten uppföra stommen till en smedja.

Takläggning av rote på långhusets båda långsidor
färdigställdes under maj månad. Föregående år hade
slanorna i takrotet dymlats fast i raftarna och resulta-
tet hade blivit ett sviktande tak. Nu valde vi istället
att dymla fast slanorna med varandra och mera säl-
lan till raftarna. Takytan blev på så sätt både stabi-
lare och bättre sammanhängande.

I brist på bättre underlag hade vi beslutat att låta
uppföra den norra gaveln i samma konstruktion som
den södra, men med en stor ingångsöppning i den norra
gavelväggen. Raftarna i den norra gaveln lades där-
för efter samma princip som i den södra gaveln. Skill-
naden var bara att det nu gick betydligt lättare när vi
hade klart för oss hur gavelstolparna skulle användas
och efter vilket system raftarna skulle läggas (se fig
4:37).

4.3.1 NÄVERSKONING

Under sommaren upptäcktes mögelangrepp på en av
stolparna i bock 7. Angreppen upptäcktes i marknivå
och hela stolpen frilades därför från jord ända ner till
stolpänden. Det framkom då att näverskoningen runt
stolpen hade lagts med nävrets insida mot stolpen och
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att det var därifrån möglet kom. Näverskoningen runt
samtliga stolpar kontrollerades och nu först förstod
vi vikten av att nävret placerades rätt. Runt alla stolpa-
rna hade vi placerat nävrets vita utsida in mot stol-
pen, alla stolpar utom den enda som hade mögel-
angrepp. Det stod därför klart att nävrets viktigaste
funktion måste vara just att skydda stolpen mot mö-
gel- och rötangrepp. Nävret fungerade då på samma
sätt som en modern ”platonmatta”, dvs luft kunde
tränga in mellan näver och stolpe och förhindra till-
växt av mögelsvamp och röta.

4.3.2 NÄVERTAK

Hela långhuset skulle täckas med näver, i den norra
delen med takved som skydd och tyngd och i den södra
delen med torv.

Näverläggningen påbörjades längst i norr med lång-
sidorna. Museitekniker Rolf Lundholm vid Läns-
museet Västernorrland hade stor erfarenhet av näver-
tak och instruerade våra snickare i den traditionella
tekniken.

Näverflaken var i något varierande storlekar, de
flesta omkring 50 x 60 cm stora och enligt byggnads-
traditionen skulle de läggas omlott på taket i fyra skikt.
Fiberriktning skulle vara lodrät och den vita utsidan
vänd nedåt mot taket. Detta för att underlätta avrin-
ningen. Det var också viktigt att nävrets nedre kant
var snedskuren på rätt sätt för att underlätta avrin-
ningen och motverka att vattnet drogs in under nävret.
All skärning av taknävret inom byggnadstraditionen
har skett med kniv med väl utprovade handgrepp.

Vid takläggningen var personalen uppdelad i arbetsgrup-
per. En grupp skar till nävret, medan andra utförde själva
näverläggningen och en tredje skötte handräckning av näver
och takved (fig 4:24).

Tillskärningen av nävret visade sig både tidskrävande och
svårhanterligt eftersom nävret rullade ihop sig om det läm-
nades utan tyngder. Efter en tids experimenterande över-
gick vi därför till att använda en stor kantskärmaskin med
0,75 m lång kniv. Vi förlorade därmed snedskärningen men
gjorde stora tidsvinster.

Själva näverläggningen påbörjades vid takfoten och näver-
bitarna lades omlott ca 10 cm. Först lades fyra lager av halva
näverflak ovanpå varandra, det understa av dessa med den
vita utsidan nedåt, det andra med utsidan uppåt och sedan
alla andra lager med utsidan nedåt. Det femte flaket var
något större och det sjätte ett helt (fig 4:25)

Nävret lades ut på en bredd av en meter, först på den ena
taksidan och sedan på den andra. När ytorna på båda si-
dorna hade lagts med näver från takfot till taknock förank-
rades nävret på plats med takveden. Två personer per tak-
sida, kunde arbeta med näverläggningen. Den ena klippte

och bar fram och den andre lade ut nävret. Båda hjälptes åt
att lägga på takved.

Viktig för näverläggningen var att undvika solvärme. Den
bästa tiden var därför tidigt på morgonen, sent på eftermid-
dagen eller under molniga dagar.

4.3.3 TAKVED

Nävertaket i de norra stalldelarna skulle täckas med
takved eller ”farve´n” som är den lokala benämningen.
I takvedens övre ände borrades hål ca 2 cm i diameter
för låsningspinnen. Omväxlande från vardera taksidan
träddes takved sedan fast på pinnen. Låsningspinnen
är det enda som håller takveden på plats på taket och
den måste därför vara av stark tjärved eller som i vårt
fall av stavagran.

När de båda långsidorna med täckning av takved
var färdiga, förankrades horisontella stockar mitt på
taksidan. Stockarna hölls på plats med stöd av in-
slagna, utstående dymlingar i takveden. Stockarna i
sin tur fungerade som stöd för ett antal större stenar
som lades upp på taket (se fig 4:39). Allt detta för att

Fig 4:24. Karl-Johan Westin och Fredrik Hägglund lägger näver-
taket i den norra gaveln.
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få extra tyngd på nävret, en vanlig metod inom bygg-
nadstraditionen.

I den norra gaveln kunde takveden inte förankras
vid taknocken på samma sätt som vid långsidorna
eftersom det inte fanns någon motstående takved att
förankra i. Istället fick den vila mot en horisontell
stödbräda vid takfoten. Ovanpå takveden placerades,
som vid långsidorna, horisontella stockar som tyngder.

4.3.4 TORVTAK

Ramqvist (1991) menade i sin tolkning att materialet
till taktorven var två lager skogstorv vända med rots-
idorna mot varandra. Vi ställde oss tveksamma till en
taktäckning med skogstorv i huvudsak därför att vi
trodde att en sådan torv skulle ge en alltför tunn täck-
ning. Uppgifter om torvtak studerades därför för att
få veta vilken typ av torv som har använts i byggnads-
traditionen. Var det torvmossa eller ängstorv? Det
framkom då att avgörande för torvtaken har varit att
torven hölls vid liv och växte på taket, i annat fall
riskerade materialet att torka och helt enkelt blåsa
bort. Det var också viktigt att torven levde för att
suga upp vattnet som annars kunde ligga kvar på ta-
ket och ge upphov till rötskador. För att trivas skulle
därför torven tas från växtplatser som i hög grad lik-
nade växtplatsen på taket. Torven fick inte innehålla
kvickrot, vars rötter blev kraftiga och långa och helt
kunde spränga sönder nävertaket (Gustafsson &
Björnstad 1993:52).

Vi insåg att torv från en blöt mosse skulle få mycket
svårt att överleva i det betydligt torrare klimatet på
ett tak. Ängstorv skulle däremot kunna klara sig ut-
märkt. Kvickroten, som nu är vanlig i våra åkrar och
ängar, var inte alls lika vanlig för bara några decen-

nier sedan. Den har spridit sig snabbt. Det är troligt
att den inte alls fanns här under järnålder. Lämplig
ängstorv utan kvickrot visade sig inte så lätt att hitta.
Vid en jämförelse med andra tänkbara torvslag fram-
stod därför skogstorven, tvärtemot vår första upp-
fattning, som det bästa alternativet. Dessutom låg ju
både järnåldersboplatsen och fornbyn på en sandig
tallmo. Den skogstorv som växte där var alltså an-
passad till torra förhållanden och skulle kunna klara
sig alldeles utmärkt även på ett tak.

När vi väl hade bestämt oss, gällde det också att
hitta en lämplig plats för torvtäkt. Vi ville inte göra
större åverkan på omgivningen än nödvändigt. En av
målsättningarna med fornbyn var att skapa en levande
bondgård från 500-talet. Det skulle innebära att en
åkeryta i framtiden skulle tas upp i anslutning till går-
den. Enligt utgrävningarna låg åkern strax öster om
gården. Området skulle alltså förvandlas från skogs-
mark till åkermark. Det var ingen nackdel, snarare en
fördel, om skogstorven togs bort innan nyodlingen.

Enligt norska byggnadstradition har torvtak utförts
med det inre lagrets grässida nedåt, ett mellanlager
med trampad jord och det yttre lagret med grässidan
uppåt (Komber 1989:37). Svenska torvtak läggs också
enligt byggnadstraditionen i dubbla lager med rots-
idorna mot varandra och skarvarna förskjutna (Gus-
tafsson & Björnstad 1993:52; Hidemark 1995: 109).
Torven på långhusets tak blev därför lagt enligt den
arkeologiska lämningen som överensstämde med både
svensk och norsk byggnadstradition.

Torven kräver någon form av stöd i nederkant av
taket för att inte rasa ner. Stödet har enligt byggnads-
traditionen lösts på lite varierande sätt (fig 4:26). An-
tingen har man, som i långhuset, valt raftar med natur-
vuxna rotben eller också har man borrat in träpinnar
i raftarna som stöd för en längsgående planka. Den
senare lösningen utfördes senare i smedjan. Stödplan-
kan fick inte ligga tätt mot undertaket och därmed
hindra vattenavrinningen. I byggnadstraditionen hit-
tade vi exempel på hur man har löst detta genom att
plankans underkant gjorts antingen grovt tandad el-
ler lyfts upp från undertaket och placerats på ett an-
tal träklossar.

Själva näverläggningen utfördes efter samma princip som i
den norra delen, men med den skillnaden att vi inte först
behövde lägga näver på en hel yta mellan takfot och taknock
innan den kunde täckas. Istället kunde torven fortlöpande
täcka nävret allt eftersom det kom på plats.

Torven hämtades från den planerade åkerytan som
avtorvades med spadar. Med hjälp av en skottkärra frakta-
des den fram till gården .

Vi experimenterade med en egen konstruktionslösning därFig 4:25. Takläggning med näver i fyra skikt, principskiss.
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stödplankan placerades på näverrullar med rullöppningarna
vinkelrätt mot plankan (fig 4:26a). Vattnet skulle därmed
kunna rinna fritt både vid sidan av och igenom näverrullarna.

4.3.5 KLINING - GÖDSELBLANDNING

Ramqvist har studerat kliningen i Gene och indelat
den i 14 olika avtryckstyper. Det visade sig möjligt
att med hjälp av lerkliningen få fram ny kunskap om
järnåldershusets konstruktionsdetaljer. Den brända
leran hade avtryck av både stockar, plankor och flät-
verk (Ramqvist 1983:149, 1997:31f).

Maria Lundström (1991) har analyserat klining från
Trogsta och Forsa i Hälsingland samt från Gene. Klin-
ingen från Gene var tyngre och hårdbränd och hade
avtryck av stockar som enligt Ramqvist troligen suttit
i innertaket. Kliningen från Trogsta var lättare och po-
rös med avtryck från ett flätverk, troligen från ett vägg-
parti. Efter analyser och provbitar med olika samman-
sättning blev resultatet att sammansättningen, 50 %
grovmo, 40 % kospillning och 10 % lera blev, efter
bränning i 1050° i ugn, mycket likt Trogstamaterialet.

Lundström klinade sedan en rekonstruerad flät-

verksvägg med blandningen. Den fick torka utomhus
över en sommar och brändes sedan över öppen eld.
Resultatet blev en tung och hårdbränd klining som
liknande kliningen från Gene. Förklaringen till detta
överraskande resultat skulle vara högre brännings-
grad (Lundström 1991). Det betyder att en klining
med denna sammansättning skulle få helt olika ka-
raktär beroende på placering i huset och brandförlopp.
Hade kliningen suttit vid väggarna då skulle det bli
en lätt och porös klining som i Trogsta. Hade den
suttit högt i huset t ex i innertak eller rökfång då skulle
det bli en tung och hårdbränd klining som i Gene.
Men det intressanta är ju naturligtvis att det hela ti-
den var samma kliningsblandning. Skillnaden mellan
klining med stockavtryck och flätverksavtryck var
enligt analysen en lägre inblandning av organiskt
material som t ex gödsel i den förra.

Vi valde den sammansättning i kliningen som Lund-
ström hade kommit fram till nämligen 50 % sand,
40% kogödsel och 10 % lera.

4.3.5.1 Kliningsrecept

I samband med ett besök i Gunnes gård, Upplands
Väsby, i april 1991 berättade man där om sina erfa-
renheter av lerklining. De hade upptäckt att gödsel
från kor som hade ätit kraftfoder fungerade dåligt.
Gödseln blev alldeles för lös. Det gick inte att få bland-
ningen att binda ihop och stanna kvar på väggen.

Om det var det något vi hade lärt oss så var det
att även små detaljer kunde göra stor skillnad för
hela sammanhanget. Men att det även skulle gälla
gödselns innehåll hade vi inte förväntat oss. Det
roade, men var egentligen inte förvånande och det
lärde oss en hel del. Vi började förstå vidden av att
återskapa en hel järnåldersgård. Hela konceptet
måste tas med i tolkningarna. Även gödselns inne-
håll måste analyseras.

Vi försökte att hitta en bonde i närheten som varken gav dju-
ren kraftfoder eller ströade under djuren med något annat än
torvströ eller halm. Det visade sig ganska svårt. De flesta
bönder använder både kraftfoder och tidningspapper eller trä-
spån under djuren. Slutligen kom vi i kontakt med en deltids-
bonde som hade djuren mera som en hobby och hade hållit
fast vid den gamla beprövade djurskötseln. Han hade några
få kor men som tur var ett lager med gödsel. All kogödsel till
byggnaderna i fornbyn har sedan levererats från detta lager.

Nu fanns alla ingredienserna i kliningsreceptet på plats.
Leran hämtades nere vid stranden, den fick inte vara för
hård utan skulle vara mjuk och smidig, kogödseln låg i en
stor hög och finkornig sand och vatten hämtades från havs-
stranden och havsviken.

Först provade vi att blanda ihop ingredienserna i en grop i

Fig 4:26. Stöd vid takfoten för torven med a) tvärplanka på
näverrullar b) tandad tvärplanka c) tvärplanka på träklossar.
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sandbacken, men det visade sig snart att blandningen då
kom att innehålla alldeles för mycket sand. Gropens botten
skulle behöva kläs med något. Vi provade först med gamla
yllefiltar, som snart gick sönder och fick sedan av MoDo-
fabriken låna ”vira-duk”, en genomsläpplig och stark
konstfiberduk som visade sig fungera alldeles utmärkt för
ändamålet.

Så här blandade vi ihop lerkliningen i gropen:

1. En hink fylldes med 4 liter blålera.
2. 25-30 liter sand hämtades med en skottkärra vid

stranden.
3. Sanden tömdes på ”vira-duken” och blåleran

knådades in i sanden med händerna. Bland-
ningen lades i ett plant lager på duken, inte i en
hög.

4. Cirka 20 liter gödsel spreds ut över blandningen.
5. Cirka 15 liter vatten blandades i, lite åt gången.

Blandningen trampades och vändes med hjälp
av duken ca 10 gånger. Blandningen var färdig
när den var ljusbrun, smidig, blank och slät.

För att spara tid använde vi från mitten av sommaren en
cementblandare när blandningen skulle arbetas ihop. Bort-
sett från den maskinella bearbetningen utfördes processen
på samma sätt, först blandades lera och sand sedan tillsattes
gödsel och sist vatten.

4.3.5.2 Klinad yttervägg

De liggande slanorna i ytterväggen hade travats upp
mot raftarna, men utrymmet längst upp på väggen,
mellan raftarna, lämnades öppet. Utrymmet fylldes
senare med skogstorv.

En stor del av lerkliningen av långhusets ytterväggar ut-
fördes av två personer som provade sig fram till den teknik
och den blandning som fungerade bäst. Med gummihandskar
på händerna arbetades kliningen fast på väggen med början
uppifrån för att lättare se eventuella blottor (fig 4:27). Bland-
ningen applicerades för hand och arbetades in vågrätt på
väggen. Det underlättade att arbeta metodiskt för att fylla
utrymmet mellan slanorna. Ett lager på ca 2 cm applicera-
des utanpå slanorna.

Nävret vid marken skars av om det var för långt, ca 5 cm
sparades och klinades in mot väggen.

Väggen klinades först utvändigt och sedan invändigt. Of-
tast var kliningen på utsidan ännu inte torr, men vi kunde
inte se att det hade någon betydelse för sammanfogningen
om det hade torkat eller inte när den andra sidan klinades.
Däremot måste den andra sidan klinas försiktigare för att
inte ”trycka loss” kliningen på den motsatta sidan.

Blandningen innehöll en hel del levande ingredienser,
främst fluglarver och maskarvar och var inte så rolig att ar-
beta med, framför allt inte med bara händer. Lukten bet sig
också fast i skinnet och satt kvar i flera dagar. Vi tyckte att det
var tillåtet att använda både gummistövlar och gummi-
handskar. Kliningsarbetet var ingen särskilt omtyckt syssel-
sättning för de ungdomar som hade sommar-praktik i fornbyn
och som hjälpte till med arbetet. Däremot var det väldigt upp
skattat av de yngre barnen. Arbetet gick därför sakta framåt.

Till att börja med kom kliningen att innehålla alldeles
för mycket gödsel. Den fungerade, men blandningen
blev fastare när den innehöll mera sand. Vi provade
också med 20 % lera vilket gav en ljusare klining
som lättare sprack sönder när den torkat. De vägg-
ytor som klinades med den senare blandningen
ytslammades senare med färsk gödsel och vatten som
blandades till en tjock sörja. En hink vatten slängdes
först på den klinade väggen för att blöta upp den och
för att få bättre fäste. Sörjan slammades ut jämnt,
ungefär 1 cm tjockt.

Arbetet med kliningen av väggarna pågick ända
till slutet av oktober. Ytorna som klinades under sen-
hösten torkade mycket långsamt, då det inte var till-
räckligt varmt. De ytor som hade klinats sist hann
inte torka före frostnätterna och vi kunde sedan un-
der våren konstatera att blandningen inte hade ”brun-
nit ihop” och blivit hård som övriga väggar. Det var
därför tydligt att arbetet med kliningen måste utföras
under den varma sommarperioden utan frostrisk.

4.3.6  RISFLÄTADE VÄGGAR

I samtliga fall där väggkonstruktionen har kunnat
beläggas i Hälsingland (Liedgren 1992:140ff) har
denna bestått av en isolerande yttre flätverksvägg med
en inre vägg av stående stolpar eller plankor. Varken
stolparna till flätverket eller innerväggen har varit
nedgrävda eller stenskodda men ibland intappade i
syll. Stolparna har varit av tall, 3-5 cm i diameter, i

Fig 4:27. Aina Edlund applicerar klining på gärdsgårdsväggen.
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något fall även gran och ene. Avståndet mellan stolpa-
rna var i medeltal 30 cm. Klena kvistar av lövträd, 1-
3 cm har använts till flätverket. Invändigt har
flätverket varit klinat och utvändigt klätt med björk-
näver mot en uppskottad jordvall .

Under hösten 1993 påbörjades risflätningen av innervägga-
rna i bostads- och stalldelarna. En ca 10 cm bred syllstock
mättes in mellan väggstolparna, tre hål borrades i stocken
och motsvarande hål borrades i hammarbandets undersida.
Ett hål borrades i mitten och de övriga högst 1 dm från vägg-
stolparna. Om de två yttre hålen och störarna placerades
helt nära väggstolparna blev flätningen snyggast. Risända-
rna spretade inte ut lika mycket och kliningen mot stolparna
blev tätare.

Tre granstörar, ca 5 cm grova, sattes i hålen mellan syll-
stock och hammarband (fig 4:28). Vi provade också med
störar av lövträ men granvirket blev hårdare efter torkning
än lövträ och gav därför en stabilare väggyta. Ramqvist
(1991) hade föreslagit att 5 cm grova slanor skulle använ-
das för att fläta väggytan (tab 4:2). Erfarenheten visade att
lämpliga dimensioner istället var 2-3 cm. Till de risflätade
väggarna använde vi rönn- eller björkvidjor. Vi upptäckte
också att det var nödvändigt att vidjorna var färska och böj-
liga. Torkade vidjor bröts lätt itu och var helt oanvändbara.
Själva flätningen gjordes som en tuskaftsväv. Med fördel
kan man börja flätningen längst ner, fläta upp mot mitten,
sedan börja fläta uppifrån och avsluta flätningen i mitten.
Vidjorna till flätningen högg vi vid stranden intill fornbyn.

4.3.7 RESULTAT 1993

Årets arbete förstärkte och förtydligade de föregående
årens kunskaper om både konstruktionen och rekon-
struktionsmetoden. De nya erfarenheterna förändrade
delvis synen på konstruktionen men resulterade i hu-
vudsak i nya frågeställningar och kunskaper kring det
praktiska byggnadsarbetet och arbetsmetoderna.

4.3.7.1 Resultat och nya frågor

Arbetet ledde till olika typer av resultat. Några  re-
sultat förändrade synen på konstruktionen. En viktig
sådan erfarenhet var det tids- och arbetskrävande ar-
betet med att fästa takrotet vid raftarna. Av håll-
fasthetskrav hade takrotets dimensioner nästan halv-
erats jämfört med Ramqvists tolkning. Resultat blev
att det lätta och klena takrotet måste förankras i rafta-
rna för att inte rulla ner från taket. Även om bara en
dymling användes per roteslana krävdes det tvåtusen
dymlingar som skulle borras och täljas. Det förefal-
ler inte rimligt att detta hade utförts med järnålderns
skedborrar. Här blev det återigen tydligt att våra ”nöd-
lösningar” fortsatte att framtvinga nya lösningar som
inte stämde med det arkeologiska kunskapsläget.

Ett något grövre virke hade kanske legat kvar av
den egna tyngden, men hade istället ökat problemen
med bärigheten. Detta ledde till diskussioner kring
alternativa fastsättningsmetoder. Slanorna kunde bor-
ras fast med trädymlingar på det sätt som vi valde
eller bindas fast med vidjor, antingen för att fläta sam-
man slanorna med varandra och eller för att binda
fast dem i raftarna med jämna mellanrum. Fördelen
med en sådan metod skulle vara att genom flätningen
uppstod ett litet avstånd mellan slanorna, vilket skulle
innebära mindre virkesåtgång. Men den bästa lös-
ningen skulle vara en flackare takvinkel som möjlig-
gjorde att takrotet kunde ligga kvar på taket genom
sin egen tyngd. Slutsatsen blev att takvinkeln kan
minskas till 27° utan att taklutningen i gaveln blev
lägre än den acceptabla gränsen på 20°. Med tak-
vinkeln 29° blir lutningen på gaveltaken 22°. Erfa-
renheterna visade därför att den rimliga tolkningen
av ett tungt torvtak med både raftar och takrote i di-
mensioner omkring 10 cm måste vara en takvinkel
som tillåter takrotet att ligger kvar utan annan fast-
sättning än den egna tyngden.

Liknande erfarenheter blev resultatet av taklägg-
ningen över ingångarna och den norra gaveln.
Konstruktionerna saknade stöd i de arkeologiska
lämningarna och tolkningarna skapade också nya

Fig 4:28. Risflätning mellan stolparna i innerväggen, princip-
skiss.
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”nödlösningar”. Taket över den norra ingången
sluttade svagt och det blev svårt att få takveden att
riktigt ligga an mot taknävret. För att få tillräckligt
med tyngd måste vi lägga på extra tyngder i form av
stockhalvor (se fig 4:39). Tolkningarna med ingångs-
taken hade lett till flera ”nödlösningar” allt ifrån pla-
ceringen av raftarna till läggningen av takveden. Det
var tydligt att de inte var förenliga med övriga tolk-
ningar i huset. Slutsatsen blir att ingångarna inte alls
har haft överbyggda tak. Ingångsstolparnas funktion
har varit att flytta in och höja hammarbandet för att
skapa en högre ingångshöjd. På hammarbandet vilar
i sin tur takraftarna. Man kan säga att här hade vi
helt enkelt fallit offer för ett modernt ”tyckande” om
att ingången borde skyddas mot allt för mycket snö
under vintern. Svårigheten var alltså att helt frigöra
sig från vår egen tid och att vara öppen för de frågor
och svar som dialogen med de arkeologiska lämninga-
rna gav utrymme för.

Takläggningen i den norra gaveln visade att med
en lägre takvinkel kunde takveden ligga löst på ta-
ket utan annan fastsättning än att vila mot en stöd-
planka i takfoten. Däremot krävde tolkningen många
korta takvedsslanor som måste ligga löst på taket.
Lösningen fungerade men måste ses som mycket
tveksam.

Arbetet med näverläggningen resulterade också i
flera nya frågeställningar och erfarenheter av arbets-
metoden.

• Snedskärningen av nävrets nederkant hade betydelse
för avrinningen från taket men vi upplevde arbetet
som både tidskrävande och opraktiskt att utföra i
samband med näverläggningen. En bättre lösning
skulle vara om detta kunde utföras redan när nävret
skars loss från björken.

• Takvedens funktion var att hålla nävret på plats
men också att skydda det mot solvärmen. Täck-
ningen av nävret hade alltså en större och delvis
annorlunda betydelse än i Ramqvist(1991) tolkning.

• Skulle verkligen all takved fästas med rotänden
nedåt? Om en av avsikterna med takveden var att
skydda nävret mot solvärme så blev det inget till-
fredställande resultat för långhusets stora tak.
Takvedsslanorna var ju hela 7 meter långa. Det inne-
bar att nere vid takfoten var de 10-12 cm i diame-
ter, men bara 5-7 cm uppe vid taknocken. Det be-
tydde också att nere vid takfoten kom takveden att
ligga tätt intill varandra medan uppe vid taknocken
blev avstånden nära 10 cm mellan varje slana där
nävret exponerades mot solen. Här kan man också
se hur näverflakens yttersta kanter har rullat ihop

sig av solvärmen. Det hade varit bättre för nävret
om varannan takvedsslana istället hade lagts med
rotänden uppåt. Det skulle ge ett mycket bättre,
heltäckande solskydd för nävertaket.

• Om det har varit viktigt med tyngd på nävertaket,
kan detta ha utförts med hjälp av stora stenar. I så
fall skulle dessa stenar återfinnas i de arkeologiska
lämningarna efter husen. Det skulle betyda att ste-
nar som man ofta kanske antar hör samman med
förankringar i marken för t ex stolpar, istället kan
härröra från taket. Dessa stenar utmärks i så fall
genom att ligga ytligt i lämningen. Vid utgrävninga-
rna på Genesmon hittades inga sådana stenar. Över-
huvudtaget är platsen mycket stenfri. Det enda
område som innehåller någon större mängd sten är
lämningen efter hus III från tidig medeltid. Där an-
vändes sten både som fundament och hörnhärd
(Ramqvist 1983:90). En förklaring till att inga ste-
nar hittades i järnåldershusen skulle därför kunna
vara att all eventuell sten i området redan under
tidig medeltid tagits bort och använts vid byggan-
det av hus III.

• Det effektivaste och säkraste sättet att lägga nä-
vertaket visade sig vara att arbeta med ett arbets-
lag på varje taksida för att snabbt kunna skydda
och täcka nävret. Man kunde lodrätt lägga högst
1 meters bredd med näver som sedan täcktes med
takved. En annan erfarenhet av näverläggningen
vara att torvtaket visade sig vara lättare att utföra
än taket med takved. Framför allt genom att man
inte alls var lika beroende av vädret. Nävret kunde
täckas och skyddas fortlöpande med torven och
arbetet kunde därför utföras t o m i soligt väder.
Man var inte heller beroende av att arbeta paral-
lellt på båda taksidorna utan kunde uppföra
täckningen vågrätt längs hela taksidan från takfot
upp mot taknock.

Till taktäckningen krävdes torv från en drygt 400 m²
stor markyta. För att få loss torven i hela bitar krävs
ett skärande redskap som t ex en järnskodd spade.
Någon form av kärra eller släpa för att transportera
fram torven var också nödvändig.

Lösningen med näverrullar fungerade som vi hade
tänkt. En nackdel som vi märkte var dock att näver-
rullarna ganska snart blev tämligen hoptryckta och kom
att lyfta upp plankan endast 2-3 cm. Vi märkte också
att det ofta rann vatten från torvtaket. Istappar vinter-
tid vid takfoten, tillhör vanligheterna. Vad det beror på
har inte närmare studerats. Antingen fungerar av-
rinningen inte tillräckligt bra så att vatten ligger kvar
på taket, fryser till is som tinar och rinner av när rum-
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met värms upp, eller så är det helt enkelt så här torvtak
ska fungera. Det kan också vara nävrets rakskurna
nederkant som påverkar avrinningen från taket. För-
hållandet måste studeras under en längre tid.

Erfarenheterna från risflätningen visade att bästa
resultatet fick vi med färska och 2-3 cm grova rönn-
och björkvidjor till flätningen medan gran var stabi-
lare till stolparna.

Även järnåldersbonden måste lägga upp ett lager
med gödsel för att kunna bygga sitt långhus. Gödsel
som också var värdefull som gödning på åkern. Ko-
gödsel anses som bättre gödningsmedel än hästgöd-
sel. Är det därför troligt att man hellre använde häst-
gödsel än kogödsel i kliningen? Vi hade inte lyckats
att få tag på hästgödsel som uppfyllde våra krav och
hade därför valt kogödsel.

Ett resultat av arbetet med kliningen blev behovet
av nya experiment för att förstå olika typer av klining
och kunna jämföra med andra väggtyper. Följande

försök kan göras:

• jämför klining som innehåller kogödsel med sådan
som innehåller hästgödsel med tanke på konsistens
och förmåga att ”brinna ihop” eller stelna.

• uppför tre olika väggar, en plankvägg, en risflätad
vägg med kogödselklining och en risflätad vägg med
hästgödselklining. Mät och jämför väggarnas olika
egenskaper framför allt den värmeisolerande för-
mågan, det s k K-värdet.

• utför också experiment med värmehållning i lång-
hus för att klargöra bränslebehov och eldnings-
teknik.

Vi hade använt en fabriksduk som underlag när klin-
ingen blandades samman. Det bästa alternativet un-
der järnåldern skulle istället vara en lerklädd grop.
Det finns två stora gropar inom fornlämningsområdet
på Genesmon, T1 och T2. Kanske har någon av dem
fungerat som blandningsgrop för kliningen. Vi utgår
ifrån att man inte har kunnat blanda lerkliningen di-
rekt på platsen där den skulle användas. Samtidigt
vore det otänkbart att med bara händerna bära fram
den stora mängden klining. På något sätt måste den
ha fraktats fram den till platsen. Med vilka hjälpme-
del kan denna transport ha skett?

Väggarna tätades med den sammansättning som
enligt Lundström (1991:19f) hade största likheterna
med kliningen från Gene. Den minsta ingrediensen är
faktiskt lera, bara 10 %. Att benämna blandningen
för lerklining blir därför direkt missvisande. Jag väl-
jer istället att kort och gott kalla den för klining.

4.3.7.2 Byggmaterial och tid

Vid beräkning av tidsåtgång under järnåldern för lägg-
ning av takrote måste hänsyn tas till ett antal osäkra
faktorer. Tolkningarna hade lett till att varje slana
måste borras fast med dymlingar. Det är inte troligt
att detta gjordes under järnåldern. Med en flackare
takvinkel och grövre dimensioner på takrotet hade
förankringen inte varit nödvändig. Om rotet hade fast-
satts med dymlingar, men i mindre omfattning, upp-
skattas arbetsinsatsen med en hög osäkerhetsfaktor.
Förutsättningen är att ett sviktande tak kunde tolere-
ras så länge slanorna låg kvar på sina platser. Erfa-
renheterna avser handborrning med spiralborr, ”hus-
navare” och utgår från att borrning med järnålderns
skedborrar krävde längre arbetstid. Arbetet uppskat-
tas till 800 arbetstimmar för läggning av takrote på
båda långsidorna (tab 4:7).

Två snickare behövde 14 arbetsdagar för att lägga
raftar och förankra rote på den norra gaveln. Erfa-
renheten kan användas som utgångspunkt för beräk-
ning av trolig tidsåtgång under järnåldern. Med sämre
redskap men mindre mängd borrning uppskattas ar-
betstiden för takläggning av raftar och rote för båda
gavlarna till 14 arbetsdagar för fem personer eller för
en person 560 arbetstimmar (tab 4:7).

Erfarenheterna visade att två personer kunde un-
der en dag lägga näver och takved på 4 meters bredd
från taknock till takfot dvs 28 m². Hela den takyta
som skulle täckas med näver och takved var 282 m²
vilket innebar 10 dagars arbete för två personer eller
160 arbetstimmar (tab 4:7). Takläggning med näver
och torv är jämförbar men visade sig något enklare
och snabbare att lägga. Samma tidsåtgång med 28
m² per dag beräknas. Den takyta som skulle täckas
med näver och torv var 204 m². Två personer be-
hövde därmed 7,3 dagar eller tillsammans 120 arbets-

Arbetsmoment Arbetstimmar
Tak

rote, långsidor 800
raftar och rote, båda gavlarna 560
näver + takved 160
näver + torv 120

Yttervägg
klining 270

Summa 1910

Tab 4:7. Sammanställning av uppskattad tidsåtgång för en per-
son under järnåldern, motsvarande rekonstruktionsarbeten ut-
förda under 1993.
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timmar för att täcka detta tak (tab 4:7).
Enligt beräkningarna skulle det behövas 2 x 220

m² skogstorv till taket. Den exakta åtgången blev drygt
407 m² torv som vi tog från en ca 20 x 20 m² stor
markyta (tab 4:8).

Den mängd klining som krävdes till ytterväggen var
4,79 m³. En sats klining hade visat sig räcka till 2,5 fack
eller väggytor á 1,0 x 1,25 m mellan de stående störa-
rna, dvs drygt 3 m². Hela långhuset har 85 sådana fack
som klinades på båda sidorna, alltså 170 fack eller 213
m². Det betyder att det krävdes 71 satser eller 4,79 m³
klining till ytterväggen (fig i text). Om man beräknar
vikten till densamma som för sand, dvs 18 KN/m³, blir
vikten 86,2 KN/m³ eller 8 620 kg (tab 4:8).

Arbetet med klining av ytterväggens in- och utsida
pågick från den 5 juli till den 24 september 1993.
Som bäst när man kunde tekniken, hade fått rutin och
fick arbeta ostörda kunde vår personal blanda sam-
man kliningen och klina 7 väggfack/person och dag.

En rimlig beräkning för samma arbete under järn-
åldern skulle vara att anta att en person som kunde
tekniken klinade 5 fack á 1,0 x 1,25 m/dag. En per-
son skulle då behöva 34 dagar eller 270 arbetstim-
mar för ytterväggens in- och utsida (tab 4:7).

4.3.8 SAMMANFATTNING 1993

Årets arbete med långhuset blev genomfört enligt pla-
nerna och pågick under perioden från maj till slutet
av oktober. Ytterligare en rekonstruktion, smedjan hus
VI, restes under hösten och stod helt färdig ett år se-
nare i november 1994.

Förutom redan befintligt byggnadsmaterial hade vi
för årets arbete med långhuset också skaffat 407 m²
torv till taktäckning och 8,6 ton klining till väggtätning.

I huvudsak var sju personer sysselsatta i arbetet.
Arbetsinsatsen under järnåldern kunde uppskattas till
ca 240 arbetsdagar eller drygt 1 900 arbetstimmar
(tab 4:7). Det vi i tidsmässig ordning hade utfört i
långhuset under året var:

• färdigställande av takrote på hela huset,
• uppförande av norra gaveln med raftar och rote,
• taktäckning med näver och takved i den norra

delen samt näver och torv i den södra delen,
• klining av ytterväggens in- och utsida
• risflätning av delar av innerväggen i bostadsdel

och stalldel.

Årets arbete gav ytterligare exempel på hur våra
”nödlösningar” fortsatte att ”tvinga fram” nya lös-
ningar som inte stämde med den arkeologiska läm-
ningen och kunskapsläget och gjorde att förebildens
tolkningar måste diskuteras. Särkilt tydligt blev detta
beträffande takrotet som hade minskats i dimension
för att minska belastningen på långa takåsarna över
bl a bostadsrummet. Detta ledde till att det klena
takrotet i kombination med takvinkeln 32º måste för-
ankras med dymlingar i raftarna. Ett arbete som fö-
refaller orimligt med järnålderns skedborrar. Med
kraftigare dimensioner på takrotet omkring 10 cm,
enligt förebilden hus VI i Gene, och en flackare tak-
vinkel hade istället rotet legat kvar enbart genom sin
egen tyngd. Takläggningen över ingångarna och den
norra gaveln ledde till liknande resultat. Redan före-
gående år visades att tolkningarna inte bekräftades
av den arkeologiska lämningen. Något som nu för-
stärktes vid takläggningen. Tolkningen med ingångs-
taken hade lett till flera ”nödlösningar”, alltifrån pla-
ceringen av raftarna till läggningen av takveden, vilka
samtliga saknade stöd i den arkeologiska lämningen.
Det var uppenbart att ingångarna saknat särskilda
ingångstak.

Andra typer av resultat var nya frågeställningar,
behov av experiment och frågor kring praktiska ar-
betsmetoder.

• Man borde undersöka och jämföra isoleringsvärdet
hos olika väggtyper som plankvägg, sten
vägg, flätad och klinad vägg.

• Man borde också utföra experiment med värme-
hållning i långhus för att klargöra bränslebehov och
eldningsteknik.

• Kan näverflaket skäras snett redan när det tas från
björken istället för att detta arbete ska göras vid
näverläggningen.

• Näverskoningens uppgift är att förhindra mögel-
angrepp därför ska nävrets vita skrovliga utsida vän-
das in mot stolpen. Men redan efter två år upptäck-
tes mögelangrepp och frågan är om det är tillräckligt
med näver för att skydda virket eller om andra åtgär-
der krävs som tjärstrykning eller bränning.

• Om takveden läggs med varannan rotände uppåt
  skulle nävertaket skyddas på ett bättre sätt.

Tab 4:8.  Materialåtgång för 1993 års rekonstruktionsarbete i
hus II.

Konstruk- Material Yta Volym S:a
tion (m²) (m³) (ton)

torvtak skogstorv ca 400
väggklining sand, lera, 213 4,79 8,6

gödsel
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• Vår erfarenhet blev också att det krävdes spadar
för avtorvning, kärror eller släpor för att transpor-
tera fram torv och klining och en lertäckt grop för
att blanda kliningen i.

• Som torvtäckning på nävertaket fungerar skogstorv
från sandiga marker utmärkt. Dess naturliga växt-
plats erbjuder liknande karga och torra förhållan-
den som på ett tak.

Slutligen ledde arbetet också till en ny fråga som skulle
kunna jämföras med det arkeologiska materialet: Om
nävertaken har haft en täckning av takved är det också
troligt att det har behövts extra stentyngder på taken.
Det innebär att ytligt liggande stenar i huslämningar
skulle kunna tolkas som sådana tyngder för nävertak
med takved.

4.4 FLÄTNING OCH KLINING 1994-95

Rekonstruktionsarbetet under 1994 och 1995 koncen-
trerades till färdigställandet av smedjan, invändigt
arbete i långhuset och markarbeten för jordbruket.
Under våren 1994 byggdes också en utställning som
visade resultaten från utgrävningarna på Genesmon
och den arkeologiska forskningens kunskaper om li-
vet på en bondgård under äldre järnålder.

Under 1993 hade rekonstruktionsarbetet påbörjats
tidigt på våren men pågick sedan under hela somma-
ren, hösten och vintern. Jämfört med tidigare års säsong-
sarbeten pågick alltså byggandet för första gången
under ett helt år. I februari 1994, när kylan blev för
sträng för utomhusarbete, fortsatte arbetet invändigt i
långhuset. I huvudsak uppfördes då mellanväggar, in-
nertak och inredning, vilket vi återkommer till i avsnitt
4.4.3 och avsnitt 5. Nu kommer vi att titta på det av-
slutande arbetet med husets konstruktion.

4.4.1 INNERVÄGGAR

Risflätningen av innerväggarna hade påbörjats 1993.
Nu skulle flätningen av hela den södra delen inklu-
sive stalldelarna avslutas och därefter skulle samt-
liga väggar klinas.

4.4.1.1 Risflätning

Stora mängder björk- och rönnvidjor avverkades och drogs
fram till gården på snöföret. Vi hade varit oroliga för att
arbetet bara kunde utföras under våren, när virket var som
mjukast och böjligast, men upptäckte nu att vidjorna gick
lika att bra att använda trots att de var stela och frusna. Hu-

vudsaken var att vidjorna inte tilläts att torka utan användes
färska. Vidjorna avverkades i fornbyns omgivningar, vid
stranden, i en kraftledningsgata och på en igenvuxen åker.
Innan all risflätning avslutats hade vi problem med att hitta
vidjor i de närmaste omgivningarna

Björk- och rönnvidjorna var omkring 1,5 - 2 meter långa.
Till en början använde vi bara de kraftigare delarna men
senare upptäckte vi att den bästa flätningen faktiskt gjordes
med vidjor under 25 mm. Med sådana vidjor blev flätningen
tätare, det gick åt mindre klining och kliningen fastnade
bättre på väggen.

4.4.1.2 Klining

Först klinades endast innerväggens insida utifrån
utgrävningsresultatet. När sedan huset började använ-
das under vintern 1994/95 upptäcktes problem med
att leda ut rök från eldstäderna. Ibland fungerade dra-
get utmärkt, men plötsligt fungerade det inte alls. Vi
försökte förstå vad detta kunde bero på. En förkla-
ring kunde vara den kalluft som drog in i springorna
mellan yttervägg och takfot. När kalluften kom upp i
rökkanalen störde den draget från eldstaden så att
röken virvlade tillbaka ner i rummet. Väggkliningen
hade också krympt under torkningen så att centimeter-
stora springor uppstod vid kanterna vilket också or-
sakade onödigt drag.

Under våren 1995 tätades därför alla väggspringor
runt bostadsrummet, ytterväggen gjordes helt tät upp
till takfoten och innerväggens utsida klinades i hela
den södra delen.

En av våra byggnadsarbetare under 1995 hade mångårig
erfarenhet av betongarbete. Han förändrade vår klinings-
metod genom att använda de verktyg och arbetsmetoder
som han hade erfarenhet av. Istället för att trycka fast klin-
ingen för hand på väggarna kastade han fast den och jäm-
nade ut den med en stor murslev. Resultatet blev både att
arbetet gick snabbare och att kliningen effektivare trängde
in i risflätningen.

Utifrån sin yrkeskunskap var han också mycket fascine-
rad av kliningen. På en lodrät vägg upptäckte han att klin-
ingen kunde läggas på i betydligt tjockare lager än betong.
Ett tjockt lager betongen ramlade ner från väggen  men det
gjorde inte kliningen.

4.4.2 TAKÅSARNAS BÄRIGHET

Både under vintern 1993-94 och 1994-95 studerades
takåsarna för att upptäcka eventuell nedböjning. Men
ingen nedböjning kunde iakttas med blotta ögat. En
mindre nedböjning hade kanske kunnat iakttas med
noggranna mätmetoder, men inga tecken tydde på att
det förelåg någon risk med konstruktionens hållfast-
het. För att vara på den säkra sidan skottades ändå
taket när snömängden närmade sig en meter.
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4.4.3 VÄGG OCH DÖRR

Enligt Ramqvists (1983:153ff) analyser hade Gene
hus II troligen varit indelat i sju olika rum. I avsnitt 5
kommer rummens olika funktioner och inredning att
diskuteras närmare. Mellan rummen skulle mellan-
väggar med eventuella dörrar uppföras.

Under rekonstruktionsarbetet hade vi diskuterat
byggnadens försträvning i sidled och konstaterat att
det fanns tre metoder för detta, med hjälp av tvär-
bjälkar, plankbyggda mellanväggar eller takstol. Vi
valde tvärbjälkar eftersom inga arkeologiska läm-
ningar kunde styrka förekomsten av vare sig mellan-
väggar i plank eller takstol (se s 70). Det skulle visa
sig att detta kom att vara avgörande för placeringen
av dörrar mellan rummen.

4.4.3.1 Arkeologiska källor

I ett enda fall i Norrland finns rester av en mellan-
vägg som kan beskriva dess konstruktion. Det är den
förkolnade väggdelen från en husgrund i Trogsta,
Hälsingland (Liedgren 1992:79). Väggen hade varit
mer än 135 cm hög och byggd med risflätning och
klining. De stående störarna kring vilka vidjorna var
flätade, var omkring 5 cm i diameter och placerade
på 20 cm avstånd från varandra. Intressant är mell-
anväggens placering i byggnaden, mellan de två tak-
bärande stolparna i en bockkonstruktion (fig 4:29).

Lämningar som tyder på en mellanvägg finns också

i hus II på Genesmon. ”Post group No. 6 has been
placed on the northern edge of the large feature G36
and G161, and these features, together with G196 form
a dividing wall in the foundation.” (Ramqvist
1983:81) (se fig 5:2). Tyvärr utvisar inte lämningar-
na någonting om väggens konstruktion annat än att
de var delvis försänkta i marken och förbundna med
det takbärande stolpparet. Även här tyder alltså läm-
ningarna på att en mellanvägg fanns mellan de båda
takbärande stolparna i bocken.

En framkomlig väg för att nå kännedom om de
annars så svåråtkomliga konstruktionerna ovan mark
är genom studier av den brända kliningen. Ramqvist
(1997) har gått igenom kliningen från hus I i Gene
och indelat den i 16 olika avtryckstyper. Av dessa finns
två typer av flätverk, resterande är olika kombinatio-
ner mellan stock och planka. Den största gruppen är
avtryck från parallellt lagt rundvirke, typ T2, vilken
hittades över hela bostadsrummet. Flera avtryck med
stock och planka har också en jämn spridning över
rummet. Däremot är spridningen av flätverksavtryck
mera accentuerad till väggarna och mellanväggen vid
bock 3 (Ramqvist 1997:52).

Skillnaden mellan spridningsbilderna för stock-
avtryck och flätverk har också uppmärksammats i två
andra norrländska husgrunder, Forsa och Trogsta i
Hälsingland. I Forsa återfinns avtryck efter flätverk
endast längs husets ytterväggar. Inga avtryck kan där
hänföras till flätade mellanväggar. Stockavtryck finns

Fig 4:29. En av de få bevarade res-
ter som visar en mellanväggs kon-
struktion kommer från en husgruns
i Trogsta, Hälsingland. Väggen, an-
läggning 175, var risflätad och kli-
nad och placerad mellan tvåtak-
bärande stolpar (nr 171 och 172)
(efter Liedgren 1992:137).
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endast kring den centralt placerade härden (Melander
1989:87). I Trogsta finns flätverksavtryck vid både
ytterväggar och mellanväggar. Stockavtrycken är
också här koncentrerade till husets mittparti och den
centrala härden (Liedgren 1992:149f).

Bevarade rester av dörrar från äldre järnålder är
mycket fåtaliga i arkeologiska lämningar. Fyra dör-
rar med olika dateringar är kända, en folkvandrings-
tida dörr från Dune, Gotland, en dansk dörr från äldre
järnålder i Nørre Fjand, Jylland, delar av dörrar i det
vikingatida Hedeby, Jylland och en polsk dörr från
1100–talets slut.

Den gotländska dörren från Dune, Dalhems sock-
en, var förkolnad och återfanns innanför den västra
ingången på hus A. Den var byggd av tre furuplankor,

4 cm tjocka och på dörrens ena sida var plankorna
sammanfogade med två infalsade tvärslåar. Höjden
var 180 cm. Tvärslåarna var fastsatta med dymlingar
(Stenberger 1955:1047). Mellan dörrstolparna fanns
två lagda stenrader och mellan dessa hittades resterna
av en 40 cm bred tröskel (Stenberger 1940: 422f).
Tröskeln var helt plan utan stopp för dörren. Trösk-
lar med skilda konstruktioner är också kända från
Hedeby ca 800–1050 (fig 4:30).

I Nørre Fjand, Danmark hittades en dörr byggd av
två plankor, 3 cm tjocka, och med infalsade, sned-
ställda tvärslåar (Hatt 1957:61f). Den bevarade de-
len av dörren var 115 cm hög och 50 cm bred. I den
ena plankan fanns delar av dörrtappen bevarad. Dörr-
ens placering tydde på att den hade ramlat in i huset
vid den brand som förstörde byggnaden. Tvärslåarna
hade därmed suttit på dörrens utsida.

De bevarade resterna från dörrar i Hedeby visade
att dessa hade byggts av två stora trästycken bearbe-
tade till tunna plankor. En tvärslå av en horisontell
bräda med fyra dymlingar höll samman plankorna.
Troligen fanns en liknande bräda i dörrarnas övre del
som inte var bevarad (Schietzel 1969:32).

I polska Gdansk återfanns dörrar med höjden 120
cm och bredden 60 cm. Dörrarna var byggda av två
plankor och sammanfogade med två tvärslåar och
dymlingar (Giniewska 1991:35).

Man kan konstatera att det finns stora likheter
mellan de fyra dörrarna. Samtliga har byggts av 2–3
breda plankor och sammanfogats med två tvärslåar.
Flera har också slåarna infalsade och fastdymlade.
Dune-dörren var den enda svenska dörren som dess-
utom var samtida med Geneboplatsen varför vi be-
slutade att använda den som förebild.

4.4.3.2 Klinad mellanvägg

Eftersom bevarade lämningar efter mellanväggar både
i Trogsta och Gene tyder på hela väggar utan
dörröppningar i mittskeppet dvs mellan de bärande
stolparna i bocken, bör eventuella dörrar kunna placer-
as i sidoskeppet. I Gene begränsar tvärbjälkarna en
sådan möjlighet. Av hållfasthetsskäl hade tvärbjälken
placerats mellan väggstolpen och den takbärande
bocken vilket innebar att tvärbjälken nu var fäst en-
dast 125 cm över golvet. Detta begränsade höjden på
en eventuell dörröppning. Även om dörren från
Gdansk endast var 120 cm hög, ansåg vi en sådan
öppning allt för låg. Ingångarna i ytterväggarna hade
ju försetts med extra stolppar för att höja hammar-
bandet från 175 cm till över 2 m (se s 60f). Det ver-

Fig 4:30. Tre olika tröskelmonteringar i Hedeby, vikingatid.
1. Tröskel bestående av två plankor som fixerats på plats av
tränaglar. I ena kanten har dörren suttit i ett hål för dörrtappen.
2. Löst infalsad och kantstående tröskel. Dörren sitter här fast
med en dörrtapp vid sidan av tröskeln.
3. Tröskeln är fastnaglad i dörrstolparna. En lös tröskelplanka
ligger ovanpå. Inga spår av dörrens fastsättning. (efter Schietzel
1969:31,  abb 19).
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kade inte logiskt att man skulle anstränga sig för att
uppnå förhöjda öppningar för ytterdörrarna och se-
dan välja enbart 120 cm höga dörröppningar mellan
rummen. Om vi hade valt att placera tvärbjälken på
hammarbandet istället för i väggstolpen hade eventu-
ella dörröppningar däremot blivit 175 cm höga.

Med de förutsättningar som nu stod till buds, kunde
dörrarna bara ges två placeringar: antingen i utrym-
met mellan de takbärande stolparna eller, för bostads-
rummets del, mellan den takbärande stolpen och
innertaksstolpen. Utrymmet mellan de senare stolpa-
rna är 65 – 70 cm, vilket kan tyckas opraktiskt smalt
eftersom det radikalt begränsar möjligheterna att från
fähuset föra in större föremål till bostadsrummet. I
byggnadstraditionen har sådana dörrar i regel utgjort
den ena av två i en pardörr och hela dörröppningen
kan då göras 120 – 140 cm bred.

Arbetet med risflätning av långhusets mellanväggar påbör-
jades i februari 1994. Mellanväggarna vid bockarna 2, 3, 4
och 7 risflätades i vertikala och horisontella fält (se fig 3:2)
(fig 4:31). Väggen vid bock 5, mellan fähus och stall, fläta-
des upp till tvärbjälken men lämnades öppen i den övre de-
len. Under våren tätades väggarna med klining. Mellan-
väggen vid bock 6 uppfördes av stående plank för att visa
ett alternativ till de risflätade väggarna.

Vi valde att placera dörrar i mittskeppet, mellan stolpa-
rna i bockarna 2, 3, 5 och 6. Utrymmet mellan de takbärande
stolparna var omkring 180 cm brett och det behövdes därför
separata dörrkarmar. Med en meterbred dörr blev den väggyta
som skulle risflätas vid sidan om dörren omkring 40 cm.
Det var inte möjligt att i ett så smalt utrymme bygga upp en
stabil risflätning. Istället valdes plank till hela väggutrymmet
mellan de takbärande stolparna.

4.4.3.3 Dörr med gångjärn

Utifrån grävningsplanen från Dune upprättades en
måttsatt ritning på dörren (fig 4:32). Hela dörrens
bredd uppmättes till 1 m och varje planka var 33 cm
bred. Vi uppmärksammade då också att den övre tvärs-
lån var något snedställd medan den nedre var bredare
på mitten än vid ändarna.

Vid en förfrågan hos Västerbottens Museum fick
vi exempel på dörrar med norrländsk byggnads-
tradition. Den ena dörren var från Bastutjärn och den
andra från Rusksele och båda visade hur gångjärnen
hade tillverkats i form av en tapp ur en av dörr-
plankorna. Dörrtappen löpte under en fastdymlad trä-
klamp. Gångjärnen och tvärslåarna var på dessa dör-
rar placerade på utsidan. Dörren från Rusksele hade
också den övre tvärslån kraftigt snedställd (fig 4:33).
Vi fick av våra hantverkare och snickare klart för oss
att detta var en ofta använd konstruktion på dörrar.
Dörren vill nämligen genom sin egen tyngd hänga ner
sig i den yttre änden. Med den snedställda tvärslån

Fig 4:32. Tolkningsförslag av folkvandringstida dörr från Dune,
Gotland. Observera den övre snedställda tvärslån och den ne-
dre som är bredare på mitten. Illustration K–A Gerstel.

Fig 4:31. Risflätad mellanvägg i bostadsrummet. Flätningen
har utförts i fält över respektive under tvärbjälkarna.
Läggningen av innertaket av kluvna stockar är också påbörjad.
Foto Ali Farath.
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förhindras en sådan nedhängning. Tvärslåarna och
gångjärnen har i byggnadstraditionen kunnat an-
bringas både på dörrens skyddade insida och på utsi-
dan.

Om man utifrån detta skulle försöka att dra några
slutsatser om Dune-dörren kan man till en början
konstatera att den inte hade försetts med någon sepa-
rat karm utan var infattad mellan de två takbärande
stolparna (Stenberger 1940:423). Dörren påträffades
strax innanför ingången som om den hade ramlat in i
stugan från sitt upphängda läge. Tvärslåarna beskrivs
vara placerade på dörrens insida (fig 4:34). Det lig-
ger närmast till hands att tro att dörren varit fastsatt i
den södra dörrstolpen eftersom den ligger närmast
denna, men dörrens västra planka, där dörrtappen
borde finnas, visar inte några som helst spår efter en
sådan. Inga andra anordningar för gångjärn uppmärk-
sammades heller på denna planka. Med en sådan fast-
sättning skulle den snedställda tvärslån inte heller få
avsedd effekt. Det är därför troligare att dörrtappen
eller ”gångjärnet” har suttit i den östra plankan vilket
förklarar varför just denna del brutits sönder både
upptill och nedtill när dörren rasade in.

Ytterligare hjälp för förståelsen av dörrkonstruk-
tionen kan dörrstolparnas olika utformning ge. Den
norra dörrstolpen har en planhuggen sida vänd in emot
dörröppningen. Den södra dörrstolpen är däremot
naturligt rundad. Detta bör tyda på att dörren har varit

fästad vid den södra stolpen och öppnats vid den norra
där den planhuggna sidan av dörrstolpen skapar en
bättre anslutning till dörren. Om gångjärnen suttit på
den östra dörrplankan, vilket konstruktionen tyder på,
då har alltså dörren suttit med tvärslåarna på utsi-
dan. Dörren förefaller också ha kunnat öppnas åt båda
hållen, åtminstone hindras den inte av tröskelns kon-
struktion åt endera hållet.

Ytterdörrarnas bredd i Gene är omkring 1 meter.
Den norra ingången är något smalare än de båda södra
ingångarna. I hus II fanns tre säkra ingångar i ytter-
väggen, E1 och E2 i den södra delen och E5 i den
norra delen (se fig 3:2a). Lämningar efter den norra
gaveln saknades vilket kan tolkas som att här fanns
en stor ingångsöppning. I de två södra ingångarna
var avstånden centrum–centrum mellan dörrstolpa-
rna 130 till 140 cm, både i hus I och II (Ramqvist
1983:67 tab.4:4; 86 tab.4:11). En av dessa ingångar i
hus I hade dörrstolpar utformade som huggna plan-

Fig 4:33. Exempel på dörr med snedställd tvärslå från Rusk-
sele, Lycksele socken. Illustration Bo Sundin, Västerbottens Mu-
seum.

Fig 4:34. Detaljplan över västra ingången till husgrund A i Dune,
Dalshems socken, Gotland. De två mörka partierna vid ingången
är stolphål. Mellan stolparna finns rester av en plan tröskel
(efter Stenberger 1955:914).
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kor, 40 x 10 cm respektive 32 x 10 cm stora och pla-
cerade parallellt med väggen. Själva dörröppningens
bredd blir där omkring 1 m. Övriga ingångsstolpar
hade inga påvisade lämningar efter plankor varför
dessa troligen hade utförts av runda stolpar. I den
norra ingången (hus I ingång E4 och hus II ingång
E5) är avstånden centrum–centrum mellan stolparna
125 respektive 100 cm. Dörröppningens bredd blir
där 70–90 cm.

Enligt norrländsk byggnadstradition har ytter-
dörrarna vanligen öppnats inåt och eftersom vi inte
kunde hitta tillräckliga arkeologiska belägg valde vi
att följa byggnadstraditionen.

Samtliga tre ytterdörrar placerades på dörrstolparnas insida
och samma princip valdes också för innerdörrarna mellan
rummen. Dörrarna gjordes öppningsbara in mot rummet. (Av
hänsyn till brandsäkerhet och utrymningskrav tvingades se-
nare dörrarna ändras till att öppnas utåt från rummet).

Till de södra ingångarna valdes tätvuxen fura lämplig för
eventuellt karvsnitt i framtiden. Dessa dörrstolpar hade både
kluvits och planhuggits med yxa. När dörrarna skulle fär-
digställas var vi satta under tidspress och tvingades att an-
vända maskin för arbetet. Plankorna kapades, sågades och
planhöggs därför med maskiner och elektrisk hyvel. De fär-
diga dörrarna levererades till fornbyn där de sattes på plats
och behandlades. De båda motstående ytterdörrarna bygg-
des av tre breda plankor och samtliga tre ytterdörrar gjordes
1 m breda och 2 m höga. Alla fyra innerdörrarna gjordes
något lägre, 175 cm höga och 90 cm breda, förutom bostads-
rummets södra dörr som gjordes 1 m bred. Några dörrar är
högerhängda och andra vänsterhängda.

Kliningen av inner- och ytterväggarna runt bostad-
rummet samt mellanväggar och dörrar blev det av-
slutande arbetet på långhusets stomme, väggar och
tak. Övriga arbeten tillhör rumsindelning och inred-
ning som redovisas i avsnitt 5.

4.4.4 RESULTAT, BYGGMATERIAL OCH TID
1994 -95

Resultaten under åren förändrade inte synen på kon-
struktionen utan avsåg i huvudsak erfarenheter kring
de praktiska arbetsmetoderna. Vi hade redan tidigare
upptäckt problem med rök i bostadsrummet. Med en
mera frekvent användning av huset blev nu svårighe-
terna allt tydligare. Problemen skulle verkligen komma
att sätta vår förmåga till konstruktiva lösningar på
hårda prov. I avsnitt 6 återkommer jag till experi-
ment med eldning och uppvärmning för att försöka
lösa svårigheterna med en rökig bostadsmiljö.

Under kliningsarbetet använde vi i huvudsak hän-
derna som verktyg. Det fanns också fingeravtryck i

den brända kliningen från Gene som stödde detta
men det fanns också klining med jämnstrukna sidor
(Ramqvist 1983:71; 1997:27ff). Det är därför inte
orimligt att anta att någon form av verktyg kan ha
använts för att kasta fast och jämna till kliningen
även under järnåldern. Hur dessa verktyg har sett ut
blir däremot svårare att avgöra. De skulle kunna vara
allt ifrån enkla plankbitar till murslevsliknande trä-
verktyg.

Det bästa virket till den risflätade väggen visade
sig vara färska rönn- eller björkvidjor, helst under 25
mm i diameter. Fruset virke gick också utmärkt att
använda bara det var färskt och inte torkat.

Bevarade rester efter tvärväggar mellan olika rums-
funktioner i Trogsta och Gene visar dels på vägg-
konstruktioner i flätverk och dels på placeringar i både
sidoskepp och mittskepp. Tvärväggen, som i Trogsta
täckte mittskeppet, visar också att detta inte kan ses
som en självklar placering av eventuella dörrar mel-
lan rummen.

Rekonstruktionen hade försträvats med tvärbjälkar
och detta kom också att styra dörrarnas placering.
Om försträvningen istället hade utförts med plank-
väggar och tvärbjälkar placerade ovanpå hammar-
banden hade friheten blivit större och tillåtit dörr-
placeringar även i sidoskeppen. Nu blev det endast
möjligt mellan fähus och bostadsrum där också en
smal dörr placerades mellan den västra innertaksstol-
pen och bocken (se fig ?).

Bevarade lämningar efter dörrar visade på stora lik-
heter. Samtliga bestod av 2-3 breda plankor samman-
fogade med två tvärslåar där både infalsning och fast-
sättning med tränaglar förekommer. Storleken var 115-
180 cm höga och 50-60 cm breda. Den gotländska
Dune-dörren från folkvandringstid valdes som förebild
men anpassades i storlek till långhusets ingångar som
var 80 cm till 1 meter breda och 2 m höga.

De risflätade facken i innerväggen var i medeltal 0,8 x 1,5
meter, dvs 1,2 m² stora. Det var bara de södra bostadsdelarna
som enligt Ramqvist hade risflätade och klinade innerväggar.
Antalet fack i dessa delar av huset är, inklusive stalldelarna,
57 stycken. Tillsammans blir det 68,4 m². Vidjorna är i med-
eltal 16 mm grova och 1,5 m långa och det behövdes 2 850
vidjor till flätningen av dessa väggar.

Till varje risflätat fack användes också tre granstörar, 1,5
m långa och 4-5 cm i diameter. Det behövdes totalt 171 så-
dana störar (tab 4:9).

Huggningen av virket måste göras i direkt anslutning
till flätningen och tas därför med i tidsberäkningarna. Om
man utgår ifrån att virke även under järnåldern fanns i
gårdens omedelbara närhet beräknas, utifrån erfarenhe-
terna, att en person även under järnåldern, med lätthet
kunde risfläta tre fack om dagen. En person hade alltså
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kunnat risfläta husets södra delar och stalldelar på 19
dagar eller 150 arbetstimmar (tab 4:10).

För kliningen användes samma blandning och blandnings-
metod som tidigare till ytterväggen (se s 76f). En sats kli-
ning räckte till ett risflätat väggfack på in- och utsidan.
Bostadsrummet har 18 väggfack, 0,8 x 1,5 m stora, som kli-
nades in- och utvändigt, där behövdes alltså 18 satser kli-
ning. I den övriga södra delen av huset klinades 17 fack
enbart på insidan, där behövdes 8,5 satser klining. Tillsam-
mans blev det 26,5 satser klining till 64 m² väggyta eller ca
100 liter lera, 800 liter sand och 900 liter kogödsel. Volym-
mässigt blev det 1,8 m³ klining som förbrukades. Om man
beräknar vikten till densamma som för sand dvs 18 KN/m³
blir vikten 32,4 KN/m³ eller 3 240 kg (tab 4:9).

Tidsåtgången under järnålder, för klining av den risflätade
väggen, beräknas på samma sätt som för ytterväggen, dvs 5

fack per person och dag (se s 81). Totalt klinades 53 vägg-
fack. Utifrån våra erfarenheter uppskattas därför arbetet för
en person till 11,6 dagar eller 95 arbetstimmar (tab 4:10).

För uppförande av innerväggar hade vi behövt drygt 4 500
löpmeter virke och 3,2 ton klining (tab 4:9). Den uppskattade
arbetstiden för detta var 245 arbetstimmar (tab 4:10)För ar-
betet med mellanväggar och dörrar hade krävts 113 löpmeter
plank, 2588 löpmeter vidjor och 3,1 m³ klining (tab 4:9).

4.4.5 SAMMANFATTNING 1994–95

Under åren hade rekonstruktionsarbetet pågått under
perioderna från februari till mitten av juni. Det hu-
vudsakliga arbetet under åren hade varit uppförandet
av smedjan som inte behandlas här. Under 1994 hade
föresatserna varit att färdigställa långhuset utvändigt
inför invigningen i juni 1994. Det arbete som utför-
des på långhuset var:

• risflätning och klining av innerväggar i förråd,
förstuga och bostad samt risflätning av fähus
och stall. Kompletterande tätning av inner- och
ytterväggar i bostad.

• uppförande av risflätade mellanväggar vid bockar-
na 2, 3, 4 och 7 samt mellanvägg av plank vid
bock 6.

• Tre ytterdörrar och fyra innerdörrar byggdes.

För arbetet hade behövts 7 132 löpmeter virke, 43
löpmeter plank och 8,8 ton klining och arbetstiden
uppskattades till 430 arbetstimmar.

Tab  4:9.  Materialåtgång för 1994/95 års rekonstruktionsarbeten i hus II.

Konstruktionsdetalj Material Diam Längd/enhet Antal S:a S:a
(cm) (m/m²) (st/m³) (m) (ton)

Innervägg:
vidjor björk, rönn   1,6 1,5 2 850 4 275
störar gran 4-5 1,5 171 257
väggklining sand, lera, 64,0 1,8 m³ 3,2

gödsel
Mellanväggar

vidjor rönn, björk 1-3 1-2 1725 2588
störar björk 4-5 1,5-2 56 98
plank tall 25-35 1-1,75 70
klining 3,1 m³ 5,6

Dörrar
plank tall 25-40 1,7-2 22 43

Summa vidjor, störar 7132
plank 43
klining 8,8

Tab  4:10. Sammanställning av uppskattad tidsåtgång för en
person under järnåldern motsvarande här beskrivna rekonstruk-
tionsarbeten utförda under 1994/95.

Arbetsmoment arbetstimmar
Innervägg

risflätning 150
klining 95

Mellanväggar
risflätning 75
klining 90
plankvägg 30

Summa 430
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4.5 HÅLLFASTHETSBERÄKNING 1996

Den ständigt återkommande osäkerheten kring tak-
åsarnas bärighet krävde kompletterande studier. Tolk-
ningarna hade lett till ”ohållbara” resultat och vi hade
föreslagit lösningar med snedsträvor, ett annat och
lättare tak, ytterligare takstöd eller en annan takkon-
struktion med takstol. För både snedsträvor och tak-
stol saknas tillräckliga studier som kan bekräfta de-
ras tillämpning i den äldre järnålderns huskon-
struktioner. Vi behövde därför titta närmare på möj-
ligheterna med ett lättare tak eller flera takbärande
stolpar. Frågan ledde till diskussioner med konstruk-
tör Bo Dufva rörande en användbar modell för
bärighetsproblematiken.

4.5.1 LÄTTARE TAK?

De taktäckningsmaterial som finns belagda från järn-
åldern är stråtak av halm eller vass och nävertak med
täckning av takved eller torv.  Som en användbar
metod föreslår jag att stråtak av halm eller vass be-
tecknas som lätta tak och nävertak med takved eller
torv som tunga tak. Förutom tyngden är också tak-
vinkeln en avgörande skillnad mellan dessa båda takty-
per. Stråtak kräver taklutningar omkring 45° medan
nävertak kräver taklutningar omkring 30°.

Förhållandet mellan husets inre bredd (Hbr) och
mittskeppets bredd (Bbr) kan användas för att visa
fördelningen av taklasterna mellan vägg och takåsar.
Flera forskare har uppmärksammat och diskuterat
detta förhållande (Myhre 1980:171ff; Hvass 1982:
142; Ramqvist 1983:135). Komber (1989:26) kallar
detta index för TQ-värde (eng: trestle quotient) och
beskrivs som Hbr/Bbr. Om husets inre bredd är 8 m
och mittskeppets bredd 4 m blir TQ 8/4 = 2. Om
mittskeppets bredd bara är 2 m blir TQ 8/2 = 4. Hus
med smala mittskepp har alltså höga TQ-värden.

Förhållandet används utifrån det enkla antagandet
att lätta tak kräver ett färre antal stöd än tunga tak. Det
innebär att ju tyngre taket är desto större är behovet av
att fördela lasterna mellan takås och vägg. Följden blir
en förskjutning av takåsarna mot mitten och ett smalt
mittskepp. Smala mittskepp i husen skulle därmed in-
dikera tunga tak och breda mittskepp lätta tak. Däre-
mot blir det svårt att avgöra om taket varit täckt av
material där skillnaden i vikt inte är avsevärd, som
näver/torv jämfört med näver/trä. Gene hus I har tol-
kats som ett hus med näver/torv i den södra delen och
näver/trä i den norra. Denna skillnad avspeglar sig på
inget sätt i ändrade förhållandet mellan TQ-värde och

spännvidd dvs avstånd mellan stolpparen.
Komber (1989:124ff) har påpekat att smala mitt-

skepp måste sättas i relation till spännvidden för att
kunna ges en trovärdigare utsaga beträffande tak-
materialet. Han påstår att ett smalt mittskepp i kom-
bination med lång spännvidd indikerar torvtäckta tak.
Långhusen i Gene har både smala mittskepp och långa
spännvidder. Men det är just den långa spännvidden
kombinerat med det tunga taket som är problemet.
Det Komber påpekar är egentligen att det finns ett
förhållande mellan mittskeppets storlek och spänn-
vidden mellan stolpparen som uttrycker vissa tenden-
ser beträffande taktäckningsmaterialet. Men han för-
biser att det finns en gräns för hur lång spännvidden
kan vara för att klara bärigheten av ett tungt torvtak.
Förhållandet skulle istället kunna uttryckas så att om
spännvidden (A) understiger x meter och mittskeppet
har ett TQ-värde högre än y, indikerar detta ett tak
som väger mer än q kg/m². Motsvarande om spänn-
vidden (A) överstiger x meter och mittskeppet har ett
TQ-värde lägre än y, indikerar detta ett tak som vä-
ger mindre än q kg/m²:

om A < x meter och TQ > y = takvikt > q kg/m²
om A > x meter och TQ < y = takvikt < q kg/m²
Förhållandet bygger på ett antagande att det finns

ett moment där förhållandet mellan A och TQ är så-
dant att taket kan vara antingen lätt eller tungt. Det
bygger också på den enkla förutsättningen att även
om man gärna överdimensionerat, för att vara på den
säkra sidan, så har man inte gärna överarbetat. Vis-
serligen finns exempel på stöd som uppenbarligen inte
alls behövs, t ex Gene hus I som har överflödiga mitt-
stolpar för mittåsen. Det skulle annars vara rimligt
att anta att ett lättare tak ges färre bärande stöd än ett
tyngre. Rent principiellt borde naturligtvis en kon-
struktion som kan bära ett tungt tak också kunna bära
ett lättare tak. Däremot blir det omvända omöjligt.

Utifrån detta synsätt skulle man kunna påstå att
stora taktyngder kräver större fördelning av lasterna
och ett större antal takstöd, men Kombers samman-
ställning av TQ-värde och avstånd mellan stolpparen
visar på ett helt annat förhållande. Det finns tvärtom
ett samband mellan korta spännvidder och låga TQ-
värden (Komber 1989:126). Komber visar alltså att
tak med ett större antal takstöd har dessa placerade
närmare väggarna och inte närmare mittlinjen för att
fördela stora taktyngder.

Sett över en längre tidsperiod kan man se hur det
treskeppiga huset under äldre romersk järnålder för-
ändras mot ett enskeppigt hus under tidig medeltid.
De takbärande stolpraderna i mittskeppen tenderar
att förflyttas allt längre ut mot väggarna för att slut-
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ligen låta väggarna överta hela taklasten. Under vissa
perioder har husen haft yttre snedstöd istället för inre
takstolpar (Näsman 1983:213 och fig 16).

Dufva kunde visa att konstruktionen med smala
mittskepp är en väl avpassad konstruktion därför att
påkänningarna blir jämnt fördelade och därför att tak-
ytan utanför stöden inte påverkas av lasterna utan
kan betraktas som en konsol (bilaga 1:226). Med breda
mittskepp blir förhållandet ett helt annat. Konstruk-
tionen kräver en mittås som fördelar lasterna mellan
taknock och de bärande stolparna. Dufva menar där-
för att lösningen är att betrakta som konstruktivt sett
sämre än lösningen med ett smalt mittskepp. Den be-
rättigade frågan måste därför bli - varför ändrar man
en väl fungerande konstruktionslösning till en sämre?
Görs förändringen bara för att erhålla ett öppnare,
stolpfritt rum - en hall? Eller avspeglar det andra för-
ändringar som en övergång till ett annat taktäcknings-
material eller en annan takkonstruktion?

Enligt ovanstående resonemang skulle det smala
mittskeppet i Gene hus II tyda på ett tungt tak, men
ett lätt tak kan inte uteslutas. Det går inte heller att
med ledning av förhållandet mellan mittskeppets stor-
lek och stolpparens avstånd, avgöra om ett tungt
nävertak varit täckt med torv eller med takved.

Intressant kan vara att i järnåldersmaterialet titta
på den geografiska spridningen av respektive taktyp.
Hör spridningsbilden samman med råvarutillgången
eller andra förändringar som avspeglas i byggnads-
skicket? Enligt byggnadstraditionen har råghalm an-
vänts till halmtak men rågen odlas  i större skala först
under yngre järnålder (Pedersen & Widgren 1998:
383f). Däremot kan tillgång på vass och näver vara
begränsad i vissa områden. Finns det ett samband
mellan rågens ökade betydelse och förändringarna i
byggnadsskicket mot enskeppiga konstruktioner un-
der yngre järnålder?

4.5.2 FLERA TAKBÄRANDE STÖD?

Enligt utgrävningsrapporten för Gene (Lindqvist
1983) finns det lämningar efter två stolpar med pla-
ceringar som kan tyda på att de varit takbärande. Men
båda saknar en parstolpe som visar att de ingått i en
bockkonstruktion. Däremot är deras placeringar så-
dana att om de indikerar ytterligare takbärande bockar
i konstruktionen skulle dessa markant minska spänn-
vidderna för både bostadsrummet och husets norra
del. Den ena stolpen är anläggning G 18 i bostads-
delen och den andra finns i kanten av anläggning G
186 i den norra delen (se s 56). Stolphål G18 har

både djup och storlek som tyder på en kraftig stolpe.
Den hade inte medtagits i Ramqvists tolkning av hus-
konstruktionen eftersom spår saknades av den andra
stolpen och det därför inte hade kunnat fastställas om
stolpen eventuellt ingått i en bockkonstruktion. I
grävningsplanerna fanns inte heller någon parstolpe
till G 18 markerad, men på ett flygfoto över hela hus
II kan man, med lite god vilja, notera en färgning av
svårbestämd form jämsides med anläggning G 18
(Ramqvist 1983:79, fig 4:20).

Det eventuella stolphål som är synligt i profilen
genom anläggning G 186 kan inte heller kopplas till
en bockkonstruktion. Enligt tornfotografier fanns i den
norra delen osäkra färgningar som skulle kunna tol-
kas som stolphål, men ingen av dem med en likartad
placering som i hus I. Vid uppmärkningen av hus-
grunderna på fornlämningsplatsen 1989, ansågs att
hus II saknade en bock med en placering motsvarande
bock nr 8 i hus I (se fig 3:2). Ett stolppar markerades
därför på denna plats i hus II, vilket motsvarar den
plats där Dufva anser att konstruktionen behöver yt-
terligare takstöd. Lämningen efter hus II är alltså på
boplatsen markerad med sju stolppar, medan endast
sex har tolkats som säkra (jfr Lindqvist & Ramqvist
1993:24).

4.5.3 HÅLLFASTHET

För att erhålla utförligare beräkningar sammanställde
konstruktör Bo Dufva en utredning om stommens
hållfasthet (bilaga 3). Vi hade ju utgått från Kombers
beräkningar av torvtakets tyngd. Dufva menade att
vi behövde vikten på vårt eget takmaterial.

Först kontrollvägdes taknävret. Det visade sig då
att nävrets vikt var 10 kg/m² med näverflak i fyra
skikt. Långhusets takyta är 477 m². Det innebär att
nära 5 ton näver hade krävts för att täcka taket på
långhuset. Med ett enkelt experiment visade Dufva
att torven ökade överraskande lite i vikt efter hela 6
liters vattentillförsel. Först efter att ha legat försänkt
i ett vattenbad ökade vikten med drygt 100 %. Med
hänsyn till den primitiva mätmetoden har Dufva lagt
till en osäkerhetsfaktor på 1,5 dvs hela 50 %. Han
kommer då fram till att torven har en volymvikt av
0,88 kN/m² (bilaga 1:224). Det betyder att torven över
bostadsdelen i vått tillstånd väger nästan 34 ton. Den
totala takvikten inklusive snölasten vid 31° takvinkel
blir då 5,8 kN/m². Dufva visar sedan i sin utredning
att Gene hus II har en väl avvägd konstruktion.
Påkänningarna blir nämligen i princip lika stora över
stöden som i fältet mellan stöden (bilaga 1:226), vil-
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ket Dufva menar är ett bevis för att man har lyckats
hitta den bästa tänkbara byggnadskonstruktionen. Den
dimensionerande tillåtna böjpåkänningen beräknar
Dufva till 17,5 MPa. För raftarna innebär det att de
behöver en dimension av 13 cm över bostadsrummet
och 12 cm i den norra delen (bilaga 1:226). För takå-
sen över bostadsrummet blir däremot den faktiska böj-
påkänningen 28,2 MPa, dvs 61 % mer än den tillåtna
påkänningen. För att klara denna påkänning krävs en
åsdimension på 42 cm. Det skulle innebära en orim-
ligt tung och svårhanterlig takås. Så kraftiga dimen-
sioner på takåsar med spännvidder över 8 meter är
följaktligen ingen bar lösning (bilaga 1:228).

Resultatet av Dufvas beräkningar blir att för vår
rekonstruktion med torvtakets vikt 5,8 kN/m² och
takåsarnas dimensioner 36 cm kan inte spännvidden i
bostadsrummet överstiga 6,5 m. I den norra delen är
takåsarnas dimensioner 31 cm och kan där inte över-
stiga drygt 5,5 m (bilaga 1:228). Det var klara be-
sked! Hållfastheten måste alltså lösas med andra medel
än kraftigare takåsar.

4.5.4 STOLPAR AVSLÖJAR TAKTÄCKNING

Komber har också beräknat torvtakets vikt. Bland
husgrunderna i Kombers material har Gene hus II de
största likheterna med Forsand II och Ullandhaug 1,
båda i SV Norge. Det kan därför vara intressant att
jämföra beräkningarna av taktyngden mellan dessa
tre husgrunder. Det visar sig då att man har kommit
fram till tre skilda taktyngder trots att alla tre hus-
grunderna har föreslagits med en taktäckning av nä-
ver och torv (tab 4:11).

Vad beror denna skillnad på? För det första beräknar
Komber (1989:168, 192) torvens volymvikt till 18 kN/
m³, dvs 1,8 kN/m², alltså nästan dubbelt så mycket som
Dufvas 0,88 kN/m². Komber lämnar ingen ledtråd till

hur han har kommit fram till volymvikten och det tro-
liga är därför att han beräknat vikten enligt normerna
för sand eller jord. Den torv vi har använt i Gene är
skogstorv medan Komber har räknat med grästorv. Det
skulle kunna förklara den stora skillnaden.

Vår skogstorv består av mossor, blåbärsris, ljung
och lingonris som alla har förhållandevis korta rotsys-
tem. Torven har växt på sandig mark och när vi har
tagit den har det mesta av sanden ”rasat av”. Skogstor-
ven består därför i huvudsak av humus och växtmate-
rial. Därför är också den torra torven mycket lätt, men
vikten ökar i fuktigt tillstånd. Grästorven däremot, inne-
håller olika ängsgräs och örter. Gräsen har större rot-
system, jämfört med skogstorven, och binder därför
samman mycket mera jord eller sand. Vilket skulle
kunna förklara varför den är så mycket tyngre.

För Ullandhaug 1 beräknar Komber hela torvtakets
horisontella egenvikt vid 30° till 4,9 kN/m² - alltså nära
500 kg/m². Av detta utgör torven den största delen 4,2
kN/m², medan takets egenvikt med raftar och näver
endast utgör 0,7 kN/m² (tab 4:11). Dufva beräknar för
Gene II hela torvtakets horisontella egenvikt vid 31°
till 1,5 kN/m² (bilaga 1:224. Där utgör torven också
mer än halva tyngden. Till skillnad från Ullandhaug
och Gene som båda beräknas med två lager torv, be-
räknar Komber för Forsand II med ett lättare torvtak
med bara ett lager torv. Vi ska återkomma till varför
han gör denna skillnad i beräkningarna.

Till takets egenvikt kommer därefter också snö-
lasten, och här finns det också stora skillnader mellan
de tre huslämningarna. Komber räknar i Ullandhaug
med en snölast på 1,8 kN/m² vid 30° taklutning och i
Forsand med 1,5 kN/m² vid 35° taklutning. Dufva
räknar i Gene med en snölast på 4,9 kN/m² vid 31°
taklutning. Dessa skillnader beror helt enkelt på att
man enligt normerna räknar med betydligt mera snö i
Norrland än vid de norska kusttrakterna. Komber
räknar enligt normerna med en snölast på mark i Sta-

Tab 4:11 Torvtakets vikt  med taklutningarna för Ullandhaug
30°, Forsand II 35° och Gene II 31°. Värden i kN/m². (efter
Komber  1989:168,192 och Dufva 1996 bilaga  1).

Ullandhaug 1 Forsand II Gene II

Torv 4,2 2,2 1,0
Takets egenvikt    0,7 0,7 0,5
Snölast 1,8 1,5 4,29

Summa 6,7 4,4 5,79

Maxavstånd TQ Takåsarnas
mellan bockar maxlängd

Forsand II 5,8 3,7 5,65 (6,8)
Ullandhaug 1 3,5 2,0
Gene I 6,9 4,0
Gene II 9,2 3,8 6,5

Tab 4:12. Avstånd mellan stolpparen och TQ-värde (efter Kom-
ber 1989:126 och Ramqvist 1983) samt takåsarnas största til-
låtna längd (Dufva 1996).
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vangers och Forsands kommuner av 1,5 kN/m², medan
Dufva enligt samma normer, men för Örnsköldsviks
kommun, räknar med det dubbla 3,0 kN/m² (Dufva
1996:bilaga 1:223).

I jämförelsen mellan de tre husgrunderna ska man
notera att Komber föreslår för Forsand II både en
brantare taklutning än de andra två och ett lager torv
medan de båda andra har två lager. Anledningen måste
vara en medveten, eller omedveten, önskan att minska
och fördela taklasterna. Om man tittar på förhållan-
det mellan de takbärande stöden i de tre husen så kan-
ske förklaringen ligger där. Det maximala avståndet
mellan stolpparen är t ex betydligt större i Forsand II
än i Ullandhaug 1, medan det är stora likheter i TQ-
värde hos Gene II och Forsand II (tab 4:12).

På samma sätt som Dufva utifrån belastningen i
Gene II beräknade största tillåtna längden på takåsarna
till 6,5 meter, har han kunnat göra motsvarande be-
räkningar för Forsand II. Dufva har då utgått ifrån
Kombers beräknade laster och dimensioner. ”Side-
åsen” dvs takåsen är 33 cm i diameter och med ett
lager torv väger taket 4,4 kN/m² (Komber 1989:
91,192). Dufva kan då visa att den största tillåtna
längden på takåsen i Forsand II, blir 6,8 m (tab 4:12).
Avståndet mellan takstöden är 5,8 m och det finns

alltså en rejäl marginal i hållfasthetsberäkningarna.
Om man däremot beräknar att taket har två lager torv,
vilket har varit det vanliga för torvtak, då kan man
räkna med samma tyngder som i Ullandhaug 1. Ta-
kets tyngd blir då 4,2+0,7+1,5 kN/m² = 6,4 kN/m²
och takåsens största tillåtna längd 5,65 m (tab 4:12).
Takstöden står alltså för långt ifrån varandra för en
godtagbar hållfasthet. Man kan misstänka att det är
anledningen till att Komber endast har räknat med ett
lager torv och en brantare taklutning. Här antyder
Komber något mycket intressant, nämligen att det
uppenbarligen går, att utifrån en järnåldershusgrunds
givna ”layout”, beräkna vilken tyngd på taket som
konstruktionen kan bära.

Komber har här initierat en mycket intressant dis-
kussion om möjligheten att, utifrån förhållanden mel-
lan takstödens placeringar i huslämningen, kunna göra
tolkningar beträffande taktyngd och takmaterial. Detta
inspirerade oss att försöka utarbeta en metod för så-
dana beräkningar. Den skulle inte kunna göras gene-
rell för hela Norden, med tanke på stora skillnader i
snötyngd och kanske också val av torvmaterial, utan
istället för ett fåtal större områden med likartat kli-
mat och snölast på mark. Likartade sådana regioner
ansåg vi vara:

Tab 4:13. Belastning på takås (kN/m) i förhållande till snözon
och TQ-värde för
a)stråtak med takvinkeln 45° och egenvikten 0,45 kN/m² samt
b) nävertak med torv, takvinkeln 30° och egenvikten 1,3 kN/m²
(efter Dufva 1996:bilaga 2:224)

a) Stråtak 45°

Last på takås
Snölast (TQ)

Snözon  (kN/m²)  3,5 2,5 2

Södra Sverige 1,48 4,15 4,93 5,93
Mälardalen 2,33 6,51 7,75 9,31
Norrlandskusten 3,17 8,88 10,56 12,69

Last på takås
Snölast TQ

Snözon  (kN/m²) 3,5 2,5 2

Södra Sverige 2,93 8,21 9,76 11,72
Mälardalen 4,36 12,21 14,52 17,44
Norrlandskusten 5,79 16,22 19,28 23,16

b) Nävertak 30°

Fig 4:35. Tillåten last på takås. Takåsens dimension mellan
0,2 och 0,4 m i förhållande till belastning i KN/m och längd
(efter Dufva 1996:bilaga 2:223).
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1. Götaland, Danmark och Norges kustland
2. Svealand
3. Norrlands kustland

Dufva sammanställde därför en tabell där man med
utgångspunkt från olika takmaterial, TQ-värde och
takvinkel med hjälp av Dufvas och Kombers beräk-
ningar av taklaster, vind- och snölaster för vardera
av dessa tre områden kan beräkna konstruktionens
belastning på takåsarna (tab 4:13). Uppgifterna kan
därefter sammanställas för att beräkna takåsarnas
största tillåtna längd eller spännvidd dvs avståndet
mellan de takbärande stolpparen (fig 4:35).

Tabellen och diagrammet kan användas för att testa
dimensioner och belastningar för en tänkbar rekon-
struktion. Om vi t ex har en lämning av ett järnålders-
hus i Mälardalen med TQ-värde 2 och stolpparens
avstånd i längdriktningen 6,5 m, kan vi i tabellen se
att belastningen på takåsen i snözon 2 är 9,31 kN/m
för ett stråtak. För ett nävertak med 30° lutning är
belastningen 17,44 kN/m. I diagrammet kan vi då se
vilken dimension som krävs på takåsen för dessa
belastningar och en 6,5 m lång takås. Man ser att
stråtaket kräver en ca 30 cm grov takås, medan näver-
takets ås bör vara närmare 40 cm. Så grova takåsar
förefaller inte rimligt och stråtaket bör ses som det
mest troliga alternativet.

Motsvarande test för hus II i Gene med TQ-värde
3,8 och stolpparens avstånd 9,2 m, visar att i snözon 3
blir takåsens belastning ca 16,22 kN/m. I diagrammet
kan utläsas att vid en takåslängd om 9,2 m och en be-
lastning om 16,22 kN/m, hamnar värdet långt över en
åsdimension på 40 cm. Det är följaktligen inte rimligt
med så långa och grova takåsar i konstruktionen. Det
intressanta är att även det betydligt lättare stråtaket
kräver vid dessa spännvidder dimensioner omkring 40
cm på takåsarna. Problemet är alltså inte takets egen-
vikt utan snölasten. En lösning är naturligtvis att taket
skottas när det blir för mycket snö annars återstår en-
dast flera takbärande stöd eller en annan takkonstruk-
tion med takstol för att lösa hållfastheten. Osäkerheter
finns för båda dessa alternativ. Inga omfattande stu-
dier har ännu utförts för att analysera en eventuell til-
lämpning av takstol i den äldre järnålderns byggnader
och även om möjligheten finns är det inte troligt att den
har tillämpats i kombination med en bockkonstruktion.
Kompletterande analyser av lämningen efter hus II i
Gene kunde visserligen konstatera två möjliga tak-
bärande stolpar på de ”rätta” platserna, men inga kom-
pletta par. Trots osäkerheterna förefaller för närvarande
argumenten bättre underbyggda för flera takbärande
stolpar i konstruktionen än en annan takkonstruktion
med takstol. Ytterligare två stolppar bör därför sättas

in i konstruktionen, det ena i bostadsrummet med
samma placering som bock 4 i hus I och det andra i
den norra delen med samma placering som bock 8 i
hus I (se fig 3:2).

4.6 RESULTAT 1991 – 96

Det informationsrika utgrävningsmaterialet var en vik-
tig förutsättning för att rekonstruktionsarbetet vid
Gene fornby skulle kunna bidra till en arkeologisk
kunskapsuppbyggnad. Men lika viktiga var det fak-
tum att resultaten direkt hade bearbetats och tolkats i
en rekonstruktionsmässig kontext och att Per Ram-
qvist och andra forskare vid Umeå universitets ar-
keologiska institution, med sina kunskaper om
utgrävningarna i Gene och om norrländsk järnålder,
kunnat medverka i tolkningsarbetet.

Genom rekonstruktionsarbetet har sedan arkeolo-
gisk forskning och arkeologiska teorier omvandlats
till praktik. Det praktiska arbetet tvingade fram ett
stort antal ställningstaganden som visade sig svåra
att teoretiskt förutse eller ens formulera. Det finns
därför en fördel med att tredimensionellt testa tolk-
ningar i dialog med en arkeologisk förebild istället
för ett generaliserat arkeologiskt material som för-
laga. Den specifika förebilden styr rekonstruktionen,
tvingar fram nya sätt att se på den arkeologiska
lämningen och ger möjlighet att formulera nya fråge-
ställningar. Värdet av tester och tolkningar för den
arkeologiska forskningen blir tydliga genom att be-
kräfta eller förneka den arkeologiska kunskapen. Detta
gäller inte bara byggnadens konstruktion och funk-
tion med hantverkskunskap, jordbruksteknik, kok-
konst mm utan också byggnadens del i en större kon-
text som samhällsstruktur, ideologi och social orga-
nisation. Även negativa resultat bör i det här sam-
manhanget ses som resultat som ger forskningen möj-
lighet till ny kunskapsinhämtning.

De mest betydelsefulla resultaten från rekonstruk-
tionsarbetet är alltså inte den synliga ”bilden” av järn-
åldersgården (bilaga 3) utan snarare den samlade kun-
skapen och de frågeställningar som vi ställs inför när
arkeologiska lämningar ska uppföras tredimensionellt.
Möjligheten att formulera helt nya frågeställningar
som sedan kan testas på det arkeologiska materialet
måste därför ses som de viktigaste resultaten av
rekonstruktionsarbetet. Frågor som direkt bör komma
den grävande arkeologin till del. Inför undersökningar
av järnåldersboplatser är det viktigt att formulera de
frågeställningar som undersökningen kan tänkas be-
svara. Resultat från försök med rekonstruktion kan
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vid arkeologiska undersökningar både testas och til-
lämpas på ett sätt som bidrar till att föra den samlade
arkeologiska forskningen framåt.

Rekonstruktionsarbetet gav resultat av olika ka-
raktär. Många resultat avsåg erfarenheter kring kon-
struktionstolkningarna av den specifika lämningen,
hus II i Gene samt material- och tidsåtgång för
byggnadsarbetet under järnåldern. Andra resultat
gällde järnålderns arbetsmetoder och redskapsbehov
samt möjligheten att formulera nya frågeställningar
kring det treskeppiga husets generella konstruktion
och byggnadsdetaljer. Många av dessa frågeställ-
ningar är sådana att de bara kan besvaras genom fort-
satta studier av ett större arkeologisk material än de
undersökta husgrunderna på Genesmon. Slutligen var
ett viktigt resultat förståelsen av själva rekonstruk-
tionsmetodens för- och nackdelar.

4.6.1 GENE HUS II - KONSTRUKTION

Uppbyggnadsarbetet resulterade i erfarenheter som
påverkade synen på byggnadens konstruktion. Er-
farenheterna berörde i huvudsak byggnadens orien-
tering samt husets form, försträvning samt vägg-
och takkonstruktion.

På boplatsen i Gene var åtta av femton byggnader
väl samlade och placerade i samma väderstreck,
NNO-SSV. En jämförelse mellan husens orienteringar
i det sydvästnorska kustlandet, de sydnorrländska dal-
gångarna, det danska och skånska slättlandet och det
mellansvenska inlandet visade att huslämningar inom
samma boplats och region ofta har en iögonfallande
likriktning beträffande orienteringen. Däremot finns
det stora skillnader i orienteringen mellan regionerna.
I sydvästra Norge har byggnaderna placerats med en
tyngdpunkt närmare N-S medan byggnaderna i de
övriga regionerna har en tyngdpunkt närmare O-V.
Hänsyn till lokala vindriktningar, ideologi och kopp-
ling till solstånden har av forskarna föreslagits som
förklaringar. De stora skillnaderna mellan regionerna
talar för att en gemensam ideologisk uppfattning el-
ler en koppling till solstånden kan uteslutas. Istället
förefaller hänsynen till de lokala vindriktningarna som
en rimligare förklaring. I samtliga jämförelseregioner
har byggnaderna placerats längs med de förhärskande
vindriktningarna. Därför tror jag att byggnadernas
orientering i hög grad har avgjorts med hänsyn till
vindlaster samt behov av ventilation och/eller rökut-
släpp. Detta har bestämt husets placering längs med
de dominerande vindarna och en konstruktion med
valmade gavlar för att skapa en öppning i gavelspetsen
för ventilation eller rökutsläpp.

Avstånden mellan vägg och bock i kombination med
mittskeppets bredd visade sig avgörande för husets
form. Huset var bredast på mitten. Genom ett oför-
ändrat sidoskepp, en breddning av mittskeppet i hu-
sets mittparti och ett avsmalnande vid gavlarna fick
byggnaden en konvex eller krökt takprofil. Bredd-
ningen respektive minskningen av mittskeppet ska-
pade alltså ett förhöjt mittparti och ett försänkt gavel-
parti så att huset liknade en upp- och nedvänd båt.
Det är uppenbart att just denna form verkligen efter-
strävades. Intressant är vilken eller vilka orsaker som
ligger bakom denna strävan. Tills vidare kan varken
ideologiska, estetiska eller kulturella motiv avvisas
även om förhållandet till de förhärskande vindarna
och därmed behovet av ventilation antyder en tonvikt
på rent funktionella motiv.

Försträvningen av byggnaden kan ske på olika
sätt genom antingen tvärbjälkar, takstol eller en mel-
lanvägg av plank i vardera änden av huset. Den över-
gång till smalare mittskepp eller underbalanserad
konstruktion som blir vanligt i hela Norden från ti-
den omkring 200 e Kr borde innebära en ökad be-
lastning på väggarna vilket skulle kunna motivera
djupare nedgrävda eller kraftigare väggstolpar.
Tvärtom återfinns istället grundare nedgrävningar
och oförändrade dimensioner på väggstolparna.
Detta har därför tolkats som tecken på förändringar
i byggnadens försträvning och införandet av tvär-
bjälken i konstruktionen har föreslagits som en för-
klaring (Herschend 1989). Jag menar att man inte
kan utesluta andra försträvningar som mellanväggar
av plank eller takstol. Det bör t o m ses som möjligt
att samtliga försträvningsmetoder kan ha använts i
samma byggnad. Däremot är det inte troligt att tak-
stol och bockkonstruktion har kombinerats i samma
byggnadsdel.

Synen på byggnadens vägg- och takkonstruktioner
förändrades under arbetets gång. Det visade sig att
för takkonstruktionen hade nävrets egenskaper och
takläggningsmetoden mycket större betydelse för va-
let av takvinkel än vi kände till när arbetet påbörja-
des. Under uppförandet av det södra gavelpartiet kon-
staterades också att det inbördes avståndet mellan in-
ner- och ytterväggen stod i förhållande till takvinkeln.
Avståndet mellan väggarna förändrades i gavelhörnen
och var betydligt större vid husets kortsida jämfört
med långsidorna. Förhållandet visade sig vara en di-
rekt följd av kortsidans lägre takvinkel. Längs hela
långsidorna var däremot takvinkeln brantare fram till
gavelhörnet. Takvinkeln 32° hade valts för långsidorna
och förhållandet innebar att vid kortsidan blev tak-
vinkeln 24,5°. Erfarenheten vid läggningen av takrotet
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visade att detta troligen var för brant. Med en tak-
vinkel omkring 27–29 längs långsidan och 20–22 vid
kortsidan skulle takrotet ligga kvar av sin egen tyngd
och takvinkeln vid kortsidan skulle ändå inte bli för
flack för vattenavrinningen. För att kunna uppföra
det valmade gavelpartiet måste gavelstolparnas funk-
tion vara att bära en valmstock och dessa ska följakt-
ligen inte ses enbart som takstöd  i en bred bock-
konstruktion. Däremot var det tydligt att för tak-
konstruktionens hållfasthet krävdes ingen mittås i
konstruktionen.

Rekonstruktionsarbetet visade också att tolkning-
arna av taket inte ledde till ett fungerande resultat. På
grund av den långa spännvidden kunde inte takåsarna
över bostadsrummet bära det tunga torvtaket. Alter-
nativa lösningar var ett lättare tak, flera takbärande
stöd eller en annan försträvning av byggnaden med
strävor och/eller takstol. Både huslämningarna i Gene
och i Högom antyder en teknisk förändring i byggnads-
konstruktionen under 300/400-tal. I Gene uppförs hus
II utan den mesulakonstruktion som finns i hus I och
i Högom uppförs hus 3 som saknar både bock- och
mesulakonstruktion. Istället har där takstol förslagits
i konstruktionen. Efter att ha sökt olika lösningar
kunde hållfasthetsberäkningar slutligen visa att inte
ens ett lätt stråtak med 45° lutning skulle lösa proble-
met med takåsarnas bärighet. Den underbalanserade
konstruktionen och de kraftiga stolparna tyder inte
heller på en sådan lösning. Otillräckliga analyser av
strävor och takstol i den äldre järnålderns byggnader
gjorde därför att vi trots osäkerheter slutligen valde
en lösning med flera takbärande stöd. Ytterligare två
bockar har därför uppförts i konstruktionen, den ena
i husets norra del och den andra i bostadsrummets
södra del. Enligt den arkeologiska lämningen bestod
byggnadens innervägg av nedgrävda stolpar med ca
en meters avstånd. Några av dessa var tillhuggna till
plankor eller kvadratiska bjälkar. Spridningen av
bränd lera med flätverksavtryck tydde på att inner-
väggarna hade varit uppförda av lerklinat flätverk.
Det var inte möjligt att se någon praktisk funktionell
förklaring till varför bjälkar och plankor hade valts i
den bärande väggkonstruktionen. Runda stockar
skulle fylla samma funktion i en flätverksvägg. En
orsak skulle kunna vara kulturella eller estetiska krav
eller helt enkelt krav på virkesbesparing. En annan
väggkonstruktion med stavverk eller skiftesverk kan-
ske också skulle motivera ett val av takbärande plan-
kor och bjälkar i innerväggen.

Byggnadens yttervägg var nedgrävd längs långsi-
dorna, vilket i den arkeologiska lämningen var syn-
ligt i form av en mörkfärgad ränna (se fig.3:2). Ned-

grävningen kan inte förklaras utifrån byggnads-
tekniska motiv utan förklaringen bör snarare sökas i
behovet av värmeisolering. Väggens försänkning kan
alltså ses som en metod för att undvika golvdrag.

Intill de södra takbärande bockarna fanns stolpar
som först hade tolkats som extra stödstolpar för ett
tungt torvtak. Beräkningarna visade tvärtom tydligt
att stolparnas placering och dimensioner innebar att
deras uppgift inte kunde vara att bära yttertaket. Där-
med återstår endast funktionen som stöd för ett inner-
tak. Dessa extrastolpar är kända hos flera hus-
lämningar i mellannorrland men är mindre vanliga i
övriga delar av Skandinavien.

Några utförda konstruktionsdetaljer saknar stöd i
den arkeologiska lämningen eller i de övriga tolkning-
arna. Detta gäller de separata ingångstaken, takfoten
och taken över gavelöppningarna.

Arbetet ledde också till erfarenheter och nya frå-
geställningar rörande arbetsmetoder och redskap.

• Byggnadsvirket har troligen behandlats på motsva-
rande sätt som enligt den norrländska byggnads-
traditionen. Det innebär att allt byggnadsvirke inte
har avbarkats, utan fällts och torkats minst ett år
före användning. Studier av bränd lera för att för-
söka urskilja barkavtryck kan skapa en uppfattning
om virkeshanteringen.

• Kan man utifrån förhållanden och avstånd mellan
de olika delarna i det treskeppiga huset, spåra järn-
ålderns måttsystem?

• Har en lyftanordning med trissor använts i byggnad-
sarbetet? Jämförelser kan göras med de lyftan-
ordningar som eventuellt har använts för stora se-
gel på den äldre järnålderns båtar.

• Ska takveden i möjligaste mån helt täcka taknävret
som skydd mot solen borde varannan takvedsslana
vändas med rotända uppåt. Har täckningen utförts
på detta sätt i byggnadstraditionen?

• Torvtaket visade sig mindre arbetskrävande och
enklare att lägga än nävertaket med takved.

• Klena och färska rönn- eller björkvidjor i dimensioner
omkring 2-3 cm gav bästa resultatet i flätverksväggen.

• Har sammanblandningen av den stora mängd klining
som krävs till flätverksväggar i ett långhus utförts i
kärror eller andra behållare eller i en grop i marken?

• Om taknävrets nederkant kan snedskäras redan när
det tas från björken skulle man besparas detta tids-
krävande arbete vid näverläggningen. Dessutom
skulle inte nävret behöva ligga utan press och ut-
sättas för solvärme under längre tid än själva
takläggningen kräver.

• Det krävs både självtjärade och senvuxna tallar till
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  de takbärande stolparna. Dessutom måste de troli-
gen tjäras eller brännas och dessutom kläs med nä-
ver för att klara en hållbarhet på mer än 200 år.
Dessutom är en varm och torr miljö viktig för att
undvika mögelangrepp. Det betyder att byggnaden
mår bäst av att hållas varm även vintertid.

• Skogstorv från sandiga marker visade sig fungera
utmärkt som taktäckning. Dess naturliga växtplats
liknade takets torra och karga livsmiljö.

• Finns det ytligt liggande stenar i huslämningar som
tyder på att sten har använts som tyngder ovanpå
tak med näver- och takved?

Det praktiska rekonstruktionsarbetet klargjorde också
behovet av olika arbetsredskap. För att kunna upp-
föra det stora långhuset krävdes under järnåldern föl-
jande typer av arbetsredskap: kälke, släpa och/eller
kärra för att frakta virke och annat byggnadsmate-
rial. Dessutom krävdes också, stege, spade, borr, olika
typer av yxor, kniv, mejsel, block och talja, rep och
vattenkärl samt redskap motsvarande murslevar och
eventuellt också en måttstock. Vilka redskapstyper för
dessa behov är kända i det arkeologiska materialet
från äldre järnålder?

4.6.2 BYGGNADSMATERIAL OCH
ARBETSTID

Vid en jämförelse mellan det beräknade behovet av
byggnadsmaterial och den förbrukade material-
mängden kunde i vissa delar konstateras ganska stora
skillnader. Materialbehovet beräknades före uppbygg-
naden till 9 153 löpmeter virke, ca 1 770 m² näver,

440 m² torv och minst 12 ton klining. Dessutom be-
räknades12 ton klining till innertaket som inte hade
blivit utfört. Efter ändringar och justeringar visade
det sig att vi hade förbrukat 22 290 löpmeter virke,
2966 m² näver, 407 m² torv och 17 ton klining (tab
4:14).

I huvudsak berodde den stora skillnaden beträffande
virkesmängden i löpmeter, 214 % mer än beräknat,
på att vi hade valt klenare dimensioner. Den volym-
mässiga skillnaden är därför inte lika stor, 1 179 m³
(tab 4:15) mot beräknade 842 (tab 4:1). Om man un-
dantar 91 m³ i byggnadsmaterial till mellanväggar som
inte fanns med i beräkningarna hade vi behövt 246
m³ mera virke, eller 29 % mer än beräkningarna.

Stora mängder taknäver hade krävts till byggna-
den, hela 68 % mer än beräknat, vilket var överras-
kande. I huvudsak berodde ökningen på tekniken vid
näverläggningen, där alla näverflaken överlappar var-
andra så att nävermängden blir betydligt större än
den takyta som ska täckas. Taknäver lagt på detta
sätt i fyra skikt visade sig väga 10 kg/m², vilket inne-
bar att vi hade behövt nära 5 ton näver till långhusets
nävertak.

Mängden torv för täckning av nävertaket i husets
södra del stämde nästan exakt med beräkningarna.
Genom experiment kunde vi också väga skogstorven,
vilket visade att volymvikten i vått tillstånd uppgick
till 0,88 kN/m². Det innebar att torvens vikt över
bostadsdelen uppgick till nära 36 ton.

För tätning av den risflätade innerväggen hade be-
hovet av klining beräknats till minst 12 ton. Det vi-
sade sig att vi behövde bara 3,2 ton för innerväggen.
Den totalt mängden klining för både inner- och ytter-
vägg blev däremot 17 ton (tab 4:14).

År Virke (m) Näver (m²) Klining (ton) Torv (m²)
Beräknad Faktisk Beräknad Faktisk Beräknad Faktisk Beräknad Faktisk

1991 5 941 12 257 4,5 15

1992 392 2 702 1 765,5 2 949

1993 8,6 440 407

1994/95 2 820 7 331 12 8,8

Summa 9 153 22 290 1 770     2 964 12 17,4 440 407

Tab  4:14. Sammanställning av byggnadsmaterial i dimensioner, löpmeter och volym för uppförande av hus II i Gene.
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Förutsättningar saknades för meningsfyllda tids-
studier. Istället har arbetsinsatsen under järnåldern
uppskattats utifrån våra egna erfarenheter och
hantverkares kunskap. Utgångspunkten har då varit
att i medeltal fem personer utförde arbetet. Det är
naturligtvis ett förenklande tankeexempel. Troligt är
att vissa arbetsmoment utfördes av många personer.
Kanske även flera än gårdens eget folk deltog i arbe-
tet.

Intressant för uppskattningarna kan vara att reflek-
tera kring lämplig årstid för uppförande av ett stort
långhus? Vid utgrävningarna kunde man konstatera att
det äldre långhuset hus I hade förstörts genom brand.
Om huset hade brunnit genom olyckshändelse eller om
det avsiktligt hade bränts ner kunde däremot inte fast-
ställas. Det nya huset har uppförts så att den östra lång-
väggen överlappar det äldre husets västra långvägg.
Det visar helt tydligt att det äldre huset måste vara helt
borta innan det nya kunde börja byggas.

Enligt Ramqvists dateringar var det äldre huset vid
branden 200–250 år gammalt (Ramqvist 1983:184)
och enligt Norr omkring 150 år gammalt (Norr
1998:272). Det är fullt möjligt att huset då ansågs för

dåligt för renovering och att man därför brände huset
på samma sätt som man i traditionen har gjort med
gamla båtar.

Om därför både byggandet av ett nytt långhus och
branden var planerade, när skulle då den bästa årsti-
den vara för att uppföra ett nytt hus? Arbetet styrs
naturligtvis helt av behovet av värme och skydd för
både människor och djur under vinterperioden.
Ramqvist (1983:181) har beräknat storleken på hus-
djursbesättningen i Gene till 10 nötkreatur, 20 får, 4
grisar och en häst samt några kalvar, lamm och
griskultingar. Djuren behövde därför ett ganska stort
utrymme för installning under vintern. Om branden
skedde under vinterperioden skulle det säkerligen be-
tecknas som en akut krissituation för bonden och hans
familj. Om branden däremot skedde under sommar-
perioden gick djuren på bete och det medförde inga
större olägenheter. Om byggandet av ett nytt långhus
var planerat då bör därför det äldre långhuset ha bränts
ner tidigt på våren i samband med djurens betes-
släppning, här i norra Ångermanland i mitten till slu-
tet av maj. Senast under september månad bör djuren
stallas in igen för vintern. Mellan betessläppning och
installning är det 100–130 dagar.

I samtliga våra uppskattningar av tidsåtgång un-
der järnåldern har vi räknat med en stor osäkerhets-
faktor. Arbetsinsatsen under järnåldern motsvarande
1991 års rekonstruktionsarbete uppskattades till 460
arbetstimmar (tab 4:4) för 1992 till 1160 arbetstim-
mar (tab 4:6), för 1993 till 1910 arbetstimmar (tab
4:7) och för 1994/95 till 430 arbetstimmar (tab 4:10).
Tillsammans blir det 3 960 arbetstimmar. För fem per-
soner skulle det innebära cirka 99 arbetsdagar. Där-
till kommer fem personers arbete under två vinter-
säsonger eller 6 månader för virkesanskaffning och
två vårars arbete à en vecka för nävertäkt, tillsam-
mans ytterligare cirka 670 arbetsdagar.

Utifrån våra beräkningar skulle alltså sommar-
perioden mellan betessläppning och installning vara
fullt tillräckligt för fem personer att hinna uppföra ett
stort långhus, under förutsättning att arbetet var pla-
nerat och att allt byggnadsmaterial fanns på plats.
Erfarenheterna från kliningsarbetet hade också pekat
på, att all klining måste ske under sommarperioden
utan risk för frost.

Hela resultatet kan därför sammanfattas i en slut-
sats beträffande åtgången av byggnadsmaterial och
ett påstående beträffande uppskattad tidsåtgång un-
der järnåldern.

För att rekonstruera det 40 meter stort långhuset,
hus II i Gene, behövde vi drygt 1 000 m³ virke, 5 ton
näver, 36 ton torv och 17 ton klining (tab 4:14). För

Virke

Dimensioner(cm) Antal löpmeter     Kubikmeter
40         45      18
30      290    87
25         29       16
18         89      16
15         66      10
12       851    102
10       343      34

8    2 503    200
5  11 153    558

1-3  6 921    138
Summa  22 290 1 179

Tab 4:15. Sammanställning av materialåtgång för rekonstruk-
tion av hus II åren 1991 – 1995.

Näver
2 964 m²

Torv
407 m²

Klining
17 ton
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att skaffa byggnadsmaterial till det stora huset kräv-
des under järnåldern två års förberedelser med virke-
sanskaffning, men byggnaden kunde sedan uppföras
av fem personer under en sommarperiod eller 99 ar-
betsdagar (fig 4:36).

4.6.3 YTTERLIGARE EXPERIMENT

För att skapa bättre kunskap om arbetsmetoder,
arbetsredskapens användbarhet och långhusets funk-
tion krävs ytterligare experiment.

• Jämförelser kan göras mellan klining med kogödsel
och klining med hästgödsel beträffande förmåga att
”brinna ihop” och stelna samt olika egenskaper under
arbetsprocessen. Experiment kan utföras med olika
väggmaterial; plankvägg och risflätad vägg med kli-
ning av kogödsel respektive hästgödsel. Mätning och
jämförelse kan sedan göras mellan väggarnas olika
egenskaper, framför allt den värmeisolerande förmå-
gan, det s k K-värdet. Experiment med värmehållning
i långhuset kan också göras för att klarlägga bränsle-
behov och eldningsteknik.

• Experiment och tidsstudier kan utföras med olika
  typer av järnåldersyxor för att utreda skillnader i

lämplighet till olika arbetsmoment t ex avverkning
och planhuggning.

• Experiment kan utföras med olika tekniker för tunga
lyft av t ex takåsar.

• Experiment kan göras med klyvning av virke till
plankor.

• Experiment behövs också med borrning med järn-
ålderns skedborrar.

• Studier behövs av hållbarhet och livslängd för en
gärdsgårdsvägg sammanbunden med granband.

• Experiment kan utföras med olika typer av fast-
sättningar av takrote, dels med vidjor eller rötter
och dels med löst liggande slanor.

4.6.4 NYA FRÅGOR

De viktigaste resultaten av rekonstruktionsarbetet var
kanske ändå möjligheterna att formulera nya fråge-
ställningar. Av ett större, allmänt intresse blir frågorna
rörande järnåldershusets generella drag. Till sådana
generella drag räknas t ex svängda ytterväggar, ned-
grävda stolpar i par som takbärande stöd och val-

Fig 4:36. Erfarenheterna från rekonstruktionsarbetet med Gene hus II resulterade i slutsatsen att det krävdes drygt 1 000 m³
virke, 5 ton näver, 34 ton torv och 17 ton klining i byggnadsmaterial samt att byggnaden skulle under järnåldern kunna uppfö-
ras av fem personer under 99 dagar d.v.s. drygt tre månader.
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made gavlar. Hustypen, med rötter i det tvåskeppiga
huset från tidigneolitikum, har utgjort det rådande
byggnadsskicket i södra och mellersta Skandinavien
under nära 5000 år. Det betyder att husets funktion
och konstruktion har utprovats under mycket lång tid.

För att man ska förstå orsaken till de likheter och
skillnader mellan järnåldershus inom detta område blir
det nödvändigt att söka bakomliggande faktorer. Jag
ser järnåldershusens utformning som uttryck för en
kulturell enhets världssåskådning, näringsekonomi och
samhällsstruktur, vilket avspeglas i generella kons-
truktionsdrag. Variationer i husens konstruktion ser
jag som resultat av andra yttre faktorer som t ex skilda
tillgångar på byggnadsmaterial och skillnader i kli-
mat, men kan också höra samman med innovationer
eller spridning av nya idéer.

Skillnader i byggnadsskicket kan alltså höra sam-
man med skillnader eller förändringar i tillgången på
byggnadsmaterial. Både geografiska och tidsmässiga
skillnader bör utifrån ett sådant resonemang vara möj-
liga att påvisa. Tidsmässiga skillnaderna skulle då av-
speglas i husens konstruktion på så sätt att om de äldre
husen har byggts med mycket virke och virkestillgången
drastiskt minskat, då sker t ex en övergång från an-
vändning av plank i väggarna till andra material, före-
trädesvis risflätning med klining, sten och torv. På ta-
ken används då halm eller vass istället för näver.

På samma sätt bör en spridning av byggnads-
tekniska nyheter kunna iakttas inom den kulturella
enheten. Exempel på sådana stora byggnadstekniska
nyheter kan vara införandet av takstol och snedsträ-
vor samt knuttimringens införande.

Även stora förändringar i näringsekonomin bör
kunna avspeglas i husens konstruktion. Utgångspunk-
ten måste då vara att byggnaderna i huvudsak har
uppförts för sådana bestämda näringsekonomiska
funktioner som hör samman med jordbrukets och
boskapens skötsel. Förutom bostadsrum och stalldelar
består därför byggnaderna också av grovkök, förråds-
rum för säden, tröskrum mm. Till dessa funktioner
kommer också ett antal hantverksfunktioner som t ex
järn- och bronssmide. Studier kanske kan påvisa om
dessa funktioner grupperar sig efter vissa regler så
att t ex bostadsdelarna företrädesvis placeras mot
samma väderstreck eller i nära anslutning till vissa
funktioner medan andra funktioner alltid placeras i
separata byggnader. Sett i ett stort historiskt perspektiv
har jordbruksekonomin ansetts som konservativ. Det
har varit viktigt i näringsutövandet att hålla fast vid
beprövade och inlärda arbetsmetoder. Även om ett
intresse för tekniska förbättringar har funnits, har
motståndet till förändringar ansetts som stort. Stora

förändringar i järnålderns jordbruksekonomi är t ex
införandet av gödslade åkrar, övergången från ensäde
till tvåsäde och införandet av lie i slåtterarbetet. Vil-
ken påverkan dessa förändringar har haft på husens
konstruktion är svårare att avgöra.

En intressant uppgift blir därför att undersöka det
treskeppiga husets gemensamma byggnadsdrag som
ett medel för att försöka förstå de bakomliggande fak-
torerna -näringsekonomi, samhällsstruktur och livså-
skådning under järnåldern i norra Europa.

Ett antal frågeställningar kan formuleras rörande
det treskeppiga husets generella drag:

1. En stor andel av byggnaderna på järnåldersbo-
platserna har placerats i samma väderstreck medan
några avviker från denna placering. Finns det ett
samband i valet av placering mellan hus med be-
hov av uppvärmning och/eller ventilation i förhål-
lande till sådana utan sådana behov? Det skulle
innebära att byggnader med krav på uppvärmning
för bostadsändamål, fähus, stall och vissa verkstads-
lokaler samt byggnader med behov av ventilation i
sädesförråd, tröskloge och vissa verkstadslokaler har
placerats längsmed de dominerande lokala vind-
riktningarna. Byggnader utan behov av sådan upp-
värmning eller ventilation har däremot getts en fri-
are placering. Kan man utifrån samma resonemang
urskilja gemensamma kriterier vid valet av
husgrundsterrassernas placeringar, dvs ett förhål-
lande till huvudvindriktningar, eller finns det andra
gemensamma kriterier som närhet till odlingsbara
jordar, val av markbeskaffenhet eller dylikt?

2. Vid en jämförelse mellan den äldre och den yngre
järnålders byggnadskonstruktioner finns generella
förändringar som övergångar först till en under-
balanserad konstruktion från slutet av äldre romersk
järnålder och sedan överbalanserade och enskepp-
iga konstruktioner från slutet av järnåldern. Hör
sådana generella förändringar samman med tek-
niska, funktionella omställningar som byggnads-
tekniska förbättringar, ändrade funktioner eller för-
ändringar i byggnadsmaterial? Eller bör förkla-
ringen snarare sökas inom den ideologiska, kultu-
rella eller strukturella sfären?

3. Om den underbalanserade konstruktionen kan för-
knippas med tunga nävertak och balanserade och
överbalanserade konstruktioner med lätta stråtak är
det intressant att studera vilka geografiska och tids-
mässiga skillnader som kan iakttas mellan dessa
konstruktioner.

4. Det förefaller för närvarande inte möjligt att av-
göra om byggnaderna har försträvats i sidled med
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plankväggar, takstol eller med tvärbjälkar. Skulle
jämförelser utifrån sociala skillnader eller råvaru-
tillgång kunna ge nya infallsvinklar i frågan?

5. Hör det treskeppiga husets avsmalnande i gavlarna
alltid samman med ett avsmalnande av mittskeppet?
Förekommer avsmalnade sidoskepp överhuvudta-
get? Det är bara vissa hus som har avsmalnade
gavlar. Finns det något utmärkande i funktion, kon-
struktion och datering som förenar dessa byggna-
der?

6. Varför saknas den ena gaveln i vissa treskeppiga
byggnader? Sammanfaller avsaknaden med någon
speciell funktion i denna del av huset? För att få en
uppfattning om detta bör ett större antal undersökta
järnåldershus analyseras beträffande gavlarnas
rumsfunktioner. Kan t ex bryggningsprocessen
ställa speciella anspråk på byggnaden som kräver
en gavelplacering? Intressant är också att studera
om ingångarnas storlek, placeringar och utförande
förhåller sig på olika sätt till skilda rumsfunktioner.

Ytterligare några frågeställningar kan formuleras rö-
rande det treskeppiga husets byggnadsdetaljer.

• Mittstolpar i de treskeppiga husen tillhör uppen-
barligen ett äldre byggnadsskick. Kan man med ett
jämförande material avgöra när mittstolpar slutar
användas i konstruktionen?

• Kan stavverk eller skiftesverk i innerväggen sägas
sammanfalla med nedgrävda väggstolpar i form av
plank medan flätade och klinade väggar samman-
faller med runda väggstolpar?

• Kan man vid arkeologiska undersökningar av  järn-
åldershus iaktta ytligt liggande stenar som har  fung-
erat som tyngder för nävertak med takved.

• Är det möjligt, att på järnåldersboplatserna konsta-
tera lämningar efter gropar, som har använts för att
blanda samman klining. Groparna bör rimligen ka-
raktäriseras av höga fosfatvärden.

• Skillnader i bearbetning av stolpändar och stolp-
dimensioner kan höra samman med skillnader i jord-
art. Är detta ett förhållande som kan iakttas på
boplatserna?

• Om de takbärande bockarna har sammanfogats före
rensning bör en rak sida i stolphålen kunna iakttas.
Denna bör i så fall vara placerad så att bocken kan
resas mot den raka sidan, i husets längdriktning.

Under uppbyggnadsarbetet besöktes fornbyn av många
skolklasser, turister och andra besökare. Arbetet med
att förklara och beskriva den pågående rekonstruktio-
nen fick därför också betydelse för tolkningsarbetet.
Det visade sig många gånger nyttigt även för den egna

förståelsen, att på ett begripligt sätt, tvingas formulera
en tanke- eller arbetsprocess. Samspelet med besökarna
gav också upphov till nya reflektioner och infallsvink-
lar. Särskilt uppskattade reflexioner var sådana kring
gamla dialektuttryck och traditionellt språkbruk som
idag kan synas fullständigt obegripliga, men som vi
upptäckte faktiskt kunde få sin förklaring i det
treskeppiga järnåldershuset. Exempel på sådana språk-
liga benämningar och uttryck är att ”gå upp på vin-
den” och ”vindöga”.

För den fortsatta forskningen kring järnålders-
husens huskonstruktion behövs slutligen en gemen-
sam terminologi för skilda byggnadsdetaljer och kon-
struktionselement. För närvarande skiljer sig termi-
nologin mellan forskarna vilket skapar förvirring. Jag
föreslår att järnålderns kända taktäckningar beskrivs
utifrån två huvudtyper: tunga nävertak och lätta strå-
tak och att gödselblandningen kallas klining istället
för lerklining.

4.6.5 REKONSTRUKTIONSMETODENS FÖR-
OCH NACKDELAR

Man kan inte påstå att den metod som användes vid
rekonstruktionen var medvetet vald, snarare en följd
av mer eller mindre påtvingade omständigheter. När
stiftelsens styrelse beslutade att påbörja byggnadsar-
betet av det stora långhuset efter bara någon månads
planering saknade vi ett detaljerat och utförligt bygg-
nadsunderlag. Om rekonstruktionen istället hade före-
gåtts av en längre tids planering med modellbygge och
upprättande av detaljerade byggnadsritningar hade vi
säkert undvikit åtminstone några ”nödlösningar”. När
sedan finansiärerna krävde en snabbare uppbyggnad
tvingade tidspressen fram ytterligare ”nödlösningar”
och kompromisser. Men å andra sidan hade vi med en
totalprojektering gått miste om erfarenheterna av hur
tydligt den arkeologiska lämningen styrde tolkningarna
under rekonstruktionsarbetet. Framför allt hade resul-
taten av just ”nödlösningarna” gått förlorade. Därför
kan man påstå att omständigheterna ledde till det kan-
ske allra viktigaste resultatet. Vi tvingades utarbeta en
rekonstruktionsmetod som byggde på att olika komp-
etenser samarbetade kring tolkningarna och vi tvinga-
des kontinuerligt integrera teori och praktik i rekon-
struktionsarbetet. Det praktiska arbetet blev inte bara
ett verkställande av teoretiska tolkningar utan påver-
kade ständigt det teoretiska tolkningsarbetet. Detta skil-
jer vår metod från de flesta andra rekonstruktioner, vilka
först genom en totalprojektering har utarbetat färdiga
tolkningar och sedan uppfört byggnaden efter dessa.
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Oftast har byggnaden ritats av en arkitekt i samråd med
arkeolog och avsikten med rekonstruktionen har sna-
rare varit att illustrera än att genom det praktiska
rekonstruktionsarbetet få ny kunskap och förståelse av
det specifika arkeologiska materialet. Hela tolkningsar-
betet utförs därmed före den praktiska rekonstruktionen
som på detta sätt endast blir ett verkställande av redan
färdiga tolkningar. Avsikten med det praktiska
rekonstruktionsarbetet är alltså inte i första hand att för-
värva nya kunskaper och förståelse av den arkeologiska
förebilden utan snarare att illustrera redan utarbetade
tolkningar. Däremot kan en totalprojektering skapa
många viktiga resultat kring hantverksmetoder, hant-
verksteknik, redskapsanvändning, materialkunskap och
kunskap om material- och tidsåtgång.

Det intressanta med rekonstruktionsmetoden blev
alltså den arkeologiska lämningens tydliga styrning
av tolkningarna. För några tolkningar nödgades vi av
hållfasthetsskäl göra avvikelser från lämningens klara
indikationer. Särskilt gällde detta tolkningen av tak-
åsarna över bostadsrummet. Den ”nödlösning” med
hela takåsar som vi tvingades till gav följdverkningar
med förändrad takprofil och behov av mittås. Det in-
tressanta var att båda dessa följder tveklöst stred mot
den arkeologiska lämningen. Beträffande andra tolk-
ningar som t ex ingångstaken, förföll vi till moderna
åsikter. Samtliga sådana avvikelser från dialogen med
den arkeologiska lämningen ledde till ytterligare dif-
ferenser. Man hade annars kunnat befara att den ena
feltolkningen skulle leda till nästa i en ohämmad kedja

av felaktigheter. Erfarenheterna visade att detta inte
var fallet. Tvärtom förstärkte och därmed begränsade
lämningen sådana negativa kedjereaktioner. Om bygg-
naden skulle förses med utdragen takfot eller inte vi-
sade sig omöjligt att fastlägga utifrån den arkeolo-
giska lämningen. Däremot visade rekonstruktionsar-
betet tydligt att byggnaden inte skulle förses med ett
utdraget tak över gavelöppningarna och inte heller
över ingångarna. Hela husets taklutning skulle troli-
gen vara lägre och takprofilen skulle också vara mera
krum än vad rekonstruktionen visade. Den synliga
bilden av långhuset i Gene skulle därför ge ett något
annorlunda intryck (se fig 4:37b).

Vad hände då när tolkningarna bekräftades av den
arkeologiska lämningen? Eftersom målsättningen med
arbetet var att samtliga tolkningar skulle styrkas av
den arkeologiska lämningen erbjöd rekonstruktions-
processen flera tillfällen till ”korstester”. Ofta fanns
det inte bara en möjlig tolkning till en konstruktionsde-
talj. Men under rekonstruktionsprocessen gång blev
följderna av olika genomförbara alternativ möjliga att
analysera och observera i förhållande till inte bara en
utan kanske flera tolkningar. Ändå gick det inte alltid
att gallra ut den enda ”rätta” tolkningen. Ett exempel
är försträvningen av byggnaden som uppenbarligen
kunnat utföras på åtminstone tre olika sätt, med tvär-
bjälke, plankväggar eller takstol. Vid de tillfällen när
vi uppenbarligen hittat ”rätt” bekräftades och förstärk-
tes tolkningen av minst en och oftast flera andra tolk-
ningar. Ett sådant exempel är tolkningen av den val-

a)

b)

Fig 4:37. Tolkningsförslag till Gene hus II a) det uppbyggda långhuset i Gene. b) Långhuset utan ingångstak, takfot och tak över
gavelöppningarna.
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made kortsidan i byggnadens södra gavel. Där bekräf-
tades tolkningen dels av parallelliteten mellan gavel och
bock, dels av det större avståndet mellan gavel och
bock i jämförelse med långvägg och bock och dels av
det större avståndet mellan ytter- och innervägg i gavel
jämfört med långsidor. Dessutom stämde tolkningen
med tolkningen av gavelstolparna som stödstolpar för
en valmstock. Här fanns alltså flera indikationer som
samtliga bekräftade att tolkningen av den valmade kort-
sidan var passande.

Det visade sig alltså att den arkeologiska hus-
lämningen styrde tolkningarna så att samtliga ”nöd-
lösningar” resulterade i ytterligare feltolkningar med
bristande överensstämmelse i förhållande till den ar-
keologiska lämningen. De flesta tolkningarna bekräf-
tades däremot av lämningen och flera bekräftades och
förstärktes av ytterligare en eller flera andra tolkningar
vilka i sin tur också överensstämde med lämningen.
Erfarenheten av rekonstruktionsmetoden är därför att

den arkeologiska lämningen mycket tydligt styr och
begränsar risken för felaktiga tolkningskedjor medan
den förstärker tänkbara tolkningar. Därmed inte sagt
att dessa är korrekta utan endast genomförbara i för-
hållande till de tester som för tillfället funnits att tillgå.
Den ena tolkningen påverkade den andra i en serie av
samverkande eller motverkande förklaringar till den
arkeologiska lämningen. Emperin begränsar antalet
möjliga tolkningar. Detta var en tydlig erfarenhet av
rekonstruktionsarbetet.

Det uppbyggda långhuset i Gene fornby är idag
huvudsakligen det synliga resultatet av 1991–1998
års tolkningsarbeten med Gene hus II (fig 4:38). För-
ändringar efter 1998 behandlas inte i denna redogö-
relse. Det är viktigt att poängtera att bilden inte kan
göra anspråk på att vara korrekt utan ska ses som ett
byggnadsexempel på det aktuella forskningsläget för
det treskeppiga järnåldershusets konstruktion appli-
cerat på tolkningen av en huslämning.

Fig 4:38. Det uppbyggda långhuset i Gene hösten 1995. Närmast i bild är de norra stalldelarna med en taktäckning av näver och
takved. De södra bostadsdelarna har en taktäckning med näver och torv. Foto Ali Farath.
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5 STUGA OCH SÄTE

Vid arkeologiska undersökningar av treskeppiga hus-
lämningar i norra Europa har indelningar i olika rums-
funktioner kunnat iakttas. Här lämnas först en över-
sikt över forskarnas förslag till rumsindelning och funk-
tioner i järnåldershuset utifrån de arkeologiska
lämningarna. Översikten följs av en beskrivning över
jordbruket och boskapsskötselns skilda arbetspro-
cesser från medeltid och fram till 1700-talets slut, vilka
har utförts inom gårdens byggnader. Därefter följer
en diskussion kring funktionernas andelar av bygg-
nadsytan och en studie av bostaden i Island för att
förstå bakgrund och orsak till de förändringar som
där kan iakttas över tiden. De arkeologiskt föreslagna
funktionerna jämförs sedan med de skriftliga medel-
tida källornas benämningar och beskrivningar. Slutli-
gen är själva tillämpbarheten på långhuset i Gene den
egentliga kärnfrågan som leder fram till ett förslag
på rumsindelning och inredning av Gene hus II.

5.1 ARKEOLOGISKA KÄLLOR

Det treskeppiga järnåldershusets indelning i flera rum
har på svenskt område diskuterats alltsedan 1930 och
40–talens utgrävningar på Öland och Gotland. Under-
sökningarna leddes av Mårten Stenberger som då häv-
dade att de långa byggnaderna odiskutabelt hade varit
indelade i två eller flera rum (Stenberger 1933:200).

Bjørn Myhre (1980:431ff) sammanställde forsk-
ningens kunskaper kring järnåldershusets funktion och
rumsindelning i Sverige, Danmark, Nordtyskland och
Nederländerna. Han konstaterade att några huvud-
drag i utvecklingen kunde iakttas från de äldsta tre-
skeppiga husen under sen förromersk järnålder/tidig
romersk järnålder. Ett sådant huvuddrag är en för-
längning av gårdens huvudbyggnad från mitten av
romersk järnålder. Husen blir då också uppdelade i
olika funktioner, med till en början endast fähus och
bostadsrum under samma tak. I de längre husen kom-
pletteras byggnaden med ytterligare funktioner. Funk-
tioner som nämns är förrådsrum, fårstall, lada och
tröskrum. Ett vanligt drag i de stora husen är en ge-
nomgående gång från långsida till långsida, placerad
mellan bostadsrummet och fähuset. Ofta finns bo-
stadsrummet vid den ena gaveln. I den andra gaveln
finns ett rum med gavelingång. Från och med vikinga-

tiden uppförs sedan fähuset och bostadsrummet of-
tast i skilda byggnader.

Bo Ekberg (1990) har studerat de nordiska fors-
karnas val av kriterier för analysen av järnålders-
husens rumsfunktioner. Han har särskilt studerat om
kriterierna har behandlats lika av forskarna och hur
stor säkerhet man kan tillmäta de olika kriterierna.
Slutsatserna av studien visade att vanliga urvals-
kriterier för funktionsanalysen har varit placeringen
av eldstäder, förekomst av golv och båsindelning. Han
menar också att valen av kriterier för analysen är
subjektiva och att de inte har behandlats lika av fors-
karna. Säkerheten ökar, menar Ekberg, om flera obe-
roende kriterier pekar mot samma tolkning, men mins-
kar om olika kriterier talar mot varandra.

Utifrån stolparnas och härdarnas placeringar samt
fyndspridning och fosfatkoncentrationer har Anneli
Sundkvist (1994, 1998) diskuterat rumsindelning i järn-
åldershus i Mälardalen. Hon urskiljer tre bostadstyper
varav den ena har flera rum med det största rummet
centralt placerat. De andra bostadstyperna har färre
rum och det största rummet vid ena gaveln (Sund-
kvist 1998:186).

För analysen av rumsfunktioner och rumsindel-
ningar i Gene har Ramqvist (1983:153ff) utnyttjat in-
formation från lämningarna efter det äldre långhuset,
hus I. Till skillnad från hus II har detta brunnit och
därför efterlämnat viktigt material i bl a brända fröer
och bränd lera. Inga säkra spår av mellanväggar
kunde iakttas och därför har följande sex skilda fak-
torer analyserats för att kunna urskilja olika rums-
indelningar:

• placering av stolpar, ingångar och andra
konstruktionsdetaljer

• härdarnas typ och placering
• spridningen av bränd lera
• spridning av föremål
• spridning av förkolnade fröer
• fosfatkoncentrationer

Analysens olika kriterier pekar mot samma tolkning
och kan därför tillmätas stor tillförlitlighet. Vissa
osäkerheter har ändå påtalats i analysmaterialet. Man
kan t ex inte med säkerhet påstå att mängden och
spridningen av förkolnade fröer representerar den
verkliga fördelningen av fröer inom långhuset. Istäl-
let kan bevarandegraden och därmed också sprid-
ningsbilden vara beroende av depositionsmiljö och
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över hus II, men som i rekonstruktionsarbetet kunde
beräknas utifrån konstruktionens hållfasthet (se s 89f).

Lars Liedgren (1992:156) har analyserat ett antal
lämningar av järnåldershus i Hälsingland. Hans slut-
sats blir att byggnaderna kan indelas i tre eller flera
rum. Rummen har varit åtskilda med mellanvägar av
flätverk som i vissa fall tätats med klining. Andra ty-
per av mellanväggar kan, enligt Liedgren, vara möj-
liga men är inte arkeologiskt påvisade. De rums-
funktioner som har kunnat urskiljas är: ett förråds-
rum för säden eventuellt kombinerat med tröskning i
den ena gaveln, ett bostadsrum i husets mittparti och
ett fähus i den återstående delen av huset. I förråds-
rummet har också djurfodret förvarats. Där har tro-
ligen också tröskningen skett. Rummet har en eller
flera ingångar medan bostadsrummet oftast förefal-
ler att sakna direkta ingångar i ytterväggen. Fähus-
delen var däremot försedd med en eller flera ingångar
i husets långsidor.

Roger Engelmark och Karin Viklund (1986) har
utifrån fördelningen av förkolnade fröer på järnålders-
boplatserna i Gene (Ångermanland) och Trogsta (Häl-
singland) lämnat förslag på rumsindelning av det norr-
ländska långhuset. De föreslår kornlada eller sädes-
förråd i den ena gaveln, kök eller bostadsrum i mit-
ten, därefter ladugård och i den andra gaveln foder-
lada (fig 5:3b). Efter omfattande jämförande arkeo-
botaniska analyser föreslår Viklund (1998a:126)för
Gene hus I, tröskloge/sädeslada i den södra gaveln,
norr därom bostadsrum, stall/fähus/ev. hölada och i
den norra gaveln en eventuell gödselförvaring.

Arkeobotaniska undersökningar hade fram till 1998
utförts på ca 50 svenska järnålderboplatser. Med tanke
på funktionsindelning har Karin Viklund sammanfat-
tat analyserna från sju av dessa långhus daterade till
100 – 600 e Kr. I analysen ingår tre norrländska, två
mellansvenska samt två syd- och västsvenska un-
dersökningar. Dessa är Gene i Ångermanland samt
Trogsta och Forsa i Hälsingland, V Åslunda och
Darsgärde i Uppland, Nydala i Halland och Hallerna
i Bohuslän. Viklunds analyser ledde till slutsatsen, att
det andra eller tredje stolpparet från gaveln, vilka lig-
ger i eller närmast intill bostadsrummet, oftast inne-
håller byggnadens största ansamling av sädeskorn.
Detta menar hon avspeglar placeringen av sädes-
förvaringen eller möjligen också tröskningen i huset.
Eftersom säden bör förvaras torrt och varmt är en
sådan förvaring högt i huset i urholkade trästockar,
upphängda lädersäckar eller utspritt på ett vindsgolv
en fördelaktig lösning eftersom man då utnyttjar vär-
men från eldstäderna (Viklund 1998a:168ff, 122ff).
Från danska undersökningar är flera exempel kända

Fig 5:1. Fördelning av förkolnade fröer i hus I. Sammanlagt 20
fröer av sädeslag påträffades, alla i husets södra del. Staplarna
visar den relativa mängden av de olika stånssortena för varje
analyserad anläggning.
Åkerogräs = främst svinmålla och våtarv,
ängsväxter = vitklöver, bergssyra och gräser,
ruderater= brännässla,
våtmarksväxter = främst knappsäv men också lite starr (efter
Lindqvist och Ramqvist 1993:38).

bränningstemperatur (Ramqvist 1983:153f; Ekberg
1990: 40f). Analyser av förkolnade fröer i Gene hus I
visade att den största mängden sädeskorn och åker-
ogräs återfanns i husets södra delar medan den
största andelen våtmarksväxter fanns i husets cen-
trala delar (fig 5:1).

Ramqvists analyser leder till slutsatsen att hus I
från söder kan indelas i sju rum med olika funktioner
(fig 5:2): längst i söder arbetsrum, därefter bostads-
rum, ingångsrum, stall för nötkreatur, stall för övriga
husdjur, förrådsrum för vinterfoder och längst i norr
ett grovkök. Samma rumsindelning kan antas gälla
även för hus II, med den enda skillnaden att ingångs-
rummet norr om bostadsrummet saknas (fig 5:2).
Ramqvists illustration av Gene–husens rumsindelning
(fig 5:3a) har därför de största likheterna med hus II.
Illustrationen utvisar bostadsrummets osäkra ingång
i ytterväggen och det takbärande stolpparet vid den
norra ingången som inte markerats på grävningsplanen
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på sädesanhopningar i långhusens bostadsdelar.
Dessa högar av sädeskorn ger intryck av en sädes-
förvaring i behållare som förstörts vid brand medan
säden bevarats genom förkolning. Flera sådana
sädeshögar har hittats mellan härden och den när-
maste gaveln (Viklund 1998a: 96).

En förvaring av säden i urholkade trästockar är
känt från etnologiska källor (Erixon 1938: 128) (fig
5:4). Sådana urholkade stockar finns t ex i ånger-
manländska hembygdsgårdar och uppges där ha suttit
upphängda i härbret för sädesförvaring. I den tradi-
tionella bondgården i nedre Sachsen, som har stora
likheter med järnålderns långhus, har den otröskade
säden också förvarats upphängd under taket över
eldstaden i bostadsrummet (Erixon 1956:177).

Beträffande tröskningen redovisar Lindqvist &
Ramqvist (1993:48f) en annan uppfattning. De an-
ser att tröskningen i Gene inte har skett i långhuset
utan i ett fristående hus. Sammanlagt 41 frön från
korn och en hög andel åkerogräs (fig 5:5) hittades
nämligen i hus X, som är 17 x 6,8 m stort och beläget
strax NV om långhuset. Här hittades alltså dubbelt
så många sädeskorn jämfört med antalet i långhuset.
Som förvaringsrum för kornet föreslår Lindqvist och
Ramqvist hus VIII, som ger ett så välbyggt och väl-Fig 5:2. Resultat av rumsanalyser i hus I och II (efter Lindqvist

& Ramqvist 1993: fig 20).

 b)

a)

Fig 5:3. Järnåldershusets rumsindelning a) enligt Lindqvist och Ramqvist (1993:60) och b) enligt Engelmark och Viklund (1986).
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isolerat intryck att tankarna förs till ”en funktion lik-
nande visthusboden eller kornförrådet” (Lindqvist &
Ramqvist 1993:47).

De arkeologiska tolkningarna av norrländska järn-
åldershus visar följaktligen på tre skilda fördelningar
mellan funktionerna i det stora långhuset:

1. Arbetsrum – bostadsrum – ingångsrum –
fähus/stall – lada –grovkök. (Lindqvist &
Ramqvist 1993)

2. Tröskloge/sädeslada – bostadsrum – fä-
hus (Liedgren 1992)

3. Tröskloge/sädeslada – bostadsrum – fä-
hus – foderlada/gödselförråd (Engelmark
& Wiklund 1986, Viklund 1998a:126)

Samtliga menar att bostadsrummet har funnits i bygg-
nadens mitt. Den största skillnaden gäller tolkningen
av den ena gaveln. Samtliga visar på koncentrationer
av sädeskorn i denna del (Engelmark 1981:42;
Ramqvist 1983:155f; ; Liedgren 1992:155; Viklund
1998a: 124f), varför en tolkning som sädeslada eller
tröskloge ligger nära till hands. Till skillnad från de
övriga anser Lindqvist och Ramqvist (1993:47f) att
utrymmet utan närmare specifikation, har använts som

arbetsrum. De föreslår istället att både tröskningen
och förvaringen av säden har skett i separata bygg-
nader, hus X respektive hus VIII.

Den stora anläggningen (G186) med försänkt golv
i den norra gaveln av hus II innehöll också en hel
del fröer. Av sädesslagen fanns både korn och havre
representerat. Av åkermarkens örter fanns: målla,
våtarv, åkerspergel, trampört och åkerpilört. Vitklö-
ver fanns från ängen och knappsäv från stranden.
Dessutom fanns också brännässla som möjligen är
kulturgynnad samt förhållandevis stora mängder hal-
lon, en del kråkbär och rönn. Det faktum att så
många olika typer av växter fanns representerade
samt förekomsten av bär skiljer anläggningen från
övriga anläggningar i husen (Ramqvist 1983:165).
Ramqvist (1983:159)föreslår att utrymmet har an-
vänts som ett grovkök eller kokhus där t ex djurfo-
der kokades under vinterperioden. Direkt norr om
den norra gaveln i de båda långhusen finns en eld-
stad. I hus I är denna placerad centralt i husets för-
längning medan den i hus II är något förskjuten mot
väster (Ramqvist 1983:87). Båda långhusen har
alltså nedgrävda anläggningar i den norra gaveln och
en eldstad strax utanför vilket tyder på att deras
gavelfunktioner är jämförbara.

Fig 5:4. Sädesho i stolpbod, upphängd i vidjor. Tillverkad av en urholkad stock och med infällda ändväggar. Troligen har den haft lock.
Älvros kyrkby, Härjedalen (efter Erixon 1938:fig 841).
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Försänkta golvpartier finns i långhusen redan un-
der mellanneolitikum och upptar under senneolitikum
antingen hela den östra änden eller ett område mel-
lan två mesulor. Vanliga tolkningar av försänkninga-
rna är stall, brygghus, verkstadsområde och vävgrop
(Nielsen 1998:16ff, 24). Med arkeobotaniska och
markkemiska metoder har man kunnat visa att sådana
gropar i vissa bronsåldershus sannolikt har använts för
att lagra gödsel. Lagringsplatsen har tömts med jämna
mellanrum vilket förklarar groparna. I järnåldershusen
saknas denna typ av gropar vilket tyder på att lag-
ringen då skett på annat sätt (Viklund 1998b: 20f).

Svante Norr (1996:157f) har uppmärksammat att
flera långhus i både Danmark, Norge och Mälarda-
len har ett extrarum med härd placerat mellan fähuset
och den ena gaveln. Han föreslår att rummet har an-
vänts som bostadsrum för en icke-markägande sam-
hällsklass som varit beroende av hus- och mark-
ägaren. Dateringen av dessa lämningar ligger mellan
100-tal och 500-tal e Kr och han diskuterar möjlighe-
ten att rummet speglar en förändring i samhällets so-
ciala skiktning med en ökad social ojämlikhet. Andra
tecken på en sådan förändring är dels att hallen upp-

träder på gården som en fristående byggnad som ut-
tryck för makt och dels en koncentration av hushåll
genom att mindre gårdar upphör och ett fåtal blir
större. Norr menar att detta kan ses som en indika-
tion på en samhällsförändring där makt och välstånd
koncentreras och en underklass av trälar uppstår. Men
som han själv påpekar finns det både huslämningar
med en öppen gavel och med andra funktioner i gavel-
delen än bostad som talar mot en sådan generalise-
ring av funktionen. Extra bostadsrum i den ena ga-
veln har också uppmärksammats i norska långhus och
även Kjetil Skare (199:102ff) menar att rummet kan
ses som ett bostadsrum för jordlösa eller trälar.

Frands Herschend  (1993:175ff) pekar på den utök-
ning av antalet byggnader på järnåldersgården som sker
under 300-talet. Han framför teorin att det tredje hu-
set då fick funktionen av samlingshall för ett större
kollektiv. Kännetecknande för detta hus är att det till-
hör de stora gårdarna, har ett minimum av takbärande
stolpar, har ofta placerats lite skilt från de övriga bygg-
naderna, har härdar som varken använts för matlag-
ning eller hantverk och innehåller föremål som vanli-
gen inte återfinns i övriga bostadsdelar. Herschend vi-
sar också att på de stora gårdarna kan också samlings-
hallen återfinns i långhuset men då helt skild från
bostadsrummet. Bostadsrummet kan t ex vara place-
rat på den ena sidan av ett ingångsrum och hallen på
den andra sidan. Ett exempel på ett sådant långhus
med hall är  Borg på Västvågøy, Lofoten enligt Her-
schend (2003). Herschend menar att hallen bör ses
som ett militärt och ekonomiskt maktuttryck och som
sådan frånskild bostadsrummet antingen i en egen bygg-
nad eller i ett särskilt rum.

5.2 KÖTT, OST OCH BRÖD

För att förstå bondgårdens olika rumsfunktioner är
det också nödvändigt att förstå jordbrukets och bo-
skapsskötselns viktigaste arbetsprocesser och lokal-
behov. Man måste räkna med att inte bara arbetslo-
kaler som t ex tröskloge och verkstadshus har utfor-
mats för att svara mot arbetsprocessens behov, det-
samma gäller också för bostadsrum, fähus och stall-
delar. Dessutom måste vi ta med i beräkningen att
utförandet kan förväntas spegla familjens organisa-
tion, könsroller, samhälleliga värderingar m m. Man
bör också kalkylera med att det finns ett samband
mellan teknisk och samhällelig förändring som inte är
ensidig utan växelverkar. Till exempel menar Myrdal
(1985:151ff) att förändringarna inom jordbruket un-
der medeltiden med tvåsädets och plogens införande

Fig 5:5. Fördelning av förkolnade fröer från hus X i Gene. Den
höga andelen åkerogräs och den ringa mängden våtmarksväxter
talar för en användning som tröskloge (efter Lindqvist & Ramqvist
1993:fig 32).
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medverkade till ett produktionsöverskott som påver-
kade den samhälleliga organisationen. Däremot me-
nar han att den tekniska utvecklingen inom boskaps-
skötseln har varit ganska begränsad över tid.

Intressant för oss är de arbetsprocesser som har
utförts inomhus och som därför kan avläsas i skilda
rumsfunktioner. Skötsel och utfodring av boskap,
mjölkhantering samt tröskning är exempel på sådana
arbetsprocesser där slutprodukterna är kött, ost och
bröd. I detta sammanhang har jag utgått från att det
jordbruk och den boskapsskötsel som bedrevs under
järnåldern har genomgått marginella förändringar ända
fram till 1700-talets slut och att norra Ångermanland
kan ses som ett reliktområde i Europas utkanter där
ålderdomliga traditioner har bevarats långt fram i ti-
den. De avhandlingar om landets hushållning i norra
Sverige, som presenterades under 1700–talets första
hälft, kan ge upplysningar som sådana traditioner.

Boding (1747) har i sin avhandling ”Angermanna
hushollning Nordan Skogen” gett en beskrivning av
jordbruket och boskapsskötseln under tidigt 1700–tal.
Beskrivningarna är detaljerade och visar att han har
en ingående kunskap i ämnet.

Beträffande boskapsskötseln beskriver han t ex
att en nykalvad ko mjölkar 5 till 6 halvstop per mål.
Hon fodras då med hö, men om någon annan ko kal-
var får hon överlämna sitt höfoder och nöja sig med
halm och bara då och då lite hö. Att hon då ”sinar av
lite ” dvs mjölkproduktionen upphör, är inte att undra
på, menar Boding. Från höstens installning utspisas
djuren med halm två gånger om dagen och den tredje
med ärtris. Ena gången ges råghalm och den andra
gången kornhalm. När ärtriset är slut får de repat löv
som lagts i ämbar och överslagits med kallt vatten.
De får också sälg–, rönn– och videbark s k skav.
Under hela vintern får de ingen säd men blötlagda
agnar varje dag eller vissa dagar i veckan, beroende
på vad bonden har råd till. Agnar och varmt vatten
eller enelag på ”läggdehö” ges bara till de kor som
har kalvat. I brist på foder ger också en hel del sina
kor hästdynga blandad med korn– eller rågagnar och
”hömolla”. Somliga låter koka detta innan det ges till
djuren. Får och getter fodras av de flesta med hö,
oftast med löv och ibland tallris och granris som de
gnager barken av. Fåren har ingen utfodringshäck
eller krubba. Däremot beskriver Boding (1747:29f)
att bonden för stall–, gris– och fårhus alltid avsätter
det bästa, torraste och sydligaste rummet på gården.

De nykalvade korna mjölkar alltså ca 6 liter/dag.
Om man räknar med 8 månaders mjölkningsperiod
skulle varje ko ge 1 440 liter mjölk/år. Men som Boding
påpekar så minskar mjölkmängden beroende på mins-

kad fodergiva. I en beskrivning av ladugårdsskötseln
i Torneå uppges att en ko mjölkade 365 kannor eller
955 liter/år (Burman 1820:24). Odner (1969:95) an-
tar att boskapen under äldre järnålder var mindre än
boskapen under historisk tid och bara mjölkades un-
der sommaren. Han antar därför att järnålderskon
mjölkade 800 liter/år. Ramqvist (1983:173) beräknar
mjölkmängden för järnålderns kor till 500 liter/år. Om
vi utgår från den minsta av dessa beräkningar skulle
10 kor på Genegården årligen ge 5000 liter mjölk.

Wasenius publicerar 1751 sin avhandling om den
norrländska boskapsskötseln. Han säger i sitt förord
att avsikten med beskrivningen är att upptäcka all-
männa hushållningen med boskapen i gemen, och
icke hwars och ens i synnerhet. Ett stort utrymme
ägnas åt den, som han anser, förkastliga vanan att
vintertid ta ut djuren till vattenkällan. Huru skadeligit
thet är, at släppa Boskapen, men besynnerligen
mjölkekor, och the som nyligen burit ut til watn uti
starkaste kölden och torr wind, lärer en hwar för-
nuftig, som intet aldeles är insöfd, förgiftad och inta-
gen utaf then gamla bondetron och Wanan, utan
mycket omhugsande kunna finna och besinna. De
som fortfarande vattnar djuren utomhus gör detta en
gång om dagen. Beskrivningen tyder på att företeel-
sen har varit en allmän och gammal tradition.

Wasenius (1751:67f) beskriver också djurens ut-
fodring. Halm och starr ges i lika delar. Hackat gran-
ris och barkskav tillhör också den vanliga utfod-
ringen. Sårpa kokas av agnar, höfrö, asplöv, humle-
blad och ”rusk” av säd. Hösårpa, som anses sämre,
görs av åkerhö som överhälles med kokande vatten
och sedan får stå och dra en stund. Den vanliga
utfodringen består följaktligen av halm och starr som
delas ut i båsen och av hösårpa som läggs som en
delikatess ovanpå. Beskrivningarna tyder inte på att
det finns någon foderränna eller foderhäck. Däre-
mot får vi veta att sårpan med agnar och frön ko-
kas i bryggstugan och fraktas därifrån till fähuset.
Där delas den ut i ämbar ”efter råd och lägenhet” i
första hand till de kor som nyligen har kalvat. När
fodret tryter på vårkanten kokas sårpa på hästdynga
och hömoll (Wasenius 1751:84ff). Ett allmänt för-
hållande är att det ovanpå stallen finns en höskulle
varifrån höet genom hål släpps ner till hästarna. För-
delen med höskullen är också att den hjälper till att
isolera stallet. Vattnet bärs in till hästen i ämbar som
ställs i krubban.

En annan arbetsprocess som troligen också har
särskilda utrymmes- och miljökrav är mjölkhan-
teringen. Alfa Olsson (1961)  har studerat koagulerad
mjölk i äldre tiders hushållning och kommer till slut-
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satsen att det skyr som framställts på Island har di-
rekta motsvarigheter i både Sverige och Norge. Or-
det betyder koagulerad mjölk och skyret har använts
både osilat och silat till en tjock massa som åts med
mjölk eller vatten. En isländsk biskop som 1772 intar
en måltid i Södertäljetrakten säger om denna i sin
dagbok: Här åt jag osilat skyr vilket på landets
språk kallas filbunke. Skyrtillverkningen går i kort-
het till enligt följande: Mjölken kokas upp och hälls i
träkar för att svalna. Gott skyr, dvs en kultur av gam-
mal skyr, tillsätts tillsammans med löpe från kalvmage.
Karets täcks och får stå för att mjölken ska löpa sam-
man. Därefter silas vasslan ifrån och den koagulerade
mjölken, skyr, lagras på tunnor. Olsson hänvisar till
beskrivningar både i Hälsingland (Schissler 1972) och
norska Namdalen som i princip beskriver samma till-
redning. I den förra görs tjock- eller surmjölk och
den senare settmjølk. En annan intressant likhet är
att i både skriftliga källor från de senaste århundra-
dena och i traditionen beskrivs att tätört (Pinguicila
vulgaris) har använts vid framställningen. Uppgif-
terna om detta finns från både Sverige, Norge, Is-
land och Färöarna. I Island kallas örten lyfjagras
och hleypisgras. Både lyfja och hleypis betyder löpa.
På Färöarna kallas den undirlögugras vars första
led betyder löpt mjölk. I Sverige användes örten vid
tillverkningen av ”tätmjölk”, ”långmjölk” eller ”ympe-
mjölk”. Om örtens koagulerande egenskaper råder
delade meningar. Olsson visar exempel ur litteratu-
ren som kan tyda på att örtens egenskaper snarare
var att förbättra löpningsprocessen. Hallgerður Gísla-
dóttir (1999:67) kommer till samma slutsats. Även
om tätörten är den ört som oftast nämns i samband
med mjölkhanteringen finns även uppgifter om andra
örter med samma verkan. Sileshår, (Drosera rotundi-
folia) och måra särskilt gulmåra, (Galium verum),
samt olika syror och skäppor, (Rumex) är sådana örter
som nämns i Norden (Olsson 1961).

Gísladóttir (1994) beskriver hur vasslan har använts
i det isländska hushållet. Den vassla som blir rest-
produkten när skyret har frånsilats, sätts i stora kärl
för att surna och används i Island både som soppa
och dryck men också för att konservera kött, fisk
och andra matprodukter. Vasslan, mysa och den
syrade vasslan, sýra har varit den viktigaste drycken
i det isländska kosthållet. Syran framställs genom att
vassla får jäsa i stora trätunnor med hål i locket. Skum,
föroreningar och delar av skyr bubblar under jäs-
ningen ut genom hålen och tas genast bort och ny
mysa fylls på så att tunnan hela tiden är full. När det
slutat att bubbla ut genom hålen försluts dessa och
kärlet förvaras på en kall plats. Hur länge vasslan

skulle förvaras för att anses tillräckligt sur kunde va-
riera med olika familjtraditioner från några månader
till flera år. Man kan därför räkna med att det i förrå-
det på den gamla isländska gården fanns flera olika
stora tunnor med både syra, skyr och tunnor med
konserverad mat nedsänkt i syra.

Rester efter sådana stora tunnor har hittats i hus-
lämningarna efter gårdarna Àslákstunga fremri och
Stöng i Þjórsárdal vilka år 1104 begravdes i aska ef-
ter Heklas utbrott. Tunnorna var där ända upp till 1,5
m i diameter och nedgrävda ett gott stycke i marken
för isolering (Stenberger 1943a:120; Roussell 1943b:
90). Några sådana lämningar efter stora nedgrävda
tunnor är, mig veterligt, inte kända från järnålderns
huslämningar i Norden.

Däremot beskriver Boding (1747:32f) en syrning av
vassla i norra Ångermanland som inte bara har stora
likheter med isländska beskrivningar utan också även
här kallas syra. Af denna färska vassla göra the
sedan sin så kallade syra, hvilken the om vintren,
tå mjölken tryter, pläga äta vid gröt. Han beskriver
sedan hur vasslan först måste kokas och sedan förva-
ras och syras i stora kar i uthus där det är lagom som-
marvärme. Den kan inte förvaras i källare där den blir
dunken och den förstörs om den fryser. Han beskriver
också att syran blir bättre ju längre  den kan behållas
och att lite av den gamla syran blandas med den nya
som då blir lika god. Han nämner också att kärlen ska
vara fulla och att riktigt god syra ska hänga ihop i en
sträng när den rinner över bräddarna. Enligt Boding
äts syra på vintern och tätmjölk på sommaren.

Det faktum att processen har så stora likheter i
Island, Norge och Sverige kan tyda på en gemensam
tradition som fördes över från Norge till Island i sam-
band med kolonisationen i slutet av 800-talet. Om man
utgår från att skillnaderna har varit marginella mellan
den äldre järnålderns jordbruk/boskapsskötsel och
densamma vid mitten av 1700-talet, finns det anled-
ning att anta att den mjölkhantering som beskrivs båda
i Island och i 1700-talets beskrivningar även kan ha
tillämpats på den äldre järnålderns gård.

Karin Viklund (1998a) har både genomfört odlings-
experiment och sammanställt arkeologiska, arkeo-
botaniska och etnohistoriska belägg för jordbrukets
arbetsprocesser från skörd till färdigt bröd. Proces-
sen har också beskrivits utifrån historiska upp-
teckningar av Engelmark (1989:182f) (fig 5:6). Efter
skörd med skära och torkning på fältet i sädeskärvar
eller skylar tröskas kornet med slaga eller tröskkäpp
två gånger. Efter den första tröskningen skakades
halmen bort för hand eller med en trägrep. Den kvar-
varande s k dråsen med säd, skal och agnar tröska-
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tillverkat av ett perforerat kojuver med kvarvarande
spenar. Spenarna vreds hårda eller fylldes med trä-
tappar för att bättre kunna slå sönder större axdelar
och överhuvudtaget ge en effektivare sållning (Vik-
lund 2004: muntl. uppg.).

Enligt Myrdal (1985:136f) utfördes inte tröskning
med slaga under äldre järnålder. Slagan infördes och
fick sitt allmänna genombrott i Europa omkring år
1000 e Kr. Före slagan användes tröskkäpp eller
tröskklubba. Verbet tröska betyder ”trampa ut” och
den ursprungliga tröskningen skulle ha skett med
trampning av människor eller boskap. Tröskning med
slaga kräver större utrymme än tröskning med trösk-
käpp. De äldsta arkeologiska fynden av slaga date-
ras till 12 - 1300-tal medan tröskkäppar är kända från

des därefter en andra gång och var sedan färdig för
rissling. Med ett stort såll med botten av t ex flätade
vidjor, ett s k rissel, skildes småhalmen bort. Därefter
skulle agnarna skiljas från kornet. Det gjordes ge-
nom att dråsen antingen kastades upp i luften med
vannor eller tråg och fångades igen eller kastades
med en skopa längs golvet i vinddrag, gärna mellan
två dörrar eller andra väggöppningar. Enligt Sigurd
Erixon (1956:192) har båda metoderna hög ålder men
den förstnämnda är den äldsta. Med kastningen fick
man fram tre olika kornklasser samt agnarna. Det
bästa kornet skulle användas till utsäde och det näst
bästa kornet till brödsäd. Det sista momentet i pro-
cessen har varit att skilja bort ogräsfrön från bröd-
säden och till detta har man använt ett särskilt såll

Fig 5:6. Arbetsgång vid tröskning av
skalkorn med kastning samt användning
av de olika kornklasserna (efter Engel-
mark 1994:24).
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äldre järnålder (Viklund 1998a:51f).
Tröskningen skedde under medeltiden med slaga i

tröskladan och utfördes ofta i ottan eller om kvällen
vid eldljus (Granlund 1975). Från finskt område be-
skrivs en ålderdomlig sed att tröska säden före gry-
ningen under den mörka årstiden, rena säden då da-
gen grydde och i bastu mitt på dagen. Tröskning av
den sista satsen var en av årets märkesdagar (Vilkuna
1975). Arbetet kräver ett slätt och tätt golv, av an-
tingen plankor eller ett klinat jordgolv.

I norra Ångermanland beskriver Boding (1747:52f)
att tröskning med slaga under 1700–talet vanligen
utfördes av 3 och 4, 6 och 8 personer. Tolv skylar
korn kunde då två personer tröska om dagen, säger
Boding som också menar att norrlandsbonden tröskar
bättre än upplänningen. Theras tryskning ljuder
mycket annorledes, och ordenteligare, än bönder-
nas här i Uppland: Jag försäkrar att en Nordlands
bonde skulle ingalunda kunna tryska i lag med
Upplänningen. En intressant uppgift som antingen
kan peka på olika tröskningstekniker i de båda områ-
dena eller en viss lokalpatriotism från författarens sida.

Länsmännen i Medelpad, Ångermanland och Jämt-
land fick år 1764 landshövdingens uppdrag att samla
in uppgifter om allmogens årliga arbeten. I de flesta
trakter utfördes då fortfarande tröskningarbetet med
slaga. Tiden för tröskningen varierade från 1–2 veckor
direkt efter skörd till långt fram i mars månad. Det
visade sig att de områden där all säd uttröskats direkt
efter skörd i stort sett sammanföll med de områden
där tröskvagnar hade kommit i bruk. Orsaken till att
tröskningen pågick vintern igenom uppgavs vara att
man inte tröskade fortare än man hade behov av halm
för boskapen eller säd till hushållet (Wichman
1968:23ff).

Janken Myrdal  (1985:143f) har samlat medeltida
beskrivningar över tröskningsarbetet. Beskrivningen
visar att tröskningen vanligen fortsatte in på det nya
året. Från mitten av januari (i Hälsingland) och till
slutet av mars (på Gotland) uppges att säden ska vara
färdigtröskad. På mindre gårdar har arbetet kunnat
avslutas tidigare. För arbetet tycks två tröskare varit
det vanliga. Det tas också för givet att man behövde
belysning vid tröskningen. Olaus Magnus beskriver i
sin Historia om de nordiska folken, vilken troligen är
nedtecknad före 1524, att tröskarna arbetade i ske-
net av tjärbloss som hängde i logens mitt.

Efter rensningen skulle säden förvaras i bingar
eller lårar. Förvaringsplatsen skulle helst vara varm
och torr för att inte säden skulle förstöras av mögel.
Platsen skulle också vara säker mot råttor och
skadeinsekter.

5.3 STORA OCH SMÅ RUM

Göthberg (2000:133, fig 62) har beräknat fähusets
procentuella andel av byggnadsytan för olika hustyper
och kommit fram till att fähusen vanligen utgör 15-
20 % av husets yta.

Carlie (1999:113ff) har studerat den historiska går-
dens struktur i södra Halland vid 1800-talets mitt.
Studien omfattar 215 gårdar från både fullåkersbygd
och skogsbygd och visar att den totala byggnads-
ytan i genomsnitt uppgick till ca 300 m². Carlie de-
lar in denna i tre delar. Den ena för bostadsända-
mål, den andra relaterad till åkerbruket och en tredje
till boskapsskötseln. Fördelningen mellan dessa vi-
sade sig vara: mangårdsbyggnad inklusive förstuga
och ett eller två härbren tillsammans ca 100 m²,
tröskloge och sädeslada ca 100 m² och fähus, stall
och foderlada resterande 100 m². En analys av 150
bouppteckningar från perioden 1750-1800 visade att
antalet kor och ungnöt uppgick till mindre än 10 djur
per gård.

Carlies studie kan jämföras med förhållandet i Gene
som också har en beräknad boskapsstock på ca 10
nötboskap.

Det äldre långhuset i Gene (hus I) har en byggnads-
yta på 321 m². Samtidiga hus är en sädeslada (hus
XI) ca 60 m² och ett verkstadshus för bronsgjutning
(hus VII) 75 m² (Ramqvist 1983:157; Lindqvist &
Ramqvist 1993:31ff). Den sammantagna byggnads-
ytan för hela gården under den äldre byggnadsfasen
blir därmed 456 m² (tab 5:1). För det yngre långhuset
(hus II) är byggnadsytan något mindre, 292 m². Sam-
tidiga hus är ett verkstadshus för bronsgjutning (hus
IV) 65 m², en sädeslada (hus VIII) 70 m², en trösk-
loge (hus X) 116 m² och en smedja (hus VI) 144 m²
(Ramqvist 1983:157, 159; Lindqvist & Ramqvist 1993:
31ff). Den sammantagna byggnadsytan för hela går-
den under den yngre fasen blir därmed 687 m².

Detta betyder att, jämfört med den halländska
genomsnittsgården vid 1800-talets mitt, är den totala
byggnadsytan för järnåldersgården i Gene under den
äldre fasen drygt en halv gång större och under den
yngre fasen mer än dubbelt så stor. En markant skill-
nad mellan gårdarna är att verkstadslokaler saknas
på den halländska gården. Iögonfallande är också att
både andelen verkstadslokaler och åkerbrukslokaler
ökar markant i Gene under den yngre byggnadsfasen.

De båda långhusen i Gene har stora likheter be-
träffande rumsindelningen. Den enda påtagliga skill-
naden är att det 22 m² stora ingångsrummet saknas i
hus II. Rummet som finns direkt norr om bostaden
kan antingen höra samman med detta eller med
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boskapsskötseln. Det enda som skiljer rummet från
motsvarande utrymme i hus II, där det tolkats som
fähus, är den med stolpar markerade ingången i lång-
väggen. Den stora härden är likartad till både storlek
och placering. Om rummet tolkas som tillhörande
bostadsdelen blir fördelningen 33 % för bostad, 36 %
för boskap och 31 % för grovkök samt förråd. Vik-
lund har utifrån arkeobotaniska analyser tolkat utrym-
met som en del av fähuset/stallet (Viklund 1998a:126).
En sådan tolkning gör de båda husens funktioner di-
rekt jämförbara (tab 5:2). Av långhusets totala
byggnadsyta under båda bosättningsfaserna utgör då
bostaden 26 %, boskapsrelaterade lokaler dvs fähus,
stall och foderlada ca 42 % och grovkök samt förråd
ca 32 %. Utifrån fähusets storlek kan sedan nöt-
boskapens andel av boskapsstocken beräknas. Ytan
begränsas i hus I av ingången varför den tillgängliga
ytan för uppstallning av nötboskap endast är 9 % av
långhusets totala byggnadsyta jämfört med 15 % i
hus II. Däremot är övriga stalldelar och foderladan
jämförbara. Stalldelarna utgör 16 % i hus I jämfört
med 15 % i hus II. I båda husen är foderladans andel
11 % av byggnadsytan. Detta visar alltså att även
om ytan för uppstallning av nötboskap har ökat under
den yngre byggnadsfasen har boskapens totala lokal-
behov i långhuset tvärtom minskat från den äldre till
den yngre fasen. Samma förhållande gäller boska-
pens andel av gårdens sammantagna byggnadsyta

vilken också är proportionellt lägre under den yngre
fasen (tab 5:1).

Fähusets ökade utrymme under den yngre fasen i
Gene avser båsplatser för ca 2-4 kor. Widgren (1983:
78) beräknar att en ko gödslar 0,1 –0,3 ha åker vilket
därmed medger uppodling av ytterligare 0,2-1,2 ha
åker. Han visar också att jordbruksexpansionen un-
der äldre järnålder är en följd av integreringen mellan
åkerbruk och boskapsskötsel med stallning av boskap,
gödsling av permanenta åkrar och ängsbruk som följd.
Systemet skapar expansion till en nivå där tillgången
på gödsel blir begränsande. För att ytterligare öka
sädesproduktionen krävs då en uppodling av utmarken
eller ett trädessystem. Detta genomförs enligt Wid-
gren (1983:123f) under perioden 400-700 e Kr. Frå-
gan är om den markanta ökningen av åkerbrukets
lokalbehov i Gene kan förklaras som en följd av upp-
odling av ytterligare 0,2 – 1,2 hektar eller om det ty-
der på betydligt större odlingsinsatser. Ramqvist
(1983:52, 167f) visar att tillgången på odlingsbar mark
i Gene ökar ganska markant under gårdens etabler-
ingstid. Från etableringen har landhöjningen under 500
år inneburit att ytterligare 13 ha odlingsbara sediment
har torrlagts. Det är troligt att det är denna ökade
odlingsareal och inte ett införande av träda som re-
sulterar i det förändrade förhållandet mellan lokal-
ytorna i Gene. Relationen mellan boskapsrelaterade
och åkerbruksrelaterade lokaler i järnåldershusen är
intressant och borde kunna studeras i ett vidare per-
spektiv genom jämförelser och ett större analys-
material.

Flera forskare pekar på svårigheten att beräkna
fähusets storlek pga bristande underlag. Mycket säl-
lan finns lämningar efter bås. Många husgrunder har
maskinavbanats i åkermark och fyndspridning och
spridning av bränd lera kan inte ofta användas som
kriterier på rumsindelning. Ibland kan konstruktions-
detaljer som rännor och stenlagt golv bli vägledande.
Men vanligast är att takstolparnas och ingångarnas
placering samt avsaknad av härd är de enda kriterier

Tab 5:1. Genegårdens fördelning av byggnadsyta i m² under byggnadsfas I (ca 100-300 eKr) och fas II (300-500 eKr) (efter Ramqvist
1983: 157, 159).

Bostad åkerbruk boskap grovkök+förråd verkstad summa
m² % m²  % m² % m² %  m² %  m²

Fas I  83 18 ca 60 13 137 30 101 22 75 17 456
Fas II 75 11 186 27 119 17 98 14 209 31 687

Tab 5:2. Långhusets fördelning av byggnadsyta i förhållande till
funktion. Hus I (ca 100-300 e Kr) och hus II (300-500 e Kr)
(efter Ramqvist 1983: 157, 159):

Bostad Boskap Grovkök+förråd S:a
m² % m² % m² % m²

Hus I 83 26 137 43 101 31 321
Hus II 75 26 119 41 98 33 292
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som står till buds (Olausson 1998a:34f, Göthberg
2000:130). Detta resulterar i att framförallt de längre
husen från äldre järnålder ofta tolkats med mycket
stora fähus rymmande 20 till 40 djur (Olausson 1998a:
45f). Eftersom underlaget för beräkningarna oftast
inte kan användas för att särskilja fähus från andra
stalldelar kan detta bli direkt missvisande. Istället bör
man utvidga beräkningarna till att totalt beskriva
boskapsskötselns lokalbehov, vilket innefattar både
fähus, stall och foderdelar. Dessa kan sedan jämfö-
ras med gårdens övriga lokalbehov. Det är inte heller
lämpligt att använda avsaknaden av härd som tecken
på fähus. Husgrunderna i Gene har visat att härdar
finns i både fähus och stall. Däremot saknas de i
foderladan av förklarliga skäl. För många husgrunder
i åkermark har också alla ytliga lämningar som här-
dar och väggstolpar blivit bortodlade och avsakna-
den av härd speglar där snarare bevaringsförhållanden
än rumsfunktion. Därför är det också nästan omöjligt
att utläsa olika rumsfunktioner i de flesta maskinav-
banade större husgrunder. I de mindre en- eller
fåfunktionella husen kan däremot möjligheterna vara
större. I de stora flerfunktionella långhusen vet vi att
det kan finnas 5-7 rum men att förhållandet mellan
dessa varierar. En framkomlig väg kan vara att sam-
manställa information från flera välbevarade och
forskningsundersökta husgrunder. Dessa kan sedan
användas som tankemodeller för motsvarande bygg-
nadstyp och klimatzon. Husgrunderna i Gene kan
därför användas för att förstå relationen mellan olika
rumsfunktioner i de flerfunktionella långhusen inom
Mellannorrland. Beräkningarna tyder på en relation
där bostadsrummet utgör 26 %, fähus, stall och foder-
lada tillsammans 42 % samt grovkök och förråd res-
terande 32 % av långhusets byggnadsyta.

5.4 BOSTADENS FÖRÄNDRING I
ISLAND

För förståelsen av långhusets olika funktioner och
benämningar erbjuder Island särskilt goda möjlighe-
ter. Här är det möjligt att i stora drag följa byggna-
dens förändring från den norska kolonisationen, ge-
nom järnålderns slutskede och ända in i sen tid. För-
hållandena är gynnsamma dels därför att här finns
flera huslämningar som begravts vid vulkanutbrott
med bevarade inredningsdetaljer som annars är
mycket ovanliga. Vulkaniskt asknedfall s k tefra från
utbrotten kan dateras tämligen exakt och ger tillsam-
mans med 14C dateringar goda hållpunkter för änd-
ringarna i byggnadsskicket. Här ger också de isländ-

ska sagaberättelserna beskrivningar av händelser i
eller med anknytning till husen som både benämner
rumsfunktioner och inredningsdetaljer men också
skapar ytterligare möjligheter att följa byggnadskickets
förändring. Förändringarna visar sig viktiga för för-
ståelsen av de äldsta långhusen i Island och därmed
anknytningen bakåt i tid till den skandinaviska bygg-
nadstraditionen. För en bredare förståelse av dessa
omställningar i byggnadsskicket måste vi inte bara
beröra olika praktiska funktioner utan också byggna-
dens relation till kult och ideologi. I det här samman-
hanget ska vi komma ihåg att det byggnadsskick som
norrmännen tog med sig vid kolonisationen av Island
utgjordes av ett treskeppigt långhus med traditioner
som i Norden kan föras tillbaka till stenålderns
tvåskeppiga långhus.

Indelningen av långhuset i olika rum har formats
utifrån skilda funktionella krav men huset/hemmet
hade också en annan mening och betydelse som på-
verkade dess utformning. Helena Victor (2002: 31ff)
har i sin studie av bronsålderns hus inom kultisk kont
ext formulerat sina tankar kring ”husets idé” eller
innebörd som kan sammanfattas med en materiell idé
och en immateriell idé. Huset har både en materiell
betydelse genom att det representerar värme, skydd
och föda men också en immateriell betydelse i form
av gemenskap, trygghet och relatering till släkten.
Men det finns också samband mellan hus och ritual
som ger konkreta uttryck för ideologin. Huset har
uppfattats som en metafor med rituella uttryck vilket
visas av att huset som form har använts för grav-
urnor s k husurnor, att gravar har uppförts ovanpå
tidigare bostadshus, att rituella offer har utförts i hus,
att särskilda kulthus har uppförs enbart för ritual och
att vardagliga hushållsaktiviteter har utförts i rituella
icke-vardagliga sammanhang. Det råder idag en stor
enighet bland forskarna om att grunden för brons-
ålderns rituella aktiviteter är en förfäderskult som
också kan spåras både under neolitikum och järn-
ålder (Victor 2002:41f ). Därför ska vi i mycket grova
drag undersöka den isländska bostadens anknytning
till både funktion och ideologi och se hur detta för-
ändras från de äldsta husen och fram till 1400-talets
början.

Dateringen av den äldsta bebyggelsen i Island har
diskuterats. Den traditionella dateringen till 870-talet
bygger på skriftliga uppgifter i Íslendingabók och
Landnámabók. Utifrån arkeologiska analyser och 14C
dateringar menar Hermanns-Auðardóttir (1989:64,
70) att huslämningar i Herjólfsdalur, Vestmannaeyjar
kan dateras till 600-tal. Hon menar också att den s k
landnamstefra som stratigrafiskt sammankopplats
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med Islands äldsta bosättning bör tillhöra 600-talet
eller omkring 700 e Kr och inte 800-talets slut, som
är den tefrakronologiska dateringen. Tefrakronoligins
dateringsmetod menar Hermanns-Auðardóttir (1989:
61) alltför mycket baserats på sagaberättelsernas
uppgifter. Mot hennes dateringar invänder flera is-
ländska forskare (t ex Roberts m fl 2003:234) som
menar att landets äldsta bosättning tillhör 800-talets
slut och att endast en lämning än så länge har hittats
under tefralagret 871 ± 2 e Kr. Det är en torvvall till
en hägnad e dy vid Adalstrœti 14-16 i Reykjavik. För
närvarande föreligger alltså både arkeologiska, skrift-
liga och tefrakronologiska indicier som tyder på att
Island koloniseras vid 800-talets slut, men med flera
arkeologiska undersökningar kan tidpunkten för Is-

lands äldsta bosättningen kanske skjutas längre till-
baka i tiden, men däremot lär den inte flyttas framåt
i tiden.

Oavsett om lämningarna efter de äldsta husen i
Island visar sig tillhöra vendeltid eller vikingatid så är
dessa byggnader uppförda enligt samma byggnads-
tradition som i övriga Norden under järnålder.
Byggnadsskicket är alltså treskeppiga stolpbyggda
långhus som i Island kallades skáli eller eldaskáli
dvs skåle. Husen var i allmänhet 10-38 m långa med
svagt svängda torvväggar, ingång i långväggen och
långhärd i mitten. Exempel på undersökta lämningar
av denna hustyp är Eiriksstaðir i Haukadalur, Ísleif-
stadir i Mýrasýsla, Hofstaðir i Myvatn samt Adalstrœti
14-16 i Reykjavik. I Eiriksstaðir är skålen 12,5 x 4 m

Fig 5:7. Hofstaðir, norra Island, 950 –
1150 e Kr. Grundplan av Skáli med samt-
liga anläggningar (efter Lucas 2003:4).
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och har tolkats indelad i tre rum, förstuga i den ena
gaveln, bostad i mitten och förråd i den andra gaveln
(Ólafsson 1998:29). I Ísleifstaðir är skålen drygt 20
m lång och ingångsrum och bostadsrum nämns va-
rav den senare troligen var indelad i olika avdelningar
(Ólafsson & Ágústsson 2003:10). Skålen i Adalstrœti
var invändigt 16,7 m lång och 3,7 - 5,8 m bred och
även den har troligen varit indelad i tre rum, ett i var-
dera gaveln och bostadsrummet i mitten (Roberts m
fl 2003:234). Av särskilt intresse är lämningarna i
Hofstaðir (fig 5:7) där skålen invändigt är 36 m lång
och 4-6 m bred och uppvisar stora likheter med Gene
hus II. I en preliminär analys föreslår Lucas en indel-
ning i fyra avdelningar samt 2 ingångsrum eller pas-
sager. Gården dateras till 950 – 1150 e Kr (Lucas
2002; 2003:11f).

Redan under 1000-talet förändras den isländska
skålen genom tillkomsten av en eller flera tillbyggnader
antingen vid änden eller vinkelrätt mot huvudbyggna-
den. Lämningar efter sådana hus undersöktes 1939 i
Þjórsárdalur där minst 20 gårdar begravdes vid Heklas

utbrott år 1104. Skallakot och Stöng i Þjórsárdalur (fig
5:8) är två välbevarade exempel på byggnader av denna
typ. Den största förändringen är här tillkomsten av sto-
fan eller stugan, en särskild tillbyggnad med sittplatser
vid långsidorna (Roussell 1943a; 1943b). En tydlig in-
dikation på att stofan eller stugan inte finns i de äldsta
långhusen är att ordet aldrig nämns i Landnamabok
som beskriver kolonisationen (Sigurdardóttir 1966:19).
Däremot är det alltså tydligt att funktionen finns fö-
reträdd under 1000-talet. Skålen var, som vi ska se
nedan, ursprungligen det dagliga uppehållsrummet
där man också åt, sov och lagade mat. Redan under
1000-talet tillkommer stugan som det dagliga arbets-
och uppehållsrummet och skålen kommer så små-
ningom att användas endast som sovrum. Samtidigt
tillkommer också eldhuset som ett separat rum för
matlagning.

Nästa stora förändring sker under 1300-talet när
baðstofan eller badstugan helt har övertagit skålens
roll som bostadsrum. Vid samma tid försvinner de öppna
eldstäderna helt från rummets mitt. Istället fanns el-

Fig 5:8. Stöng i Þjórsárdalur, Island, övergiven efter vulkanen Heklas utbrott år 1104. Plan av gården som undersöktes 1939. 1 entré,
2 bostadsrum (skali), 3 stuga (stofa), 4 mjölkförråd (bur), 5 toalett (efter Ólafsson & Ágústsson 2003:13).
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den i eldhuset där maten tillagades. Badstugan blev
senare placerad längst in i gården, vid änden av den
gång som leder från ingången. Den isländska gården
förändras under medeltiden mot en allt större sam-
mansättning med flera hus på var sin sida om denna
förenande överbyggda gång (Ágústsson 1983a).

Det finns två karaktäristiska skillnader mellan skå-
len å ena sidan och stugan och badstugan å den an-
dra sidan. Den första skillnaden avser eldstädernas
utförande, funktion och placering och den andra de
takbärande stöden. Härden var i skålen alltid place-
rad mitt i rummet. Den var ofta flera meter lång och
utförandet tyder på att den varit indelad i olika funk-
tioner för uppvärmning, matlagning och bakning. Lång-
härden var som regel försänkt i golvytan med plana
hällar uppresta runt hela eller delar av härden. I ena
änden fanns vanligen stora plana bottenhällar. Stu-
gan och badstugan hade däremot aldrig långhärd i
mitten av rummet. Istället var stugan försedd med en
liten kvadratisk försänkt eldstad mitt på golvet i form
av en liten kista av resta hällar (se fig 5:8). I bad-
stugan fanns från 1300-talet en i väggen inbyggd ugn
och från samma tid upphör helt användandet av den
öppna eldstaden mitt på golvet i skålen. Ugnen ón
uppförs sedan som en utbyggnad i badstugan. Ordet
är besläktat med engelskans oven och har gett namn
åt byggnadstypen som kallades ónstofa (Òlafsson
& Ágústsson 2003:20ff). Enligt Snorre Sturlasson var
det kung Olav Kyrre (1066-93) som först lät bygga
”ofnstofur” i Norge (Stigum 1962b: 349). Den för-
sta stenugnen i en isländsk stuga ska ha uppförts år
1316 … lét hann gjöra steinofn í timbrstofuna, sem
gjört er í Noregi, ok bera út reykinn þó at hann
sæti sjálfr inni (Guðmundsson 1889:178f). Även
ugnen i badstugan försvinner senare och fram till
järnspisens införande saknar den helt eldstad. Däre-
mot behåller eldhuset sin funktion som ett rum enbart
för matlagning.

Guðmundsson (1889:240ff) förklarar försvinnan-
det av den öppna eldstaden mitt på golvet som en
följd av den ökade virkesbristen. Bara eldhuset och
badstugan var därefter uppvärmda och därför menar
han att badstugan blev det rum som fick överta skå-
lens roll som bostads- och uppehållsrum. Sedan bad-
stugan blivit det allmänna bostadsrummet ledde, en-
ligt Guðmundsson, åter igen virkesbristen till att även
ugnen i denna övergavs och i sen tid kom badstugan
ibland att placeras ovanpå fähuset för att utnyttja
värmen från djuren.

Detta är intressanta förändringar vars orsaker är värda
ett fördjupat studium. Det som särskilt fångar intresset
är hur skålens ursprungliga användning som det dagliga

arbetsrummet och uppehållsrummet och det rum där
man både åt och sov först bryts sönder genom att funk-
tionen som uppehålls- och arbetsrum övertas av stugan
och matlagningen överförs till eldhuset. Slutligen ersätts
både stugans och skålens funktioner som uppehållsrum
och bostadsrum helt av badstugan.

Guðmundssons tolkning att virkesbristen orsakade
den öppna eldstadens övergivande, vilket ledde till att
skålen försvinner, ser jag som en otillräcklig förkla-
ring. Om orsaken enbart skulle vara vedbrist förefal-
ler det mera ekonomiskt att använda den begränsade
virkesmängden för både matlagning och uppvärm-
ning i samma rum, vilket var skålens funktion och
inte flytta ut funktionerna i tre separata rum: eldhus,
stuga och badstuga. Dessa försågs med eldning för
matlagning i det första, eldning för arbete i det andra
och uppvärmning för boende i det tredje rummet.

För att förstå dessa ändringar måste vi se vad de
isländska sagaberättelserna säger om de äldsta bad-
stugorna. Fljotsdæla sagan, som är nedskriven vid 1400-
talets senare hälft, säger klart att det inte fanns bad-
stugor i det gamla byggnadsskicket (Ohlmarks 1964b:
88). Vi måste då komma ihåg att badstugan represen-
terade för författaren på 1400-talet det egentliga
bostadsrummet. Namnet baðstofa bör ju rimligen ha
någon anknytning till bad. I den enda beskrivning som
ges av en badstuga som verkligen nyttjas till bad eller
snarare bastu, förefaller byggnaden vara långt ifrån
de badstugor som senare används som bostadsrum.
Beskrivningen finns i Eyrbyggjar saga (Islendinga
Sögur 1998:570) där en badstuga baðstofa uppförs.
Med Ohlmarks (1963a:173) översättning beskrivs hän-
delsen på följande sätt: …lét Styr gera baðstofu heima
undir Hrauni og var grafin í jörð niður og var glug-
gur yfir ofninum, svo að utan mátti á gefa, og var
það hús ákaflega heitt.… (…lät Styr anlägga en bastu
hemma på Hraun, och den var nedgrävd i jorden och
hade en glugg rakt över ugnen att hälla ned vatten
genom. Det huset var fruktansvärt hett). Två bärsär-
kar skulle sedan bada i badstugan. Og er þeir komu í
baðið lét Styr byrgja baðstofuna og bera grjót á
hlemminn er var yfir forstofunni en hann lét breiða
niður nautshúð hráblauta hjá uppganginum. Síðan
lét hann gefa utan á baðið í glugg þann er yfir var
ofninum. Var þá baðið svo heitt að berserkirnir
þoldu eigi í baðinu og hljópu á hurðirnar. (De
gjorde så, men när de kom i badet lät Styr bomma igen
bastun och lassa sten på lämmen över farstun samt
breda en rå och hal oxhud över uppgångstrappan. Se-
dan lät han hälla in vatten genom gluggen över ugnen.
Badet blev då så brännhett att bärsärkarna inte stod ut
i bastun utan sprang på dörren).
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Badstugan beskrivs alltså som en nedgrävd bygg-
nad, med en öppning genom vilken man häller vatten
på ugnen så att det blir mycket hett. Det måste be-
tyda att vattnet förångas, vilket troligen sker mot heta
stenar fast det inte är uttalat i texten. Eftersom bad-
stugan stängs när de två bärsärkarna gått in ges in-
tryck av att den är ganska liten. ”Uppgångstrappan”
tyder på att ingången ligger högre än marknivå. Trap-
pan måste också vara utanför badstugans dörr efter-
som råhuden läggs över uppgångstrappan sedan
bärsärkarna blivit instängda. När det bli för hett kom-
mer den ene bärsärken ut genom dörren och halkar
sedan på råhuden. Den andre visar sig i dörren och
föll sedan baklänges in i badstugan. Berättelsen ty-
der också på att det utanför badstugan är en förstuga
med en bomförsedd dörr. Detta måste tyda på att
den nedgrävda badstugan är en del av en större bygg-
nad antingen ett långhus eller en annan separat bygg-
nad. Badstugan som under senare tid används som
bostadsrum har ingen likhet med denna beskrivning.
Den är dels förhållandevis stor och dels är den aldrig
nedgrävd utan tvärtom ofta några trappsteg upphöjd.
Det är därför svårt att se någon enkel och praktisk
förklaring till varför skålen skulle förlora sin funktion
som bostadsrum till förmån för en badstuga med denna
nedgrävda anläggning som förebild.

Som tidigare nämnt menar jag att det finns två
karaktäristiska skillnader mellan skålen och stugan/
badstugan. Den första skillnaden gällde eldstäderna,
den andra skillnaden de takbärande stöden. Utmär-
kande för skålen och det treskeppiga långhuset är de
fristående stolparna i rummet som stöd för takåsarna.
Lika utmärkande är det att dessa stolpar helt saknas
i både stugan och badstugan. Detta skulle kunna ges
en rent funktionell förklaring. Både stugan och bad-
stugan är byggnadskonstruktioner som är smalare än
skålen och därför krävs här inga sådana fristående
takstöd (Eldjárn 1972:250). Man skulle t o m kunna
påstå att detta är en utveckling som visar en strävan
mot ett stolpfritt rum. En viss tveksamhet tycker jag
är på sin plats mot alla sådana ”utvecklingstankar”.
Om man ska tala om utveckling är en takkonstruk-
tion för ett bredare rum som skålen, jämförelsevis
svårare att lösa, än för ett smalare rum som stugan.
Däremot förefaller ändringen verkligen att vara en
medveten strävan efter ett stolpfritt rum. Orsaker till
detta skulle kunna vara funktionella och/eller este-
tiska önskemål men de skulle också kunna vara reli-
giöst/ideologiskt betingade eftersom förändringarna
uppträder i direkt samband med kristendomens infö-
rande, vilket i Island sker genom alltingets beslut år
1000. Om förändringen kan tänkas vara en följd av

dessa förändringar måste vi försöka förstå betydel-
sen hos de konstruktionsdelar som försvinner i sam-
band med kristendomens införande, nämligen den
centrala öppna eldstaden och de fristående takbärande
stolparna.
Jag börjar med de takbärande stolparnas benämningar
och betydelser. Av benämningarna stokkr, súla och
stafr som har anknytning till husen, är stafr och súla
de benämningar som kan knytas till stående stolpar
medan stock i huvudsak används i samband med lig-
gande stockar i konstruktionen. Stafr används i bety-
delsen ’stötta, stolpe som er opreist i en bygning til at
bære eller støtte nogen del deraf’, oftast avses stol-
par i väggen. Enligt Guðmundsson (1889:178f) inde-
lades också rummet i flera avdelningar på både tvä-
ren och längden vid dessa stavar eller stolpar. Tvärsö-
ver rummet kallades utrymmet mellan varje par sta-
var för ett stafgólf. På längden delades rummet
mellan de inre stavarna, innstafir, i ett huvudrum och
mellan dessa och de yttre stavarna, útstafir, i två si-
dorum. Golvet var i det förra ett hårt lergolv och i de
senare ett upphöjt plankgolv. Men stafr har också en
annan betydelse som ’noget som benyttedes ved
afgudernes dyrkelse’ (Fritzner 1954:515). Ingen ska
ha i huset sitt stav eller stalle, vett eller blot (engi
madr skal hafa í húsi sínu staf eda stalla, vitt eda
blót). Texten är hämtad ur Eidsivatingsloven i Nor-
ges gamle love och beskriver alltså ett kristet förbud
för varje man att ha staf eller stalla, vitt eller blót i
sina hus. Det intressanta är här att staf nämns till-
sammans med det som kristendomen uppenbarligen
anser vara centralt i den förkristna religionen vilket
förklarar förbudet. Stalli betyder uppbyggnad för
gudadyrkan eller hedniskt altare medan vitt är ett
spådoms- och extasinstrument (Nordland 1967: 514ff;
1972:38ff)

Den andra benämningen súla är mest känd i sam-
band med den högsätesstolpe, öndvegisúla, som
kastas över bord för att utvisa bosättningsplats i sam-
band med landnamet (Fritzner 1954:515, 558ff, 597).
De andra ställen där ordet förekommer i källorna
avser en stolpe i ett fårstall (Íslendinga Sögur 1998,
Vatndæla saga:1885) och en takbärande stolpe i en
jättes grotta (Íslendinga Sögur 1998, Fljotsdæla
saga:679f). Ordet súla betyder stod eller stolpe och
avser på Island egentligen en snidad stolpe (Blöndal
Magnússon 1995:986). Om vi fortsätter med andra
delar av konstruktionen så är ju stolparnas uppgift att
stödja takåsarna. Benämningen på takåsen är áss i
betydelsen ås, tjock stock eller bjälke. Men mycket
fascinerande är att samma ord áss också är benäm-
ningen på de nordiska asagudarna i motsats till vane-
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rna vanir. I båda betydelserna, ås och gud, är ordet
áss maskulinum och böjs ásar och æsir (Fritzner
1954:77). Blöndal Magnusson (1995: 26f) uppger att
ordens härledningar är omstridda och oklara. Men
hänvisar i betydelsen gud till fornindiska ásu- ’livs-
ande, värld’ medan betydelsen bjälke hänvisas till la-
tinska onus- ’börda’ och fornindiska ánas- ’lastvagn’.
Man bör alltså inte dra för långtgående slutsatser uti-
från ordens likheter. De kan visa sig ha helt olika
härledningar. Vi kan bara konstatera att samma ord
áss används för både gudasläkten och takåsarna och
att kristendomen uppfattar de stolpar som bär dessa
takåsar som centrala element i den förkristna religio-
nen. Kanske indikerar detta ett samband, men hur
och om ett sådant samband finns är för närvarande
inte möjligt att fastställa.

Hur beskriver sagaberättelserna bostadens koppling
till kult och ritual? En viktig del i kulten är offret, blótet.
Ordet betyder både att offra och att dyrka hedniska
gudar, högar, lundar osv. I sagorna finns två beskriv-
ningar på blot som försiggår i bostadshuset. Det ena
återfinns i Flateyjarbok och handlar om en hingstlem,
völse, som makterna ska ta emot och där det är hus-
frun som ansvarar för blotet. Den andra beskrivs i Sigvat
skalds skildring och handlar om när Sigvat söker hus-
rum i gården Hof i Värmland, men nekas husrum där-
för att man håller álfablot på gården (Lid 1957:12).

Blóthus brukar översättas med avgudstempel (Fritz-
ner 1954:159), men har kanske också en annan inne-
börd. I Droplaugar sagan hamnade två bröder vilse i
en svår snöstorm. De stötte då på en husvägg som de
gick runt medsols innan de på dörren kände igen huset
som ett blothus. Snöstormen varade därefter i 14 da-
gar vilket ansågs vara gudarnas straff för att man gått
medsols runt blothuset (Ohlmarks 1964b:51). I Vatn-
dæla sagan beskrivs en kvinna som går motsols runt
sin bostad och sedan viftar med ett ”häxskinn” med
en fastknuten guldring för att framkalla ett jordskred,
vilket också sker (Ohlmarks 1964a:80). Hon uppträ-
der följaktligen på ett, i förhållande till gudarna, ”rätt”
sätt jämfört med föregående händelse. Rundvand-
ringen sägs i det första fallet ske runt ett blothus medan
huset i det andra fallet inte beskrivs på annat sätt än
som kvinnans bostad. Agerandet vid blothuset över-
ensstämmer alltså direkt med agerandet vid bostaden.
Beteckningen kan alltså avse en bostad där man utför
rituella offerhandlingar likaväl som ett för ändamålet
särskilt avsatt hus.

En annan händelse i samma saga gäller ett faders-
dråp som ska hämnas. Dråparen måste nås innan
hans mor hinner ”hålla blot att möta sommaren som
hon brukar enligt deras sed”. En fårherde skickades

till hennes hem för att undersöka om där blotades.
Tydliga tecken på blot var att herden, efter att ha
bultat på dörren, fick vänta länge innan den öppna-
des, att det brann en klar eld på härden bjartur eldur
à arni, som nyss hade blivit tänd och att det fanns en
stor hög med hoprafsade saker och under den stack
det fram ett rött kläde. Informationen leder till slut-
satsen att det var blotskläderna som herden såg och
därför skyndar man till platsen. Framme vid gården
ser man ingen människa ute men ”ett hus strax utan-
för huvuddörren med ett öppet mellanrum mellan
husets dörr och gårdsdörren”. Detta tolkar man som
blothuset (Ohlmarks 1964a: 63f). Längre fram i sa-
gan nämns även en blotgrop, blótgröf, med uppgift
om en man som klättrar upp ur sin blotgrop (Ohl-
marks 1964a:72). Exemplen ur sagorna visar att blotet
troligen har skett hemma, antingen i bostaden eller i
ett särskilt blothus strax intill gården. Även en grop
med anknytning till blotet finns på gården. En klar eld
på arni och röda kläder är attribut som nämns vid
blotet. Hur elden har uppfattats är alltså en intres-
sant fråga även för förståelsen av långhuset.

I de isländska husen kallas den stora eldstaden
arinn eller arni. Ordet finns i samtliga nordiska språk,
på färöiska árnur, nynorska åre, fornsvenska arin,
ærin, svenska äril och finska arina. Ordet härleds
ur aRina-, aRana som härleds ur azina, azana jmf
latinskans ãra (fornlatinskans ãsa) i betydelsen ’stallur,
altari’ dvs hedniskt altare och ãrea ’öppen mark,
tröskloge’ som kommer från indoeuropeiskans rot as-
’bränna’ jmf aska (Blöndal Magnússon 1995:25).

Guðmundsson (1889:178f) sammanfattar sin syn på
eldstäderna i de äldsta husen: ”På disse ildsteder
brændte der i den hedenske tid jævnlig en ild”…”
men efter kristendomens indførelse gik det efterhån-
den mere og mere af brug”… ”Disse ilde stod nemlig
i nöje forbindelse med den gamle religion, og arnen
betragtedes som et helligt sted, som husets alter”.
Elden sågs alltså som helig och skulle alltid brinna på
arinn. Eldens rituella betydelse är också tydlig i dryck-
esseden. När man dricker öl med varandra beskrivs
nämligen hur drycken invigs till gudarna genom att
hornet eller dryckesbägaren räcks över elden. Om
eldstadens förändring säger Guðmundsson: ”Senere
flyttedes ildstedet”,… ”hen til stuens hjörner, og den åbne
arne afløstes da af en ovn”.

Guðmundsson menar här att det är kristendomens
införande och inte vedbristen som är orsaken till att
de öppna eldstäderna försvinner. Anledningen är att
de står i direkt förbindelse med den gamla religionen.
Eldstaden arinn var nämligen husets altare vilket
också är ordets etymologiska betydelse.
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Som vi har sett har alltså både den centrala mitt-
härden, arinn, de fristående takbärande stolparna,
stafr, samt högsätesstolparna öndvegisúla i de äldsta
långhusen i Island direkta samband med den förkristna
religionen. Dessa byggnadselement förändras också
drastiskt under 1000-talet och jag menar att detta kan
sättas i relation till kristendomens införande.

Min slutsats av resonemanget kring den isländska
bostadens förändring under medeltiden är att det
byggnadsskick med treskeppiga långhus som över-
fördes till Island av de norska bosättarna i samband
med kolonisationen, hade en stark förbindelse med
kult och ideologi. Källorna uppger att offer till gu-
darna, blot utförs i eller i direkt anslutning till bosta-
den och flera byggnadsdetaljer uppges vara direkt
förknippade med rituell aktivitet. Särskilt viktig var
den centrala mitthärden arinn som alltid skulle hållas
brinnande och som sågs som ett religiöst altare. Av
betydelse var också de fristående takbärande stolpa-
rna, stafarna, och högsätesstolparna, öndvegisúlu,
som förknippas med gudamakterna. Kanske hade
även takåsarna en liknande association till asagudarna.
Jag menar att detta samband mellan bostaden och
religionen var så starkt att det krävdes en radikal för-
ändring för att den kristna religionen skulle kunna
överta den gamla religionens roll i bostaden. Varken
elden, de takbärande stolparna eller takåsarna kunde
integreras med den kristna läran utan måste avlägs-
nas. Detta förklarar varför elden flyttas ut ur skålen
och det förklarar varför de takbärande stolparna för-
svinner.

Den förkristna religionens altare, elden, kunde inte
assimileras med den nya kristna religionen. Tvärtom
måste den tyglas och kontrolleras. Därför delas också
eldens funktioner upp och flyttas till olika rum. Mat-
lagningselden placeras i ett separat eldhus medan
uppvärmningen först sker genom en mindre eldstad
placerad i stugans mitt, sedan i dess hörn och sedan
en i väggen inbyggd ugn i badstugan. Detta ska ses
som tydliga exempel på hur elden fråntas sin tidigare
centrala roll i bostaden. För Norges del uppges att
kung Olav Kyrre (1066–93) är den förste som låter
bygga stenugnar. Det är märkligt att samma Olav
Kyrre också är den som beslutar flytta bondens he-
dersplats i bostadsrummet. Hedersplatsen kommer
att närmare behandlas i avsnitt 5.5.5.2. Man kan fråga
sig varför dessa förändringar i den norska bostaden
initieras av kungliga beslut? Varför skulle kungen
överhuvudtaget bry sig om var och hur bonden el-
dade i sin stuga och var och hur han hade sin sittplats
om inte dessa förändringar var en del av den kristna
religionens etablering i landet? Jag menar alltså att

den förändring av bostaden som kan iakttas i Island
bör sättas i relation till religionsskiftet. Förändring-
arna kan ses som en följd av den nya religionens
kristnande och eliminerande av de förkristna bestånds-
delarna i bostaden. De kungliga besluten i Norge kan
ses som ett led i samma process.

Gällde även dessa förhållande för övriga Norden?
Frågan är intressant för att förstå religionsskiftets
betydelse men kräver ett utförligare studium. Krist-
nandet i Norden är en komplex process som inte blir
rättvisande om det sammanfattas enkelt eller sum-
mariskt och kristendomens relation till bostaden skulle
behöva en mycket utförligare genomgång än vad som
ryms inom detta arbete. Vi har sett att långhuset er-
sätts i Sverige och Norge av mindre ramverkshus
med hörnhärd under 900-talet (se avsnitt 2.4.2). Rim-
bert säger att när Ansgar första gången åren 829 –
830 besökte Birka fanns det redan kristna där och
Adam av Bremen nämner att engelska biskopar re-
dan under tidigt 900-tal är verksamma i Danmark
(Hellström 1996:161f). Vi kan konstatera att kristen-
dom missionerades i Norden under både 800- och
900-talen. Detta sker alltså samtidigt som de äldsta
mindre ramverkshusen uppträder i Norge och Sveri-
ge. Under nära 5 000 år (3 900 f Kr – 1000 e Kr)
dominerades byggnadsskicket av stolpbyggda lång-
hus. Under några århundraden i slutet av vikinga-
tiden ersätts detta av ett helt nytt byggnadsskick med
ramverkshus. Förklaringen till denna drastiska och
genomgripande ändring i byggnadsskicket har sökts i
influenser från de tidiga städerna eller från östliga
kontakter (Ramqvist 1998; Weber 2001). Jag ser för-
ändringen som en viktig komponent och har argu-
menterat för att även långhusets anknytning till ideo-
logi och rituella aktiviteter ska ses som betydelsefulla
incitament till förändringen och överhuvudtaget för
förståelsen av det nordiska långhusets funktion och
användning.

Som ledtrådar för att bättre förstå de rumsfunktioner
som föreslagits i det treskeppiga långhuset ska vi nu
övergå till att jämföra och undersöka hur motsvarande
funktioner har benämnts och beskrivits i de äldsta
skriftliga källorna.

5.5 RUM OCH INREDNING I
SKRIFTLIGA KÄLLOR

Genom den publika verksamheten i Gene fornby
skulle bilden av långhusets funktion och indelning för-
medlas till besökarna. Funktionerna kan lättare be-
skrivas och förstås om de jämförs med motsvarande
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välkända funktioner på den norrländska bondgården.
På de norrländska bondgårdarna förvarades säden i
härbret, stallet för nötkreaturen kallas för ladugård,
fjös eller fähus medan motsvarande utrymme för
hästen var stallet. Grovkökets funktion motsvarades
bäst av den norrländska bryggstugan.

Utifrån dessa funderingar föddes behovet av att
undersöka hur de äldsta nordiska skrivna källorna har
benämnt bondgårdens olika rumsfunktioner. Det
måste påpekas att denna fördjupning har skett först
sedan det praktiska arbetet med rumsindelning och
inredning redan hade påbörjats.

Myhre  (1982:214f) föreslår att långhusen från äldre
järnålder har varit uppdelade i rum med olika använd-
ning: ”fjøs, sauefjøs, løe, smie, oppholdsrom, kokerom
og forrådsrom”. Funktionerna menar han är desamma
även under medeltiden. De viktigaste rummen i de
skriftliga källorna är eldhus, stove och bur. Kanske bör
man, föreslår Myhre, även använda samma beteck-
ningar för den äldre järnålderns rum.

Guðmundsson (1889:72f) visar att den äldre upp-
fattningen om att de treskeppiga husen ursprungligen
har bestått av ett enda stort oindelat rum, bygger på
misstolkningar av enstaka uppgifter i källorna. Be-
skrivningen i Fljótsdœla sagan har legat till grund för
uppfattningen och den ägnas därför en kritisk gransk-
ning där Guðmundsson visar att betydelsen snarare
ska vara att flera rum var förenade till en enda lång
byggnad. Berättelsen i Fljótsdœla sagan lyder i origi-
nal och med Ohlmarks (1964b:88) översättning: Sá
var siður víða í fyrndinni (Det var vida sed i gamla
dagar) að lítt voru baðstofur og höfðu menn þá
baksturelda stóra (när man inte ofta hade varmt
ombonade dagligstugor, att folk istället gjorde stora
eldar att baka sig vid) […] Þá var og svo húsaskipan
að hvert hús stóð af enda annars en öngvar sto-
fur. (Husen på gårdarna var också så byggda att vart
hus stod vid ändan av det andra och de var inte inde-
lade i rum.) […] Þá var allt eitt, skáli sá er menn
sátu í að mat og þar sváfu menn upp undan borðum
hver úr sínu rúm (I samma stora sal där folket satt
och åt sin mat, där sov man också om natten inåt
väggen bakom borden, så att var och en gick direkt
från sin sängplats till sin bordsplats.) En innar af
skálanum voru lokhvílur og lágu þar í vildarmenn.
(Men längst inne vid salens ände var inrett med skåp-
sängar där familjen själv sov.) Það var eitt kvöld
um haust er menn komu heim frá heyverki (Så var
det en kväll på hösten när husfolket kom hem från
höslåttern) og eru gervir eldar stórir og kasta verk-
menn klæðum og bakast við eldana. (stora eldar
var uppgjorda och arbetskarlarna kastade av sig sina

kläder och bakade sig vid eldarna.) Þórir lá upp frá
eldinum á klæðin og talaði við gesti sína. (Tore
själv låg uppe i sin säng bakom eldarna och talade
med sina gäster.) (Íslendinga Sögur, Fljótsdœla
saga:689).

Både Guðmundsson och Ohlmarks menar alltså
att detta beskriver flera tätt sammanbyggda hus eller
rum istället för ett enda oindelat rum. Beskrivningen
måste ses utifrån sagaförfattarens utgångspunkt som
vid berättelsens nedtecknande vid tidig medeltid har
erfarenheter av ett annat byggnadsskick med flera
hus sammanbyggda vid sidan av varandra och inte
sammanbyggda till ett enda långt hus som sagan be-
skriver. Sagaförfattaren säger också att beskrivningen
avser det gamla byggnadsskicket innan varken bað-
stofa eller stofa var vanliga. Istället finns ett stort
hus som kallades skáli där man både åt och sov och
där männen bakar sig vid stora eldar. Att man ”ba-
kar” sig vid elden betyder att man värmer och gnider
kroppen vid elden dvs man tar ett torrbad eller bastu-
bad. Tore beskrivs också liggande i sin säng när han
samtalar med gästerna vilket betyder att bastubadet
verkligen sker i skáli där man ju både åt och sov. I
det gamla norska språket används bad i betydelsen
torrbad till skillnad från vattenbad som kallas laug. I
den norröna litteraturen omtalas följaktligen endast
gufubad (ångbad) och svitabad (svettbad) i sam-
band med att man bakar sig vid eld och skiljs i bety-
delse från vattenbad eller karbad som kallas kerlaug
(Fritzner1954:104ff; Gislason 1956:387f). Beskriv-
ningen säger alltså att det äldsta byggnadsskicket
bestod av en skáli. Badstugor fanns men var inte
vanliga, istället badade männen bastu vid stora eldar
inne i skáli.

Guðmundsson (1889:19–28, 70–90) vidareutveck-
lar resonemangen och beskriver därefter det isländ-
ska byggnadsskickets utveckling från detta äldsta hus
med flera funktionsindelningar till en samling separata
hus byggda vid sidan av varandra men med en fören-
ande överbyggd gång. Det äldsta huset menar han
vanligen har innehållit tre till fyra olika rum. Stofa, elda-
hus (eldaskali), bur, forstofa, forskali, forbur är
benämningar som han menar tillhör det äldsta huset.

En intressant redogörelse över den medeltida går-
den lämnas i Hälsingelagen. Lagen är bevarad i en
handskrift och troligen nedtecknad vid 1300–talets
mitt. Därmed är den vår äldsta skriftliga beskriv-
ning av en norrländsk bondgård. Den beskriver en
medeltida timrad bebyggelse men benämningarna
kanske kan härledas till en äldre muntlig tradition
med rötter i järnålderns treskeppiga långhus. Lagen
beskriver hur storleken på bötesstraffet ökar från
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de yttersta betesmarkerna och stegvis ända in till
mannens säng. Man får därigenom en viss uppfatt-
ning om jordbrukets och husets olika funktioner och
deras förhållande till varandra.

Avsikten med källstudierna har varit att samman-
ställa historiska benämningar och beskrivningar mot-
svarande de rumsfunktioner som de arkeologiska fors-
karna föreslår för det treskeppiga järnåldershuset. De
rumsfunktioner som jag sökt skriftliga benämningar
för är därför: förrådsrum för säden, arbetsrum, ut-
rymme för tröskning, ingångsrum, bostadsrum, stall
för nötkreatur, stall för övriga husdjur, foderlada och
grovkök. Det är också intressant att se om det finns
en enhetlighet eller stora skillnader mellan benäm-
ningarna i Norden.

Med hjälp av skriftliga medeltida källor har jag också
sökt en förståelse av inredningen i järnålderns lång-
hus. De isländska sagorna beskriver hur man sitter,
var man sover och hur man intar måltiderna. Berät-
telserna har analyserats av Guðmundsson (1889)
samt flera forskare i de nordiska länderna. I Kultur-
historiskt lexikon för nordisk Medeltid (1956 -76) läm-
nar de sin syn på seder och inredning samt hur dessa
har förändrats från övergången yngre järnålder/tidig
medeltid. Tolkningarna har sedan jämförts med ar-
keologiska lämningar, som trots att de är mycket få,
ändå kan lämna upplysningar om rummens olika
inredningar. I Gene begränsar dessa sig till lämningar
efter eldstäder, stolpar som eventuellt visar bås-
inredning i fähus och vissa indikationer genom arkeo-
botaniska data.

Med olika tolkningsförslag har därefter försök gjorts
att klargöra innebörden i beskrivningarna utifrån en
möjlig tillämpbarhet på järnåldersgården i Gene. Även
om detta ibland har lett till flera tänkbara tolkningar
presenterar jag slutligen ett förslag till rumsindelning
och inredning av Gene hus II.

5.5.1 FÖRRÅDSRUM - bur

I hela Norden används bur som benämning på
förrådsrummet. Den äldsta benämningen finns i Ed-
dan men betecknar där ett hus där kvinnorna uppe-
håller sig. I Norge avser bur ett förrådshus för bröd,
mjöl, korn och kött och delvis också för mjölkprodukter
och kläder. I vissa norska distrikt kallas huset för stab-
bur vilket, enligt Stigum (1957), kan antyda att bygg-
naden varit uppförd i stavkonstruktion. I Island an-
vänds benämningen om hus med skilda funktioner.
Matbur eller bara bur, som är den vanligaste be-
nämningen, avser ett hus för förvaring av mjölk, smör,

skyr och andra mjölkprodukter. Vidare sodlabur för
seldon, gervibur för kläder och ett nedgrävt graf-
bur (Stigum 1957). I Danmark och Sverige har bur
betecknat ett förrådsrum, visthusbod. Fatabur av-
ser en sådan visthusbod. Beteckningar som fruerbur,
jomfrubur förefaller vara yngre än medeltid (Karker
1957). I danska källor benämns buret för herberg,
bur eller kløve (Stoklund 1972:343).

Det finns få beskrivningar av inredning i förråd,
bur. Inredningen har utformats efter de varor som
har förvarats i rummet. Både kött, fisk och mjölk-
produkter som smör, ost, tjockmjölk och vassla krä-
ver svala utrymmen. Däremot är korn, mjöl och bröd
i första hand beroende av torra och mot skadedjur
skyddade förvaringsplatser. Rökta och torkade kött-
och fiskvaror bör också förvaras torrt.

Ramqvist (1983:173) har beräknat energitillskottet
från jordbruksekonomin på Gene-gården och då ut-
gått från uppskattningen att järnålderns ko mjölkade
500 liter/år. Med 8 -10 mjölkande kor skulle detta ge
4 – 5 000 liter mjölk/år, vilket visar att det fanns stora
mjölkmängder att konservera på olika sätt. Det är
troligt att kalvningarna under järnåldern styrdes till
sent på våren för att kalvarna så snart som möjligt
skulle kunna födas på sommarbete. Korna tilläts då
gå ”i sin” under vinterhalvåret. Normalt har kon en
ca 8 månader lång laktationsperiod efter kalvningen.
Sommarperioden ger alltså riklig tillgång på mjölk och
någon form av konservering för vinterns matförråd
blir nödvändig. Smör och ost tillverkades men vanli-
gast var troligen den syrade mjölken. Det fornnor-
diska ordet för sur koagulerad mjölk är skyr och till-
verkningen beskrivs i avsnitt 5.2. Skyr beskrivs i de
isländska och norska sagorna som både vardagsmat
och vardagsdryck däremot nämns varken fil eller tät-
mjölk. Det åts både silat och osilat. När det hade
silats ifrån vasslan var det tjockt och kunde ätas till-
sammans med mjölk. Som dryck blandades det osilade
lättflytande skyret med vatten till s k blanda. För
både skyr och vassla krävdes stora förvaringskärl och
lämpliga utrymmen (Olsson 1966).

I Þjórsárdal i Island begravdes år 1104 ett 20-tal
gårdar i aska efter vulkanen Heklas utbrott. I lämning-
arna efter två av dessa, Àslákstunga fremri (Sten-
berger 1943a:120) och Stöng, hittades lämningar ef-
ter stora trätunnor. I Stöng fanns tre sådana stora
tunnor 115, 120 och 144 cm diameter (fig 5:9). Den
ena innehöll bevarade rester av koagulerad mjölk,
skyr. Tunnorna fanns i ett till skålen vinkelbyggt rum,
vilket tolkades som ett mjölkförråd, ”mælkebur”. Där
var de nedgrävda 35 cm i golvet för att få bättre iso-
lering (Roussell 1943b: 90). Varje tunna hade alltså
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rymt hundratals liter koagulerad mjölk.
Enligt isländsk tradition har flera olika stora tunnor

med både sur vassla syra, koagulerad mjölk skyr och
konserverad mat nedsänkt i syra förvarats i buret
eller mjölkförrådet (Olsson 1966; Gísladóttir 1994).

Mjölk- och köttprodukter kan ses som värdefulla
kapital från boskapsskötseln vilka kräver en inbrotts-
säker förvaring. Det södra rummet i Gene är ”väl-
byggt” med innerväggen av tätt stående stolpar och
utan eldstad. Förutom ingångsdörren saknar rummet
troligen andra vägg- eller taköppningar och är därför
en både säker, mörk och sval förvaringsplats, lämplig
för sådan förvaring av mjölkprodukter som beskrivs i
den isländska gården. Utrymmet uppges också vara
det enda som är låst på den isländska gården:
…matselju bera ljós fyrir þeim og lúka upp búri
það eitt er hús læst á bænum. (Íslendinga Sögur,
Eyrbyggja saga:558). …”bad matdejan bära ljus för
dem och öppna fatburen. Det är det enda hus som är
låst på gården.” (Ohlmarks 1963a:160f).  Att lås också
fanns i Gene är fynd av en 15 cm lång järnnyckel och
gjutformar till ornerade bronsnycklar exempel på
(Lindqvist & Ramqvist 1993:84).

För att skilja grädden från mjölken har man i his-
torisk tid hällt upp mjölken i ett antal fat eller tråg. I
norra Sverige har flata avlånga trätråg använts. Bur-
man (1820:26) påpekar att det varje dag behövdes
40 mjölktråg för att kunna ta hand om totalt 955 liter
mjölk/år från 10–12 kor. Med 500 liter mjölk under

järnåldern skulle det då behövas ca 20 mjölktråg/
dag. Antalet mjölktråg på gården är samtidigt också
ett mått på gårdens välstånd. Mjölktrågen har pla-
cerats tätt i en enkel träställning på en plats som
inte får vara så kall att mjölken fryser och inte så
varm att den surnar. Arbetet med att skumma gräd-
den från mjölktrågen tillhörde troligen bondgårdens
dagliga sysslor och har eventuellt utförts i förråds-
rummet. En nackdel är dock att rummet helt saknar
eldstad och följaktligen kräver någon annan form
av belysning.

Arbetet med mjölkprodukterna innebar att gräd-
den skulle skiljas från mjölken, den skulle kärnas, tvät-
tas och förvaras. Mjölken skulle också koaguleras till
tjockmjölk eller ost. Den ska också silas ifrån vass-
lan och förvaras. Arbetet krävde alltså en mängd ut-
rustning som mjölktråg med ställning, kärl i olika stor-
lekar, silar  med sildukar troligen av spunnen nålbunden
hästtagel, slevar mm.

Förrådet i rekonstruktionen i Gene bör följaktli-
gen kunna inredas med stora, delvis nedgrävda,
laggade trätunnor samt arbetsbänkar vid en eller
flera väggar för de olika arbetsmomenten. I de stora
träkaren kan koagulerad mjölk och syrad vassla för-
varas. Det är möjligt att även konservering av kött
och fisk i syrad vassla kan ha tillämpats. Vinterns
förråd av smör, ost, och öl kan också förvaras här.
En förutsättning är att det oeldade rummet inte blir
så kallt att mjölkprodukterna fryser.

Fig 5:9. Stora träkar för skyr och syra i rekon-
struktionen av Stöng, Þjórsárdalur, Island.
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5.5.2 ARBETSRUM

Ramqvist avser med denna beteckning hela den syd-
ligaste delen av Gene hus II fram till bocken direkt
norr om de båda motstående ingångarna (fig 5:3a).
Utrymmet saknar eldstad. I långhusets södra del in-
klusive bostadsrummet gjordes de flesta föremåls-
fynden. Fördelningen av sädeskorn återfanns också i
den södra delen fram till den stora långhärden.
Ramqvist (1983: 153–164) lämnar ingen närmare
beskrivning över funktionen än att den södra delen
har använts för mänskliga aktiviteter. De rum som
framställs som arbetsrum i de skriftliga källorna är
smedja, eldhus, stuga och skåle. Samtliga har eldstad
och de båda senare kallas arbetsrum i betydelsen att
där både åt, sov och arbetade familjen. Eftersom ut-
rymmet i Gene hus II saknar eldstad kan det inte
jämställas med något av dessa arbetsrum.

5.5.3 INGÅNGSRUM – lani, anddyri, skálaönd,
önd, forstofa

Utrymmet mellan de båda södra ingångarna kan be-
skrivas som ett relativt smalt ingångsrum eller förstuga.
Utmärkande är de båda ingångarna, en från vardera
långsidan, som gör att rummet bildar en genomgående
passage tvärs genom huset. Både hus I och II har
sådana motstående ingångar direkt söder om bostads-
rummet, medan hus I också har ett ingångsrum norr
om bostadsrummet (se fig 3:2).

I Hälsingelagen (HL) namnges gårdens olika delar
från de yttersta betesmarkerna ända in till husbondens
säng. På väg in i stugan kommer man först till förstu-
gan, fsv lani. Ordet är endast belagt i HL, men är känt
i nordsvenska dialekter med betydelsen ’förstuga i fä-
hus, i badstuga o dyl; gång mellan foderrum och fä-
hus’. Ordet är besläktat med det norska lån, som be-
tyder ’svalgång, stängd gång vid sidan av byggnad’.
Grundbetydelsen av ordet tycks alltså vara ’gång, trång
väg’. I HL betecknar det förstugan utanför tröskeln till
själva boningshuset (Holmbäck & Wessén 1979:328,
344). Ordet lane finns också upptecknat i dialekter
från övre Dalarna med två betydelser: ’täckt utrymme
(svale) framför ingång till eldhus eller fähus och ’för-
stuga’ (Levander & Björklund:1344).

Sigurd Erixon (1947:276) menar att den genom-
gående förstugan i det sydgötiska huset är ett ålder-
domligt drag som verkar ursprungligt.

I det isländska huset beskriver Guðmundsson två
benämningar på förstugan som kan uppfattas som
tillhörande de äldre husen. Det ena är anddyri som
Guðmundsson (1889:230) översätter med ’gendör’

och Fritzner (1954:53) med ’forstue, forgaard, det
foran indgangen til huset værende rum’. Guðmunds-
son menar att rummet har fått sitt namn av de många
dörrar som leder ut till den. Ohlmarks (1964b:332),
översätter ordet med huvuddörr, mansdörr (Ohlmarks
1964b:112) och förstuga (Ohlmarks 1964a:92). I den
berättelse där ordet översätts med huvuddörr beskrivs
hur sju man ställer sig bredvid varandra i anddyri för
att möta en grupp annalkande män. Viðar Hreinsson
(1997:109) översätter anddyri i samma stycke med
”porch” dvs förstukvist. Den andra benämningen på
förstugan är skálaönd som Guðmundsson menar
nämns ibland när rummet finns utanför skålen. En
tredje benämning som inte nämns av Guðmundsson
är önd. Enligt Fritzner (1954:1087) betyder det också
’anddyri’ dvs förstuga. Ordet förekommer på två stäl-
len i de isländska sagorna. ... Húsfreyja gekk eftir
gólfi utar í öndina og mælti: (Íslendinga Sögur,
Ljósvetningasaga (A-gerd): 1728). Då gick husfrun
fram över golvet och ut i dörren och sa: (Ohlmarks
1964a:342). ... En er þau koma fram um dyr gekk
hún í öndina gegnt útidyrum og kembir þar Oddi
syni... (Íslendinga Sögur, Eyrbyggjasaga: 558). ”När
så besökarna nått fram till dörren gick hon ut i farstu-
gången strax innanför ytterdörren och kammade där
sin son Odd”... (Ohlmarks 1963a:161). Beskrivning-
arna tyder på att utrymmet är utanför bostadsrummet
och innanför ytterdörren vilket motsvarar förstugans
placering.

I de yngre isländska torvhusen är flera hus vid si-
dan av varandra förbundna med en lång gang. Gång-
en uppfattas då i avdelningar med olika benämningar
som forstofa, forskali eller forbur beroende på det
intilliggande rummet. Dessa gångar har vanligen in-
gång endast vid ena långsidan och beskrivs inte som
genomgående som i det sydgotiska huset (Guðmunds-
son 1889:76, 230ff).

Ett fåtal uppgifter om inredning i förstugan är
kända. Men i flera isländska gårdar återfinns en liten
stenkista i rummet. Kistan är uppförd av kantställda
hällar längs alla sidor och flata hällar i botten. Storle-
ken är 40 x 36 cm i Stórhólshlid (Voionmaa 1943:139f),
65 x 75 cm i Ísleifstaðir (Stenberger 1943b:151f), 60
x 40 cm i Skallakot (Roussell 1943a:65f) och 70 x 40
cm i Stöng (Roussell 1943b:82). Den senare tolkas
av Ágústsson (1983b:15) som en ”vaskekumme”.
Vatnsdæla sagan beskriver en händelse som för tan-
karna till en sådan ”vaskekumme”: ”Nästa morgon
gick Torkel ut i utburen där han vässade den yxa han
fått av jarlen, och sedan gick han till förstugan. Där
var Glädir och tog sig ett bad”…(Ohlmarks 1964a:92).
Um morguninn gekk Þorkell í útibúr og hvatti öxina
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jarlsnaut og gekk síðan í anddyri. Þá var Glæðir
þar og tók lauga. (Íslendinga sögur, Vatnsdæla
saga:1898). I förstugan, som här kallas anddyri, kunde
man alltså ta sig ett laug dvs vattenbad. Det kan t ex
ha gått så till att rent vatten förvarades i ett träkärl
eller tunna medan det använda vattnet slogs ut i en
stenkista liknande kistan i Stöng.

I denna del av huset, under stenkistan, fanns ett
äldre byggnadslager i Ìsleifstadir med två lerklädda
gropar. Groparna var ca 40 cm djupa och ovala till
formen 1,25 x 1,05 m respektive 1,25 x 0,75 m. Den
ena innehöll lager med fin aska, rikligt med brända
ben och kol men ingen sten. Gropen tolkas som en
matlagningsgrop för kött eller bröd (Stenberger
1943b:164).

Enligt våra erfarenheter från uppvärmning av bostadsrummet,
bör förstugan vara försedd med ett tätt innertak för att inte
röken från eldstäderna ska dra ner i rummet. Om arbets-
momentet efter tröskningen, den s k kastningen, har skett i
detta rum bör rummet också förses med ett tätt plank- eller
lergolv.

5.5.4 TRÖSKLADA – lada

Långhusets största andel av sädeskorn fanns i bygg-
nadens södra del (Lindqvist & Ramqvist 1993:38), vil-
ket kan tyda på en funktion som sädesförråd eller -
lada. Benämningen lada avser ’hus vari säd, hö eller
dyligt inlägges’. Verbet laþa betyder ’lägga (i hög)’. I
sädesladan har den otröskade säden förvarats medan
själva tröskningen har skett i tröskladan. Golvet i trösk-
ladan kallas loge och skulle vara tätt och slätt. I både
Sverige och Norge har trösklogar bevarats från med-
eltiden. Vid sidan av logen fanns i enkellogen ett s k
golv och i parlogen två golv. När flera sädesslag tröska-
des i parlogen kunde de hållas isär på var sitt golv.
Ingångens plats i parlogen är mitt på husets långvägg
eller gavel. I allmänhet förefaller denna typ av loge att
höra samman med större gårdar och därmed större
skördekvantitet (Homman 1965).

Flera enkellogar har bevarats från medeltid i Da-
larna. Samtliga har ingången placerad vid långsidan
men närmare det ena hörnet. Stigum påpekar att
enkellogen kan vara den ursprungliga typen (Homman
1965; Stigum 1965). Sigurd Erixon  (1947:88, 94) me-
nar att båda typerna är jämställda i ålder och har an-
vänts i hela landet men att parlogen är vanligast Syd-
och Mellansverige men förekommer enligt Erixon
ända upp till Lapplands sydgräns.

I Hälsingelagen beskrivs sädesladan som stående
på åkern men i övriga källor beskrivs tröskladan och
härbret som gårdens viktigaste byggnader och där-

för särskilt välbyggda. Efter tröskningen ska kornet
skiljas från agnarna genom kastning. Detta är en
arbetsprocess som kräver god luftgenomströmning.
Ingångsrummet med sina två ytterdörrar skulle fung-
era bra för detta ändamål.

Den enda inredning som finns beskriven i trösk-
ladan är själva tröskgolvet, logen. Beteckningen loge,
fsv loe (loghe) och norska låve, láfi, lófi, avser la-
dans tröskgolv som ska vara tätt och slätt. I södra
Sverige, främst Skåne och Halland användes i histo-
rik tid ett hårdslaget lergolv medan övriga Sverige
haft trägolv. Vanligen beskrivs logen under medelti-
den som ett tättbyggt golv av tjocka och breda plan-
kor med en sammanpressning av golvplankorna med
kil. Anordningen kräver att logen är högre än golven
vid sidan om. I Magnus Lagaböters norska landslag
från 1200–talet nämns loggolv av trä, ”laua pili”.
Loggolvet ansågs där så värdefullt att landbonden fick
ta det med sig när han flyttade. Ordet loge är i Sverige
tidigast belagt i Magnus Erikssons landslag från mit-
ten av 1300–talet. Janken Myrdal menar att trösk-
golvet av trä kan vara en teknisk nyhet som infördes
under medeltiden. Han menar också att logen ur-
sprungligen kan ha betecknat den plats där tröskningen
utfördes medan det, åtminstone från sen medeltid,
förfaller att avse själva trägolvet (Homman 1965;
Myrdal 1985:48).

Det bör noteras att de skriftliga källorna beskriver
skilda förvaringsplatser för den tröskade och den
otröskade säden under historisk tid. Den förra förva-
rades i härbret medan den senare förvarades i sädes-
ladan. Säden var gårdens värdefulla kapital och för
att garantera en säker och trygg förvaring har båda
dessa byggnader varit särskilt välbyggda. Utmärkande
för härbret är att sädesförråden eller hela byggnaden
placerades på ett ”förhöjande underlag, vanligen stol-
par, för att isolera dem och deras innehåll så mycket
som möjligt från markens fuktighet och påträngande
oinbjudna gäster” (Erixon 1947:578).

Beträffande spannmålsförvaring säger Erixon
(1947: 430ff) vidare: ”Seden att förvara spannmålen
på loftet är utbredd inom det sydgötiska husets hela
område och även ett gott stycke utanför detta, …
Överallt där mellantak förekomma i skånska bostads-
längor, finner man att de ovanpåliggande loften tagits
i bruk för spannmålsförvaring, något som även gäller
utrymmet över själva stugan.” Säden har förvarats
här för att utnyttja värmen och röken från under-
våningen. Han framför också detta som en förkla-
ring till ”gavelhäbbarnas” placering i de sydgötiska
längorna där loftskullen skjuter fram över tvärgången
och alltid stöter tätt intill ryggåsstugan. Med stöd av
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byggnadstreditionen föreslår jag därför att säden har
förvarats under taket i bostadsrummet i urholkade
trästockar.

Härbret och sädesladan var under medeltiden de
viktigaste och mest välbyggda av gårdens förråds-
hus. Ett flertal sådana finns därför bevarade, särskilt
från övre Dalarna (Myrdal 1985:48f). Om förhållan-
det varit detsamma under äldre järnålder kan detta
avspeglas i huslämningarna. Under Gene-gårdens
respektive byggnadsfaser fanns två byggnadsdelar
som kan sägas ha varit särskilt välbyggda med sta-
bila dubbla väggar. Det är dels de båda långhusens
södra gavelrum och dels ett av de östra förrådshusen,
hus VIII. Det senare har inte brunnit och därför inte
efterlämnat något bevarat arkeobotaniskt material.
Men utifrån den välbyggda konstruktionen har Lind-
qvist & Ramqvist (1993:48f) tolkat hus VIII i Gene
som sädeslada och utifrån makrofossilanalyser hus
X som tröskloge. Båda husen har tolkats som sam-
tida med hus II (se fig 3:1). Lämningen efter hus X
har ingång mitt på ena långsidan och därmed vissa
likheter med en parloge.

5.5.5 BOSTADSRUM – skáli, salr, hall, stofa

I den isländska sagalitteraturen uppges skålen, skáli,
eldaskáli, eld(a)hús som synonymer för gårdens
viktigaste hus. Eldjárn (1971) menar att skålen var
det ursprungliga stora odelade rummet i långhuset.
Det var det dagliga uppehållsrummet där man arbe-
tade, lagade mat, åt och sov. Ofta har skáli översatts
från isländskan med hall eller sal men anges också
ofta synonymt med eldhus (Myhre 1982:214). Eldjárn
(1971) menar vidare att den isländska gården utveck-
lats mot en uppdelning och differentiering med flera
hus tillbyggda intill den ursprungliga skålen. Dessa
övertar då några av skålens ursprungliga funktioner.
Enligt Eldjárn övertar stugan, stofa, under hög-
medeltiden den framträdande platsen som gårdens
dagliga uppehållsrum och skålen blir först och främst
ett sovhus, som regel utan uppvärmning. Förutom
denna betydelse som det isländska gårdskomplexets
viktigaste och förnämsta hus betyder skáli också ett
hus av enkel form för tillfälligt uppehåll t ex på fångst-
platser eller inne på fjällvidderna.

Guðmundsson (1889:206ff) visar att skáli i de
äldsta sagaberättelserna ursprungligen inte avsett
något bestämt hus utan betecknat ett hus i allmänhet.
Därför används också både hus och skáli som slut-
led för att benämna olika funktioner, jfr eldahus, eldas-
kali. Däremot antar han att skålen ursprungligen har
avsett ett skålformigt hus. Ordets betydelse tyder,

enligt Guðmundsson, på att det betecknat ett bikupe-
format hus, liknande en upp– och nedvänd skål. Han
påpekar också att skáli alltid används som beteck-
ning på de hus som uppfördes av landnamsmännen
och att detta kan förklara dels varför beteckningen
också avser primitiva byggnader i ödemarken och
varför beteckningen också har använts för hela det
stora långhuset. Han menar också att efter år 1000
kallas det separata matlagningsrummet eller köket för
eldhus medan sovrummet behåller namnet skáli. Till
skillnad från det isländska eldhuset har det svenska
oftast mitthärd.

I de norska källorna betecknar skålen enligt Stigum
(1971) ibland ett hus av stor betydelse men kan också
beteckna mindre ansenliga hus eller tillbyggnader. I
både Bergen, Nidaros, Oslo och Tønsberg fanns bety-
delsefulla byggnader s k gildeskáli där rättsprocesser
blev avgjorda. Stigum menar dock att det är svårt att
avgöra om skåle och sal varit synonymer eller inte.

I Sverige har skåle enligt Eriksson (1971) endast
använts som benämning på hus av primitiv form, med
eller utan eldstad. Från Dalarna anges betydelser som
’slåtterkoja, hö– och sädeslada, redskapsskjul, skydds-
tak utan väggar, utbyggnad med pulpettak invid lada
eller annat hus’. Både i Dalarna och i Jämtland har
den vanligaste betydelsen varit ’kokhus vid fäbodar’.
Två ålderdomliga typer av de senare finns i Jämtland
(fig 5:10). Den första är en kåtakonstruktion kallad
resskåle. Den förekommer också i övriga Norrland
ner till Gästrikland och Dalarna och kallas där enligt
Eriksson för sters, störis, fsv stekarhus. Den andra
typen är ett sadeltakshus med syll i samma konstruk-
tion som gravkammarhuset i Gokstadsskeppet. Eriks-
son menar att ”de enkla byggnader som i Sverige
och Norge benämns skåle representera säkerligen
ett mer ursprungligt stadium”.

Stigum (1969) hänvisar till Edda–dikterna där de
flesta gudarna beskrivs som boende i sal. I Rígsþula
omtalas trälens hús, bondens höll och stormannens
salr. Han menar att det finns en stilistisk stigning i
dikten som gör att man knappast kan skilja mellan
höll och salr och att den senare troligen har varit
den vanliga beteckningen på långhuset, vilken under
vikingatidens senare del ersattes av stofan. Myhre
(1982:215) uppger också sal eller hall som exempel
på äldre beteckningar för stugan.

Benämningen stuva, stofa, stue uppträder först i
samband med timrade byggnader i Norge. Detta sker
vid vikingatidens slut enligt Berg & Stigum (1972). I
de nordiska länderna har stuga använts för att namnge
brukare t ex präststuga, biskopsstuga eller för att
beskriva form eller funktion t ex jordstuga, badstuga,
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förstuga, rådstuga. Eldjàrn (1972) anser att på Island
blir stugan vanlig redan under 1000-talet. Till en bör-
jan i huvudsak som arbetsrum främst för gårdens
kvinnor medan skålen fortfarande var sovplats och
uppehållsrum.

Guðmundsson (1889:173) är däremot av en annan
uppfattning. Han menar att stofa och inte skáli har
varit gårdens huvudrum. Han menar att det finns fyra
bevis för detta: 1. Namnet stofa eller stuga har levt
kvar i alla nordiska språk medan skålen utanför Island
är nästan helt bortglömt. 2. Stugan nämns betydligt of-
tare i sagaberättelserna än skålen. 3. I lagbestämmelser
om hus nämns den alltid först i både Norge och Island.
4. Skrifternas beskrivning av funktion och inredning
visar att stugan är det viktigaste rummet.

Jag har i avsnitt 5.4 argumenterat för att de äldsta
långhusen i Island hade en stark koppling till kult och
ideologi och att detta framtvingade en radikal för-
ändring av bostaden i samband med kristnandet. El-
dens betydelse som det hedniska altaret måste av-
lägsnas. Detta skedde genom att flytta matlagning-
selden till eldhuset, arbetselden till stugan och elimi-
nera uppvärmningseldens centrala placering i rum-
met. Samtliga kriterier som Guðmundsson anför ovan
menar jag därför snarare ska ses som tecken på att
stugan införs som ett kristet uppehållsrum istället för
den förkristna skålen. Därför har också namnet levt
kvar längre och förekommer oftare i de medeltida
kristna källorna eftersom det då beskriver tidens vik-

tigaste rum. Det bevisar inte att stugan är det ur-
sprungliga bostadsrummet. Tvärtom säger de skrift-
liga källorna uttryckligen att den gamla bostaden, innan
badstugor var vanliga, kallades skáli.

Skáli har ofta översatts med hall (se t ex Ohl-
marks 1962-64) pga att den svenska och norska be-
tydelsen av skåle är en enkel tillfällig byggnad. Blön-
dal (1995:827) jämför också skáli med nno. skåle,
skjul eller djurbod och härleder ordet ur germanska
sku- och indoeuropeiska skeu- i betydelsen ’skyla,
hölja’. I betydelsen viktigt bostadshus och bondgård
betecknas ordet numera som utdött i det isländska
språket. Guðmundssons (1889:194) nämner inte alls
sal som en av bostadsrummets benämningar i saga-
berättelserna. Från 1000–talets slut menar han att
namnet hall, höll, uppträder och betecknar då samma
sak som stofa. Guðmundsson anser att detta sam-
manhänger med att de nordiska kungarna då fått en
fast uppehållsort med en talrik hird, vilken krävde
större hirdstugor. Förändringen menar han också sam-
manfaller med andra förändringar i byggnadsskicket,
framförallt i Norge där både inredning och byggna-
dernas storlek förändras. Enligt Íslendinga Sögur
(1998) förekommer ordet höll vid 37 tillfällen i sa-
gorna. Vid en genomgång av de meningar där ordet
förekommer ingår konung eller jarl i hälften av dessa
eller vid 18 tillfällen.

Stefan Brink (1996:255f) menar att ”there are
unequivocal examples in which salr in the Germanic

Fig 5:10. Två exempel på sadeltaksskåle från Jämtland a) från Stan by, Åre socken b) från Toppbodarnas fäbod, Föllinge socken.
Utmärkande är att de alltid har syll, vanligen också ett eller några stockvarv. På detta underlag står väggslanorna (efter Erixon 1947:74-
75).
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languages denoted magnificent halls for banquets and
gatherings.” Ordet bör enligt Brinks uppfattning för-
knippas med gilleshall, kultisk hall, representations-
hall för kung eller hövding. När ordet förekommer i
ortnamnen kan det ofta sammankopplas med platser
av central betydelse t ex Gamla Uppsala i Sverige
och Skiringssalr i Norge.

Användningen och betydelsen av sal och hall har
utretts av Herschend (2001:57f). Han menar att båda
tillhör överklassens byggnader. Sal menar han är den
äldre beteckningen som beskriver ett rum medan hall
betecknar en byggnad. Benämningen hall menar han
uppträder först under vendeltid och beskriver då först
en byggnad med endast ett rum och senare en kom-
plex byggnad med flera rum.

Översättningen av skáli är alltså komplex. I isländ-
skan har ordets betydelse som bostad försvunnit och
i svenskan och norskan är det kopplat till enkla bygg-
nader och skjul som också ordets härledning betyder.
Ordet hall används däremot inte i samma betydelse
som skáli och att använda det istället blir inte rättvi-
sande. Det är ingen tvekan om att skáli är de norska
kolonisatörernas benämning på både hela det tre-
skeppiga långhuset och bostadsrummet. Den direkta
översättningen av ordet är skåle även om innebörden
under medeltid varken i Norge eller i Sverige varit
densamma som i Island. Istället för att ersätta ordet
bör vi kanske fundera över om och i så fall varför
dess betydelse har förändras, och det ligger nära till
hands att misstänka samma bakomliggande orsak och
styrning som vi har sett till varför den centrala eld-
staden och de stående stolparna försvinner, nämligen
kristnandet av bostaden.

För förståelsen av bostadsrummets inredning bi-
drar de arkeologiska källorna med ytterst sparsamma
upplysningar. Några bevarade rester efter sängar i
gravar, spår av jordbänkar längs huslämningarnas
långsidor, arkeobotaniska analyser samt eldstäder är
i stort sett vad som står till buds. Istället kan de skrift-
liga medeltida källorna lämna uppgifter om rummets
indelning och benämningar. Källorna ger också be-
nämningar på sitt- och liggplatser och beskriver hur
måltider intas.

Både de isländska sagorna, Hälsingelagen (ca
1350) och byggnadstraditionen beskriver att bosta-
den indelats tvärsöver rummet. Hälsingelagens be-
skrivning från utmarken där …ytärst ganger horn
ok howa i och fram till gårdstunet har av Kyhlberg
(1998:199) tolkats som gårdens offentliga sfär medan
huset tillhör den privata sfären. Lagen beskriver
bostadsrummets indelning med ett från ingången steg-
rande värde mot mannens säng:

• fvs i lani, förstuga till boningsrummet, utanför
tröskeln,

• mellan tröskel och härd,
• vid härd fsv ärni, den öppna eldstaden mitt på

golvet
• mellan härd och gavelbänk
• på gavelbänk
• mellan gavelbänk och kvinnobänk
• på kvinnobänk
• man i säng.

Gavelbänk betecknar här bänken längst in i rummet
utmed gavelväggen, innanför det i hörnet stående
bordet. Gavelbänken står här i motsats till kvinno-
bänken och förefaller ha varit männens särskilda plats,
menar Holmbäck och Wessén (1979:345).

Beskrivningen ger uppfattningen att man stiger in i
bostadsrummet vid den ena gaveln med låg status
och förflyttar sig mot den andra gaveln. Under för-
flyttningen ökar rummets status. Högst status har
mannens säng vid den inre gaveln. Tröskel, härd och
gavelbänk markerar här gränserna mellan olika zo-
ner i bostadsrummet.

Även de medeltida kronstängerna ger uttryck för
en sådan indelning tvärs över rummet. Dessa stänger
har suttit i taket, framför bordet och avdelat den in-
nersta delen vid gavelväggen. Stängerna har drak-
huvuden i ändarna och är ornerade med karvsnitt.
På ovansidan finns hål, kanske för ljus föreslår A–M
Nylén (1968:355f). Femton kronstänger är kända i
Sverige, de äldsta medeltida och de övriga från 1500–
och 1600–talen (fig 5:11). Sigurd Erixon (1938:146f)
hänvisar till traditioner om att kronstängerna suttit över
eller strax framför storbordet och högsätet och vid
julen fungerat som ett slags ljuskronor. En enda känd
norsk motsvarighet, kallad ”ljosplanken”, finns till
dessa kronstänger som annars saknar motsvarighe-
ter i andra länder. Erixon framför teorin att kron-
stängerna varit symboliska drakväktare framför stor-
bordet och högsätet och markerat en indelning av salen
i tre avdelningar.

En annan medeltida avgränsning fanns enligt bygg-
nadstraditionen i ingångspartiet. Där markerade en
takbjälke, den s k ”stackarebjälken” eller ”rackare-
bjälken”, en gräns i rummet som främmande besö-
kare inte fick överskrida utan inbjudan från gårds-
folket (Granlund & Andersson 1972).

En liknande indelning beskrivs också i de isländ-
ska sagorna (Guðmundsson 1889:178). De bärande
stolparna i både bock- och väggkonstruktion kallades
stafr och utrymmet tvärs över rummet mellan varje
bockpar kallades för ett stafgólf. Antalet stavgolv
kunde variera med rummets storlek men i det mitter-
sta var hedersplatsen placerat (se nedan.). Lägst sta-
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tus hade rummet vid ingången och statusen ökade ju
längre in i rummet man kom. Rummet hade också en
indelning på längden med ett huvudrum i mittskeppet
dvs mellan de inre stolparna i bocken, innstafir, och
två sidorum i sidoskeppen mellan bocken och de yttre
väggstavarna, útstafir.

En tydlig skillnad mot denna uppdelning tvärs över
rummet återfinns i medeltida kyrkliga sammanhang.
Där är rummet indelat på längden i två halvor. Mans-
sidan är den högra södra sidan, från ingången räknat,
och kvinnosidan är den vänstra norra sidan.

De isländska sagorna beskriver att skålens väggar
oftast är klädda med träpanel (Guðmundsson 1889:
209ff). Oftast hängde bonader eller textilier på trä-
panelen, åtminstone i de större husen. Det beskrivs
också att det var vanligt att männen hängde sina va-
pen ovanför sin säng, särskilt skölden. Mellan panelen
och väggen fanns en mörk gång, ibland med en dörr
som ledde till skålens innersta del. Gången kallades
skot och användes aldrig av husets innevånare annat
än vid särskilda tillfällen som gömställe eller flyktväg.
Som ett sådant skot har Gavin Lucas (2001:16) tolkat
utrymmet mellan de dubbla långväggarna i gården
Hofstaðir daterad till 995-1150 e Kr. Den inre av de
dubbla stenraderna längs långväggarna tolkar han som
underlag för en innervägg av träpanel och avståndet
mellan den inre och den yttre väggen är 80 cm. För-

hållandet har alltså stora likheter med motsvarande
väggkonstruktion i Gene hus II.

En av rekonstruktionsarbetets slutsatser var att
bostadsrummet troligen var försett med ett innertak.
Flera försök med innertak och rökhuv har genom-
förts under åren och kommer att behandlas utförligt i
avsnitt 6. En annan slutsats var att den tröskade sä-
den troligen hade förvarats i någon form av behållare
ovanpå bockarnas överliggare i rummets södra del.
Jag har med stöd av byggnadstraditionen föreslagit ur-
holkade trästockar (se s 124f). Sädesstockarna bör
för detta ändamål i hus II vara drygt 3 m långa och
rymma ca 750 kg korn, vilket är den sädesproduktion
som Ramqvist beräknat för 1,5 ha åker (Ramqvist
1983:173).

Sammanfattningsvis beskriver alltså både isländ-
ska sagor och medeltida byggnadstradition en indel-
ning tvärsöver bostadsrummet med den högsta statu-
sen i den inre gaveln. En liknande indelning kan til-
lämpas även för långhuset i Gene där ingången finns
i rummets södra gavel. Husgrunderna i Hälsingland
saknar också direkt ingång i ytterväggen till bostads-
rummet vilket innebär att ingången även där bör ha
varit placerad vid den ena gaveln. Bostadsrummet i
Gene hus II har troligen haft ett innertak och på de
södra bockarnas överliggare kan säden ha förvarats
i urholkade trästockar. Innerväggarna, av klining el-

Fig 5:11. Kronstänger från Sollerön, Dalarna (efter Nylén 1968:355).
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ler träpanel, kan ha varit behängda med textilier och
männens vapen upphängda ovanför sängarna. Utrym-
met mellan inner- och yttervägg kallades skot i de
isländska sagorna och var en tom gång som ibland
användes som flyktväg.

Vi ska nu se vilka upplysningar som de arkeolo-
giska och skriftliga källorna kan ge om bostadens in-
redning med eldstäder, sitt- och sovplatser samt bord.

5.5.5.1 Härd, häll och ugn

Eldstäderna i Gene hus II bestod av ett härdkomplex
med tre härdar längs bostadsrummets mittaxel, G19,
G20, G21 (fig 5:12). Ytterligare två härdar tolkar
Ramqvist (1983:87) som inte tillhörande hus II. Den
ena var belägen under den västra ytterväggen (un-
der färgning G24) och den andra (G27) vid bock nr

Fig 5:12. Anläggningar i hus I och II. Diagonaltecknade ytor avser gråfärgade och ruttecknade avser rödfärgade anläggningar (efter
Ramqvist 1983:fig 4:3 och 4:21).
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4. Härdkomplexet i rummets mitt hade stora likhe-
ter med härdarna A10 i hus I och tolkades av
Ramqvist som funktionella motsvarigheter. Den
norra delen i båda dessa komplex täcktes av ett la-
ger bränd lera medan skörbränd sten endast fanns i
den södra delen.

I byggnadstraditionen finns enligt Erixon (1947) en
distinktion mellan begreppen ugn, härd och häll. Ug-
nen avser en sten– eller lerbyggd värmeugn och bak-
ugn. Härden är den centrala värmekällan och kok-
elden, medan hällen avser matlagningshäll och bak-
häll. I de isländska medeltida källorna skiljer man enligt
Gudmunðsson (1889:204) mellan máleldr, måltidseld
där man kokar och lagar mat och langeldr för upp-
värmning. Man skiljer också mellan arinn och ofn
dvs härd och ugn. Elden hade en stark koppling till
den förkristna religionen och ordet arinn betyder
hedniskt altare. Ugnen fanns inte i de äldre långhusen
utan infördes i under tidig medeltid (se s  116). Jag

har argumenterat för att detta hade ett samband med
kristnandet. En annan orsak till införandet av ugnar
skulle kunna vara introduktionen av råg som sker
under yngre järnålder i södra Sverige och därmed
också en annan typ av jästa bröd. Jästa rågbröd krä-
ver nämligen bakugnar till skillnad från flata korn-
bröd som bakas på häll. Från danska undersökningar
av vikingatida hus är också kupolbyggda lerugnar
kända vilka troligen hör samman med övergången
till rågbröd. Ugnarna var ca 150 cm långa och knappt
en meter breda och placerade i stugans mitt. Kupo-
len var tillverkad av böjda grenar som sedan klinats
(Stigum 1962b och Steensberg 1962). I norra Sverige
ersatte däremot aldrig rågbrödet det traditionella
flata kornbrödet (jmf Viklund 1998a:148f). Inte hel-
ler i Island fick rågen något genomslag. Det är alltså
inte troligt att ugnens införande varken i norra
Sverige eller i Island kan förklaras med rågens ökade
betydelse.

Vid vilken eldstad kan maten ha tillagats i Gene
hus II? Claes Fredrikson (1991:51f) har analyserat
härdarna i Gene och föreslår att härd G 19 har an-
vänts som uppvärmningsgrop för koksten, G 20 som
huvudeldstad och G 21 eventuellt som bakhäll. Ma-
ten kunde kokas i stora järngrytor vilka inte är ovan-
liga som gravfynd från folkvandringstid. I Högom-
graven fanns en sådan rundbottnad gryta, 41 cm i
mynningsdiameter och 22 cm hög (Ramqvist 1992:
196). Den var tillverkad av sju hopnitade järnplåtar
och en bottenplåt. Vikten var omkring 11 kg. Smeden
Ulf Bolin i Bjärtrå tillverkade en kopia av grytan för
Gene fornbys räkning (fig 5:13).

Hur skulle den tunga grytan hängas över elden?
Belägg för järnkedjor och järnstänger som grytupp-
hängare finns från yngre järnålder men saknas från
äldre järnålder. Däremot finns i byggnadstraditionen
en upphängning med måg eller hängsle, som under
senare tid vanligen varit utförda av järnstänger med
en vridbar arm och placerad i den murade spisens
ena hörn. De äldre anordningarna av denna typ har
varit utförda i trä som en vridbar stolpe mellan golv
och tak (Erixon 1947:532). Den vinkelräta armen som
grytan hängde på, kunde regleras i höjdled (fig 5:14).
Om en sådan upphängning hade funnits i långhuset
måste stolpen ha varit nedgrävd i marken och dess-
utom stenskodd för att kunna vridas runt.

Överhuvudtaget finns mycket få sådana sten-
skodda stolphål på Genesmon. I närheten av de före-
slagna matlagningshärdarna G19 och G20 fanns det
inte ett enda stolphål med mer än två stenar. Däre-
mot fanns i den nordvästra kanten av bakhällen G21
ett stolphål med, utifrån Genes mått mätt, ovanligt

Fig 5:13. Kopia av den 11 kg tunga järngrytan från Högom-
graven, Selånger socken. Daterad till omkring 500 e Kr. Foto
Ali Farath.
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Fig 5:14. Vridbar stolpe s k hängsle för upphängning av grytan: Här från en fäbodstuga på Gamla Tjärnvallen, Färila sn, Hälsingland
(efter Erixon 1947:fig 532).

Fig 5:15. Anläggning G21a i Gene hus I. Stolphålet i anläggningens västra kant är 2 dm djupt och kantat med stenar runt om. I botten
finns en glättad sten (efter Lindqvist 1978: ruta 395/430).
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många stenar (fig 5:15). I grävningsrapporten beskrivs
anläggningen på följande sätt (Ramqvist 1981:101):

”G 21a Stolphål? Runt, 0,43 m i diam och 0,2 m dj.
Ett 20–tal stenar låg packade främst i färgningens V
del 0,03–0,10 m stora varav vissa var skörbrända.
Ca 0,06 m under RN II påträffades en glättsten (?).”

Särskilt intressant var uppgiften om den glättade
stenen som avser den sten som ligger som en botten-
sten i stolphålet. Tillsammans med stenskoningen är
denna glättsten en indikation på att här hade gjorts en
förankring för en vridbar stolpe. Bottenstenen hade
blivit glättad eller blanksliten genom otaliga vridningar
av grytan till och från elden. Det måste ses som högst
troligt att detta verkligen är anordningen för grytans
upphängning. I Ullandhaug finns också en ”glattslipt
strandstein”, 25x 35 cm stor i botten av ett stolphål i
närheten av eldstaden (Myhre 1980:253). Här är dock
funktionen mera oklar. Dels är stolphålet placerat 1,5
– 2 m från eldstaden och dels är det oklart om stenen
är naturligt strandslipad eller mekaniskt slipad.

Det stenskodda stolphålet innebär att i Gene hus
II kan anläggning G21 tolkas som både bakhäll och
matlagningshärd. Att det dagliga brödet och maten
kan ha tillagats på samma eld förefaller som en prak-
tisk lösning. Det innebär också att bakhällen inte kan
ha varit överbyggd med en lerkupol. Grytan måste ju
hänga över en öppen eld. Det bröd som man kan
baka av kornmjöl är tunna flata kakor eftersom korn-
mjölet inte kan jäsa upp till limpor eller bullar. Det
innehåller nämligen inte tillräcklig mängd gluten. Det
traditionella brödet i Norrland är tunnbröd som bakas
på häll eller i bakugn. Erfarenheterna från Gene
fornbys skolverksamhet och turistiska verksamhet har
under flera år visat att tunnbröd med gott resultat
kan gräddas på lerhäll.

De övriga härdarna i bostadsrummet är härd G19
som Lindqvist (1983) beskriver som en 160 x 100 cm
stor långhärd med diffust avgränsade avdelningar. I
mitten fanns en stenpackning och i den södra delen
enstaka skörbrända stenar. Härd G20 beskrivs som
en rund närmast skålformad härd, 80 cm i diameter
och ca 18 cm djup. I de övre skikten fanns hårdbränd
lera. Ett 20-tal skörbrända stenar fanns i härden.
Tvärtemot Fredrikssons tolkning menar jag att den
stora långhärden G19 bör uppfattas som den cen-
trala värme- och ljushärden, arinn. Härdens lång-
sträckta form indikerar att här har eldades med längre
stockar eller ved. Den runda härden G20 har däre-
mot större likheter med en kokgrop.

Ett betydligt större arkeologiskt material på härd-
komplex i järnålderns långhus krävs för att kunna göra
utförligare funktionsanalyser. En användbar modell

kan då vara att studera förekomsten av stolpskodda
stolphål som kan tyda på en anordning för gryt-
upphängning, om dessa är placerade vid lerhällen och
om det är möjligt att göra en distinktion mellan tre
huvudfunktioner förslagsvis bakhäll/matlagningshäll,
kokgrop/ugn samt värme– och ljushärd.

Härdkomplexen i både hus I och II är inte centrer
ade längs husets mittaxel utan båda är lite förskjutna
mot öster. Ett förhållande som vi uppmärksammade
först när härdarna skulle byggas. Förhållandet är tro-
ligen ingen slump utan en följd av antingen härdens
eller ett rökfångs konstruktion och funktion och de-
ras relation till andra funktioner i rummet. För-
skjutningen kan t ex höra samman med en taköppning
vid sidan av mittåsen eller taknocken.

Enklare experiment med eldning på långhärden utfördes för
att jämföra olika typer av eldningstekniker och vedslag. Den
eld som visade sig fungera bäst, när den fick tillräckligt med
syre, var stockelden. En meterlång furustock klövs på läng-
den och torra furugrenar eldades mellan stockarna. Elden kunde
utan stor passning hållas brinnande en hel dag. När man inte
var i behov av eld ställdes stockhalvorna samman och glöden
bevarades på detta sätt. När elden behövdes igen separerades
halvorna och från glöden kunde elden lätt blåsas upp igen.

I lämningen efter den nordvästra delen av bostadsrummet
fanns en oregelbunden gråtonad färgning, G 24, som är 250 x
160 cm stor. Enligt Ramqvist (1983:86) kunde den vara resul-
tatet av ett utdraget eller uttrampat material från den i vägg-
linjen underliggande härden och därför indikera en eventuell
ingång. Sådana ingångar till bostaden direkt via ytterväggen är
okända i övriga långhus i Mellannorrland. Gråfärgningen kan
istället tolkas som resultatet från någon speciell aktivitet. En
tidig tolkning var därför att här fanns ett avgränsat utrymme
där mjölken förvarades i mjölktråg. En 2 x 2,25 m stor mjölk-
kammare med väggar av stående plank byggdes därför 1995 i
denna del av bostadsrummet men revs drygt tre år senare i
samband med omtolkning av inredningen. Dörren gjordes i
samma konstruktion som de övriga men betydligt mindre.
Den saknade karm och tröskel och hade gångjärn i form av en
trätapp. Därför kunde den öppnas åt båda hållen. Inne i kam-
maren uppfördes hyllor längs väggarna. Kammaren fyllde
också en viktig funktion i den publika verksamheten med
gästabud i långhuset. Den kom också att användas som data-
central under boendeexperimentet 1998.

5.5.5.2 Pall och säte

Benk, flet, pall och set är olika benämningar på sitt–
och liggplatser i de isländska sagorna vilkas relatio-
ner har studerats av Valtyr Guðmundsson (1889:212).
Sagorna beskriver att i de äldsta husen fanns ett för-
höjt brädgolv i sidoskeppen mellan de inre takbärande
stolparna och långväggen. Mittskeppet hade däremot
ett hårt trampat jordgolv. Hela det uppbyggda trägol-
vet kallades bekkr men gavs efter användningen olika
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namn som flet för sovplats och set för sittplats.
Collinder (1964:151) beskriver i översättningen av
sången om Rig att ”Jarl växte upp på ättgårdens golv-
bänk”. Bänk har också använts i betydelsen flyttbart
försäte framför bordet.

Eftersom skåle och eldhus ibland används syno-
nymt i källorna beskrivs båda dessa med ett upphöjt
set längs långväggarna. I stugan är däremot pallr
den vanliga benämningen på sittplatserna. Pallen av-
ser också ett lågt brädgolv med sittplatser snarare än
en smal träbänk. Ibland fanns både langpall vid lång-
sidorna och tværpall vid den inre gavelväggen. När
det fanns bara en pall i stugan var detta en tvärpall i
rummets inre gavel. Denna beskrivs då som företrä-
desvis kvinnornas sitt- och arbetsplats. Flera uppgif-
ter finns om att männen då satt på bänkar längs sido-
väggarna, men denna uppdelning är ingen regel. Be-
skrivningar finns också där männen sitter på tvär-
pallen och kvinnorna på långpallen. De förnämsta sitt-
platserna var mitt på långpallen och mitt på tvärpallen.
Långpallen var utförd så att vid rummets mitt, när-
mast eldstäderna, fanns ett stampat jordgolv. Bräd-
golvet var närmast mittaxeln bara obetydligt högre
än jordgolvet, men var längre ut mot väggarna upp-
byggt till fasta bänkar. Pallen kom på så sätt att likna
en trappa med mycket breda trappsteg. Vanligen
fanns ett sådant trappsteg vid varje sida men i de
större gårdar två eller flera. Stegen beskrivs som ca
30 cm höga och användes som sittplatser (Guðmunds-
son1889:210f, 184f; Stigum 1956).

Bondens eller gårdsägarens hedersplats var pla-
cerad mitt på den högra långsidan när man stiger in
i rummet och kallades öndvegi. Ordet betyder, önd-
rätt emot och -vegi riktning, sida eller kant enligt
den norske religionshistorikern Birkeli (1932:8).
Öndvegi skulle alltså betyda ”sätet rätt emot” och
riktningen skulle underförstått vara mot solen. På
den motsvarande vänstra sidan om mitthärden fanns
hedersplatsen för den som stod närmast i rang eller
för hedersgästen. Vardera hedersplatsen hade sitt-
plats för 2–3 personer. Övriga gäster satt efter rang
på sittplatserna längs långsidorna. Lägst status hade
platserna närmast ingången. Framför bondens he-
dersplats stod öndvegisulu, högsätesstolparna
(Guðmundsson 1889:184f). Stolparna var rikt
utskurna med mytologiska gudabilder och ansågs stå
i förbund med gudarna. Om dessa stolpar var tak-
bärande eller hörde till själva sätet är oklart. Vid
Islands landnam beskrivs hur dessa stolpar kastas
över bord för att med sin landflytningsplats utpeka
var emigranterna skulle bosätta sig.

Emil Birkeli (1932:42ff) menar att öndvegi är sym-

bol för innehavarens sociala rang men att den också
har en viktig juridisk och religiös betydelse. I juridisk
mening ger den innehavaren legitimation till ägande-
rätten av gården och i religiös mening är den offer-
plats och förbindelselänk mellan ättens levande och
döda medlemmar. Han visar sedan på öndvegis och
dess utskurna människobilders betydelse som själs-
gömma för döda förfäder genom analogier med för-
fädersdyrkan i andra kulturer. Han visar också att
sådana uppfattningar om förfädersdyrkan levde kvar
i Norge långt in på 1800-talet. Med nio exempel på
träbilder eller trästoder med skulpterade ansikten, som
inte är daterade men som under 1700- och 1800-ta-
len beskrivs som ålderdomliga, visar han att sådana
uppenbarligen varit föremål för husdyrkan. Flera av
bilderna har personnamn och kan sammankopplas
med högsätet eller hedersplatsen.

Yngre benämningar på hedersplatsen är högsäte
hásæti och andveg. Till skillnad från det äldre önd-
vegi beskriver Gudmunðsson (1889:196f) högsätet
som upphöjt och placerat mitt på gavelväggen. Hög-
sätet var ursprungligen kungens och hövdingarnas
rangsäte och som sådant en symbol för politisk makt.
Först senare kom det enligt Birkeli (1932:13) att
överta det äldre öndvegis roll i bondstugorna. Snorre
Sturlasson uppger att det var kung Olav Kyrre (1066–
93) som i Norge lät flytta hedersplatsen från sin gamla
placering mitt på långväggen till mitt på tvärpallen
dvs gavelväggen (Stigum 1962a:292). Han hämtade
då förebilderna från kontinentala slott och borgar.
Högsätet skulle efterbilda det engelska héahsettl, en
upphöjd plats med fotpall, vilket också namnet tyder
på. Säte, sæti, betyder annars flyttbar sittmöbel och
tyder på att högsätet på samma sätt som försätet varit
en lös flyttbar möbel (Erixon 1938:50). Andveg nämns
inte av Guðmundsson och benämningen används inte
i samband med kungars och hövdingars äresäten utan
förefaller istället vara den yngre benämningen som i
bostaden ersätter öndvegi. Hauglid (1941:60, 66)
argumenterar för att andveg vid den inre gavelväggen
är samma ord som öndvegi trots att det förra är
maskulint och det senare neutralt.

Enligt Íslendinga Sögur (1998) uppträder öndvegi
51 gånger i sagorna. Endast vid två av dessa före-
kommer konung eller jarl i sammanhanget. Ordet
hásæti nämns 24 gånger i sagorna. Av dessa före-
kommer konung eller jarl vid 11 tillfällen i samband
med uttrycket. Detta visar att det finns en tydlig skill-
nad mellan de båda benämningarna som överensstäm-
mer med uppgifterna om att högsätet förknippas med
den politiska makten i betydligt högre grad än öndvegi.
Att bonden inte överlåter sin hedersplats ens till nå-
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gon av högre rang visas också av berättelser om
kungabesök där kungen inte intar bondens plats utan
placeras på ett särskilt iordningställt och upphöjt hög-
säte (Birkeli 1932:13). Det finns heller inga uppgifter
som tyder på att hedersplatsen flyttades från en var-
daglig placering till någon annan plats vid gästabud
eller andra högtidliga tillfällen.

Guðmundsson (1889:178ff) påpekar att ordet hög-
säte inte förekommer i de äldsta dikterna. Där är i
stället benämningen öndvegi det vanliga. Först i slu-
tet av 1100–talet menar han att högsätet finns belagt
i källorna. Detta sker då samtidigt med införandet av
hall och har troligen engelska förebilder. Högsätet
beskrivs då placerat mitt på gavelväggen på en upp-
höjd pall. Lösa bänkar beskrivs då också i saga-
berättelserna. Vid större festligheter kan sådana lösa
bänkar ställas som försäten på jordgolvet närmast
elden. Om de som suttit på försäten varit vända mot
eller från elden kan inte avgöras.

Dessa beskrivningar tyder samtliga på att den
äldsta hedersplatsen kallades öndvegi och var pla-
cerad mitt på långväggen. Vid 1000-talets slut eller
1100-talets början flyttades platsen till gavelväggen
och kallades därefter högsäte eller andveg. Högsätet
var till en början mera knutet till den politiska makten
och kom senare att ersätta öndvegi med en vidare
innebörd som bondens äresäte.

Platsen flyttas därefter ytterligare en gång, denna
gång från gavelväggens mitt till rumshörnet vid lång-
bordets kortände. Detta sker enligt Holmqvist (1961)
under 1600-talet och han menar att högsätets place-
ring var beroende av byggnadsskicket. När mitthärden
ersattes med spis eller rökugn vid medeltidens början
då flyttades också högsätet till stugans hörn och bor-
dets kortsida. Denna förändring är rikligt belagd i
byggnadstraditionen både nere på kontinenten och i
hela Norden. Hauglid (1941:63f) påpekar att i Eu-
ropa förefaller denna sista flyttning att vara genom-
förd omkring 1500 medan det i Norden inte kan be-
läggas före 1600–talets senare del.

Till skillnad från dessa forskare påpekar den nor-
ske religionshistorikern Emil Birkeli (1932:10ff) att
dessa förändringar i hedersplatsens placering beskrivs
för kungar och större gillesalar och har inte påverkat
placeringen i bondstugorna. Här har hedersplatsen
alltid varit i hörnet av stugan, vid långbordets kort-
ände. Han menar därmed också att det redan i äldre
tid fanns en skillnad mellan kungsgården och bond-
gården genom att hedersplatsen endast fanns mitt på
långväggen i den förra. Hauglid (1941:59f) protesterar
mot detta med motiveringen att erfarenheterna
tvärtom pekar på att det högre ståndets skick oftast

har slagit igenom även hos bönderna. Han menar
också att Norden i så många hänseenden har följt
kontinentala förändringar varför det förefaller otro-
ligt att vi endast i detta avseende skulle vara århund-
raden före Europa.

Hälsingelagen, med sin stegrande bötesserie, ger
en uppfattning om sittplatsernas placering i Mellan-
norrland vid 1300-talets mitt. Här skiljer man då mel-
lan gavelbänk eller gallbänk och kvinnobänk. Den förra
förefaller enligt Holmbäck och Wessén (1979) att ha
varit männens sittplats, placerad vid gavelväggen. I
lagen beskrivs däremot hur man från ingången först
kommer till gavelbänken, sedan kvinnobänken och
slutligen mannens säng, vilket blir en aning svårt att
få ihop med gavelbänken placerad längst in vid gavel-
väggen.

Lizzie Carlsson (1935) har också studerat Häl-
singelagen och andra medeltida skrifter för att be-
lysa den roll som högsätet har spelat i rättsligt hän-
seende. Hon visar flera exempel på att högsätet verk-
ligen har haft en juridisk särställning. Den som sitter
i högsätet innehar också det högsta skyddet och där-
med utdöms det strängaste straffet för den som bry-
ter mot hemfriden och begår brott mot någon i hög-

Fig 5:16. Rekonstruktion av medeltida stuga utifrån Hälsinge-
lagen d) dörr, e) eldstad, g) gallbänk eller gavelbänk, k) kvinnobänk
(efter Lizzie Carlsson 1935:73).
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sätet. Men i Hälsingelagens beskrivning är det inte
högsätet som nämns som den viktigaste platsen utan
det är mannens säng. Här har man stugans högsta
skydd. Sängen intar alltså samma rättsliga skydd som
högsätet. Carlsson (1935:65ff) refererar till svenska
källor från sent 1500–tal som beskriver hur högsätet
också har använts till sovplats. Den medeltida lag-
termen att ”skilja till säng och säte” tyder också på
att dessa båda intimt har hört samman. Carlsson
menar därför att högsätet ursprungligen kan ha varit
både säng och säte. Med ledning av Hälsingelagens
beskrivning har Carlsson gjort en rekonstruktion av
en medeltida hälsingestuga (fig 5:16). I beskrivningen
av stugans innersta delar kommer man först till gall-
bänken, sedan till kvinnobänken och slutligen till man-
nens säng. Carlsson menar att detta tyder på att gall-
bänken inte avser den fasta mansbänken vid gaveln,
vilket är den vanliga betydelsen, utan istället avser en
lös bänk parallell med kvinnobänken. Carlssons tolk-
ning betyder alltså att gavelbänken här skulle ha haft
samma funktion som försätet.

Att försäte inte har tillhört den vanliga inredningen
i bostadsrummet tyder de medeltida bordsskivornas
utformning på (se nedan). Enligt Hauglid (1941:66)
har man troligen suttit bara vid bordets ena långsida
och båda kortsidorna. Hedersplatsen var då mitt på
den ena långsidan och försäte har alltså vanligen inte
använts. Ordet forsæti omnämns endast vid 3 tillfäl-
len i sagorna (Ìslendinga Sögur 1998). Det är därför
sannolikt att försäte betecknar en extra bänk som
sätts framför det vanliga sätet vid vissa tillfällen som
större sammankomster eller dylikt. Och detta gör
Carlssons tolkning av gavelbänken som ett försäte
mera tveksam. Erixon (1947:238) menar att beskriv-
ningen av gallbänken som mansbänk är yngre och
hör samman med högsätets flyttning till ena hörnet.
Gallbänken fick då överta högsätets gamla placering vid
gavelväggen. I en småländsk beskrivning från 1749 jäm-
ställs också gavelbänken med högsätet vilket är förstå-
eligt med tanke på ett sådant samband. Om det är svårt
att få klarhet i förhållandet mellan gavelbänk och
kvinnobänk måste man i alla fall konstatera att man-
nens säng inte kan ha varit placerad bakom kvinno-
bänken. Följaktligen måste den finnas vid rummets ena
långsida dvs vid bordets kortsida, där också högsätet
bör vara placerat. Mannens säng ges ju i lagen samma
rättsliga skydd som högsätet vilket inte kan tydas på
annat sätt än att de här avser samma placering. Detta
måste slutligen innebära att i Hälsingland har högsätet
fått sin nya placering vid rummets hörn redan före 1300–
talets mitt, vilket strider mot uppfattningen att denna för-
ändring slår igenom i Europa omkring 1500 och först

därefter sprids till Norden. Hälsingelagen skulle därmed
stödja Birkelis uppfattningen att hedersplatsen haft en
hörnplacering i bondstugorna långt innan detta bruk slog
igenom på kontinenten.

Vad säger då de arkeologiska källorna om heders-
platsens placering? Det är mycket få upplysningar
som kan fås utifrån de arkeologiska lämningarna.
Platsen har inte avsatt några karaktäristiska synliga
lämningar och de enda indicierna skulle kunna vara
offer eller förekomst av statusföremål som t ex guld-
bleck. Herschend (1998:28) har utifrån fyndsprid-
ningen i två huslämningar föreslagit en placering i
rummets ena hörn eller vid gavelväggen. En hörn-
placering föreslås i husgrund Ia på Helgö som Her-
schend (1997:49ff) tolkar som en hall med två avdel-
ningar, en sal och en kammare. En gavelplacering
föreslås däremot i Borg på Lofoten. Båda dateras till
vikingatid. En liknande indelning som i Helgöhallen
ser han också tecken på i båtgraven Valsgärde 8.
Här bildar två sköldar gräns mellan salen och kam-
maren. Akter om sköldarna är den dödes kammare.
Mot fören från sköldarna sett är först spjut, hjälm
och dryckeshorn som representerar högsätet. Sedan
matservis och spelbräde som representerar bordet.
Därefter gryta, gaffel och kedja för eldstaden och
längst förut de slaktade djuren dvs maten. Enligt Her-
schend beskriver här högsätet mötesplatsen mellan
de levandes verklighet i salen och den dödes värld i
kammaren. Beskrivningen är ett intressant exempel
på att båten kan ses utifrån samma ideologiska hel-
hetssyn som huset. Båda beskriver en kosmisk hel-
het där högsätet eller snarare öndvegi är mötes-
platsen mellan världarna. Herschends tolkning ankny-
ter därmed till Birkelis beskrivning av öndvegi ovan.
Sett över ett långt tidsperspektiv menar Herschend
(1998:fig 9) att hedersplatsens placering först har flyt-
tats från en placering i sidoskepp till hörn och slutli-
gen till mittskepp.

Ramqvist (1995:37) har tolkat lämningar i hus-
grunden under hög 3 i Högom, Selånger socken,
Medelpad som ett av de få bevarade resterna efter
ett högsäte. Byggnaden har en ovanlig konstruktion
utan känd motsvarighet t ex är de ovanligt få tak-
bärande stolparna av klen dimension och med asym-
metrisk placering. Tvärs över husgrunden finns också
två rader med parvis placerade stolpar. Varje stolp-
rad har 5 stolpar och avståndet mellan raderna är
bara 120 cm. Centralt i denna smala gång finns en
liten härd (fig 5:17). Konstruktionen är svårtolkad men
Ramqvist menar att detta troligen är det äldsta ex-
emplet på ett upphöjt högsäte. Det skulle betyda att
omkr år 500 e Kr fanns hedersplatsen i Högom pla-
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cerad vid den inre gavelväggen.
Det faktum att hela byggnaden har en så ovanlig

konstruktion tyder på att detta inte är frågan om nå-
gon vanlig bondgård. Ramqvist (1992a:190) menar
också att byggnadens funktion i huvudsak har legat
på det sociopolitiska planet som samlingsplats vid vissa
tillfällen. Den eventuella hedersplatsens placering vid
den inre gavelväggen kan alltså inte ses som repre-
sentativ för den vanliga gårdens hedersplats. Däre-
mot kan det vara ett exempel på en politisk ledares
hedersplacering, influerad av kontinentala förebilder.
En annan tolkning kan vara att byggnaden istället hade
en ideologisk-religös funktion. För detta talar det fak-
tum att huset blir ett dödshus genom att en gravsätt-
ning och en stor gravhög uppförs över dess plats.
Med en sådan tolkning skulle stolpkonstruktionen is-
tället kunna vara ett exempel på den typ av upphöjda
altare stalli, som beskrivs i de isländska sagorna och
på vilken gudabilder placerades (jmf Nordland 1972).

Som ett exempel på hur delar av hedersplatsen
kan ha varit utformad kan ett mossfynd av en trä-
planka från Valö, Uppland användas. Plankan som

var 2 m hög slutade i ett skulpterat drakhuvud (fig
5:18) och hade antagligen utgjort gavelstycket till en
bänk eller stol. Valöplankan hittades vid plöjning av
en uppdikad mosse och ingick då i en uppbyggd trä-
ställning. Enligt utgrävaren Vilhelm Holmqvist
(1956:24ff) var ställningens funktion att torka starrhö.
Den skulpterade plankan kom däremot ursprungligen
från en möbel, vilket flera borrade hål för plankans
fastsättning tydde på. Med jämförelser från likartade
fynd, stilistiska jämförelser med vendeltida djurstilar
från Valsgärde, Uppland och medeltida litterära illus-
trationer kommer Holmqvist till resultatet att plankan
troligen har tillhört 700-talet och att den har suttit vid
ena gaveln av ett högsäte.

Ytterligare hjälp för hedersplatsens utformning är
uppgifterna om dess storlek. Till skillnad från hög-
sätet beskrivs öndvegi som en sittplats för flera per-
soner. Högsätet förefaller däremot att vara en flytt-
bar möbel för en person, kungen eller jarlen. Den s k
kubbstolen skulle kunna vara ett exempel på ett så-
dant flyttbart högsäte. Kubbstolar finns avbildade på
gotländska bildstenar och från vikingatid finns fynd
som visar att de burits som små amuletter. Detta kan
tolkas som bevis för att dessa säten ansågs ha av
särskild betydelse.

En sammanställning av de skriftliga källornas upp-
gifter tillsammans med de arkeologiska utsagorna le-
der inte till någon enhetlig bild över hedersplatsens
placering, snarare framträder en antal nya frågor. De
skriftliga medeltida källorna uppger öndvegi vid den
högra långsidans mitt som den äldsta placeringen och
placeringar vid den inre gaveln och rumshörnet som
yngre. Men utifrån arkeologiska källor har både den
inre gavelväggen och rumshörnet föreslagits för äldre
järnålder och vikingatid. När jag granskar dessa olika
uppfattningar framträder synen på hedersplatsens roll
och betydelse som en central fråga. Det förefaller
som om den äldre öndvegi har en i huvudsak social,
juridisk och religiös betydelse kopplat till den vanliga
gården. Högsätets roll är däremot mera förknippad
med politisk makt och det högre samhällsskiktet. En
viktig fråga att ta ställning till blir därför hur heders-
platsens flyttning under olika tider ska förklaras. Ska
man se byggnadstekniska, sociala eller religiösa or-
saker bakom förändringarna?

Om den senare förflyttningen sammanhänger med
knuttimringens och rökugnens införande bör detta
förläggas betydligt tidigare än 1600-talet. Här i norra
Ångermanland sker en sådan stor förändring i bygg-
nadsskicket troligen redan under 900–talet. Något som
uppmärksammades vid de arkeologiska undersök-
ningarna på Arnäsbacken, Arnäs socken. Där kon-

Fig 5:17. Plan över husgrunden under hög nr 3 i Högom. Den
dubbla raden av stolphål i husgrundens övre del har föreslagits
som lämningar efter ett högsäte eller podium till ett högsäte (efter
Ramqvist 1993:fig 38).
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staterade Ramqvist (1998:85f) att en ny byggnads-
teknik hade införts under 900-talet då mindre bygg-
nader med bärande väggar placerade på stenfunda-
ment s k ramverkshus började uppföras.

Om hedersplatsen däremot ges en religiös inne-
börd på samma sätt som Birkeli har föreslagit före-
faller religionsskiftet vara en tillräckligt stark anled-
ning för att flytta hedersplatsen och samtidigt ge den
en ny betydelse. Denna förflyttning bör i så fall för-

läggas till tiden efter år 1000. Detta sammanfaller då
också med den norska uppgiften att det var kung Olav
Kyrre (1066–93) som i slutet av 1000–talet lät flytta
hedersplatsen från långväggens mitt till gavelvägg-
ens mitt. Det skulle också förklara varför det kräv-
des ett kungabeslut för en sådan flyttning. Kungen
skulle knappast ha något intresse av var bonden hade
sin sittplats om inte detta intimt förknippades med den
gamla trosuppfattningen som skulle avskaffas. Olav
Kyrre uppges också vara den som inför ugnar i bo-
stadshusen. Jag har argumenterat för att orsaken till
detta är den öppna eldens roll som altare i den för-
kristna religionen, vilket medför att ugnarna införs
efter kungligt beslut för att tygla och kontrollera el-
den som ett led i kristnandet. Samma förhållande
menar jag gäller gårdsägarens hedersplats som också
hade starka religiösa band vilka måste brytas. Dels
var ju hedersplatsen placerad direkt vid elden arinn,
det hedniska altaret och som sådan troligen förknip-
pad med rituella aktiviteter. Dels finns det tecken på
att platsen sågs som en förbindelselänk mellan inne-
havaren och både förfäderna och gudarna. Genom
att flytta hedersplatsen till en ny placering, utan när-
het till elden och med andra bilder på högsätesstolparna
än de förkristna gudabilderna, elimineras sambandet
med den gamla religionen och dessa kan laddas med
nya kristna innebörder. Man har antagit att betydel-
sen av ordet öndvegi är ”rätt emot solen”. En troli-
gare förklaring är att det inte är solen utan förhållan-
det till elden, det förkristna altaret som avses. Om
placeringen skulle vara i förhållande till solen ställs
annars frågan när, vid soluppgång, mitt på dagen el-
ler vid solnedgång? Hedersplatsens placering skulle
då inte alls ha varit knuten till rummets indelning utan
snarare till huset orientering. De skriftliga källorna är
helt entydiga i denna fråga. De anger en fast place-
ring för hedersplatsen först mitt på den högra lång-
väggen och sedan mitt på gavelväggen.

Vem var kung Olav Kyrre som tydligen hade en
så stor betydelse för kristendomens genomförande i
Norge? Hans regeringstid beskrivs som präglad av
fred och kulturtillväxt. Han utökade civilförvaltningen,
stärkte den kyrkliga organisationen genom indelning i
stift och biskopssäten och utformade gillesväsendet
som var ett slags religiösa sammanslutningar under
prästerskapets uppsyn. Syftet var att ge stadens bor-
gare samma rättssäkerhet som bönderna hade i sin
ätteorganisation (Östvedt 1949:31f). Om Olav I
Tryggvason (995 – 1000) inledde Norges kristnande,
förefaller kung Olav Kyrre ha haft en stor betydelse
för dess genomförande bland folket.

Ytterligare en aspekt på hedersplatsens roll bör
Fig 5:18. Valöplankan från Uppland, daterad till 700-tal, har
troligen suttit på ett högsäte (Holmqvist 1956:29, fig 21).
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diskuteras. Det gäller sådana funktionella aspekter
som matlagning, måltidsskick och familjens sittplat-
ser under de dagliga måltiderna. Eldstädernas kon-
struktion i lämningen efter hus II i Gene, tyder på att
måltiderna har tillagats på den norra eldstaden. Man
skulle kunna förvänta sig att familjen intog sina mål-
tider i närheten av den eld där den tillagades. Men
hedersplatsens placering mitt på den ena långsidan
och den nästa i rang på motsvarande långsida skapar
tvärtom en spridning av familjen på båda sidorna om
elden. Ett måltidsskick där familjen äter ur samma
grötfat eller gryta kräver en betydligt mera samlad
placering än så. Birkelis uppfattning att hedersplat-
sen mitt på långsidan endast nyttjades vid större folk-
samlingar i kungshallar och stora gillessalar kan där-
för verka mera trovärdig utifrån dessa praktiska as-
pekter på placeringarna. Men att bondens heders-
plats inte alls har förändrats på hela denna tid utan
istället varit placerad vid det ena rumshörnet förefal-
ler mindre sannolikt. Måltidsskick och måltidsseder
kommer att diskuteras närmare nedan i samband med
bordens användning.

Utifrån denna redogörelse över förändringarna av
hedersplatsens placering blir min slutsats att orsakerna
bör sökas i hedersplatsens ideologiska betydelse. Den
radikala förändring av bostaden som genomfördes i
Island efter kristendomens antagande år 1000 och
det kungliga beslutet i Norge om flyttning av heders-
platsen i slutet av 1000-talet, talar för att hedersplat-
sen hade en innebörd som inte kunde förenas med
den kristna religionen. Och detta avsåg inte bara de
stora hallarna och salarna utan beskrivs i källorna för
det ordinära bostadsrummet, skålen. Den äldsta pla-
ceringen mitt på den ena långväggen beskrivs med
förkristna komponenter där elden har en central be-
tydelse. För båda placeringarna vid gavelvägg och
rumshörn är detta samband med elden och den för-
kristna religionen brutet. Jag tror därför att place-
ringen mitt på långvägg vid elden har varit hedersplats-
ens placering i den vanliga gården och den politiske
ledarens hedersplats var ett särskilt högsäte som först
placerades mitt på gavelväggen.

 För långhuset i Gene föreslår jag därför att gård-
sägarens hedersplats, öndvegi placeras mitt på den
östra långväggen. Sittplatsen bör vara omkring 2 meter
bred med plats för tre sittande personer. Hedersplat-
sen hade troligen ett stort socialt, juridiskt och religi-
öst symbolvärde och var därför försedd med rikt
utskurna stolpar, öndvegisulu, med t ex drakar,
drakhuvuden, människo- och gudabilder. På den mot-
svarande västra långväggen placeras en liknande
hedersplats. Mellan de båda hedersplatserna är den

stora elden arinn för värme och ljus och med an-
knytning till religion och ideologi.

5.5.5.3 Säng och bord

Ett stort antal arkeobotaniska analyser genomfördes
på Genesmon, framförallt från anläggningar i hus I.
Det uppmärksammades då att i väggstolparna sak-
nades makrofossilt material till skillnad från de tak-
bärande stolparna. Att väggstolparna innehåller liten
eller ingen mängd makrofossiler är ett förhållande som
närmast kan betraktas som generellt för de stolp-
byggda husen (Engelmark 2003: muntl. uppg.). För-
hållandet kan tyda på att väggpartierna varit inbyggda
på ett sätt som omöjliggjort sådana depositioner. Ett
upphöjt trägolv längs långsidorna skulle ge ett sådant
resultat men det arkeologiska källmaterialet i övrigt
saknar belägg för trägolv i de mellannorrländska hu-
sen (se avsnitt 4.2.9.1).

Rester efter förhöjda lerbänkar och låga träbänkar
finns däremot längs långväggarna i t ex Vallhagar,
Gotland (Klindt–Jensen 1955:1000ff). I lämningarna
efter de äldsta isländska långhusen är rester efter
sådana förhöjningar vanliga. Bredden varierar där
mellan 90 cm i Eiríksstaðir (Ólafsson 1998:30), 150
cm i Stöng (Ágústsson 1983b:15) och 195 cm i
Hofstaðir (Lucas 2003: muntl. uppg.). Förhöjninga-
rna har tolkats som rester efter sov– eller sittbänkar.
I norra Ångermanland finns rester efter en sådan för-
höjning i hus 12 på Arnäsbacken, daterad till 700-tal.
Förhöjningen tolkas av Ramqvist (1998:60ff) som en
40 cm bred mullbänk som underlag för en bänk eller
ett plankgolv.

Fristående sängar är kända i det arkeologiska ma-
terialet men tillhör samtliga samhällets högsta social-
grupper (Thunmark-Nylén 1981:177). Mest kända är
sängarna från de norska skeppsgravarna, Oseberg
och Gokstad. Båda är daterade till 800 – 900–tal.
Några av dessa sängar har rikt ornerade sängstolpar
i form av djurhuvuden. Där sängbotten är bevarad
eller kan rekonstrueras har den varit byggd av glesa
plankor (fig 5:19).

Den enda folkvandringstida säng vi känner i Skan-
dinavien kommer från kammargraven nr 2 i Högom
(Ramqvist 1992:47ff pl. 12-14). Sängen var byggd
av två 3–4 cm tjocka och ca 2,30 m långa kantställda
brädor vilka bildade de yttre långsidorna (fig 5:20).
Vinkelrätt mellan dessa låg 7–8 stycken omkring 10
cm breda plankor, som bildade själva underlaget.
Avståndet mellan plankorna varierade mellan 22 och
40 cm. Hela sängens storlek var minst 2,3 m lång
och 1 m bred. Konstruktionen liknar i hög grad säng-



139

bottnarna i Gokstad och Oseberg. Ramqvist  (1992:
50) visar att de ögleformade järnbeslag som hittades
i anslutning till sängen är av en karaktäristisk typ som
har direkta motsvarigheter i anglosaxiska fynd date-
rade till 600-tal e Kr. Där har de tolkats som en fast-
sättning för tunna läderremmar vilka var spända över
madrassen eller bolstret för att fixera det på plats.
Intressant är att dessa anglosaxiska fynd är yngre än
Högomgraven och bör enligt Ramqvist tolkas som en
skandinavisk tradition som infördes till England i sam-
band med den sydskandinaviska och saxiska immi-
grationen under 400-talets slut.

I de isländska sagorna benämns flet och set som
liggplatser. Det förra beskrivs som den äldre benäm-
ningen och avser en bred, ibland plankbyggd, ligg-
plats som inte är lika högt uppbyggd som den yngre
set. Flet var utrymmet mellan de takbärande stolpa-
rna och långväggen så att ett flet fanns vid varje lång-
vägg. Ofta var den enbart uppbyggd av jord och av-
gränsades mot elden av plankor eller timmerstockar
setstokkr, sittstocken. Sittstockens religiösa värde kan
jämföras med högsätesstolparna. Dessa sågs som
tecken på huslig lycka och kastades också överbord
av kolonisatörerna på samma sätt som öndvegisulu
för att utvisa bosättningsplats. Ett vägrat återlämnande
av en utlånad sittstock ledde till svåra strider med
många skadade och döda (Guðmundsson 1889:221).

Den äldre flet kunde liknas vid en stor binge, fylld
med hö eller halm för att sova på, vilken avgränsades
mot husets mitt av sittstocken. Guðmundsson (1889:214)
menar att ett liknande skick levde kvar i Sverige på
1700-talet och hänvisar till Linnés resa på Öland och

Gotland där denne säger att: Benkar, 1 aln höga, stå
runt omkring i stugan, äro uptimrade iholige och
fylda med halm, täckte med långa dynor, at man på
dem kan sitta om dagen och ligga om natten. Även
om detta beskrivs som de äldsta sovplatserna beskrivs
brädgolv som också tillhörande ett äldre skick.
Brädgolvet täckte ibland endast två tredjedelar av skå-
lens längd. I den äldsta tiden sov hela familjen tillsam-
mans på brädgolvet utan avskiljningar men detta av-
delas tidigt med mattor eller låga brädväggar i rum.
Ofta sover två personer i varje rum som avgränsas in
mot elden av sittstocken och en sängbräda rumfjöl
för att hålla sängkläderna på plats. Yngre är också en
eller flera helt avskilda panelklädda sovkammare
lokhvíla för gårdsägaren. Dessa fanns i skålens inre
del. Sagorna beskriver också brädgolvet som bestrött
med halm och åtminstone i välbärgade gårdar över-

Fig 5:19. En av sängarna från Osebergsskeppet (efter Grodde
1989:466).

Fig 5:20. I Högomgraven finns bevarade rester efter den enda
folkvandringstida sängen i Skandinavien (efter Ramqvist
1992:plate 13).
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täckt med mattor eller dynor. Beskrivningarna tyder
på att man legat tvärs över förhöjningarna (Guðmunds-
son 1889:214f; Stigum 1956).

Manne Eriksson (1943) konstaterar att benäm-
ningen säng, seng endast finns i de nordiska språken
och tycks ursprungligen syfta på bädden eller säng-
kläderna och inte på själva möbeln. I bostadsrummet
fanns också ett sovloft. Benämningarna hjäll och
tarre och deras betydelser har också analyserats av
Eriksson (1943). Han menar att båda dessa ord ur-
sprungligen haft betydelsen ’skulle eller hylla av glest
lagda stänger (kvistar)’ för förvaring av föremål och
för torkning av olika saker. Den äldsta betydelsen av
hjäll syftar på en hylla i vinkeln mellan det sluttande
taket och takbjälkarna. Båda ordens betydelser har
sedan utvecklats till att avse t ex halvloft, höskulle,
sovloft och torkställning. I betydelsen sovloft används
benämningarna i både bostadsrummet och fähuset.
En allmän sed inom stora delar av det germanska
området var att de unga flickorna hade sina sovplatser
på fähusloftet, både för att utnyttja värmen från dju-
ren, för att hålla dessa under uppsikt och för att ta
emot friare i den av samhället tillåtna friareseden.
Det ansågs nödvändigt att djuren hölls under uppsikt
även nattetid. De i rummet längsgående åsar som
dessa sovloft vilat på kallades i byggnadstraditionen
för ranner, slinner eller ranor (Eriksson 1943:5ff,
80, 286). Även i eldhusen har dessa längdsgående
åsar kallats åser eller ranner och fungerat som un-
derlag för tvärstänger för upphängning av kittlarna
(fig 5:21) (Erixon 1947:156). Sovloft beskrivs också i

de isländska sagorna och då främst i skålens ena ände
vid ingången (Guðmundsson 1889:223).

Några arkeologiska fynd av bord har inte gjorts i
Norden. Däremot berättar en romersk historieskri-
vare, Tacitus, år 98 e Kr om de germanska folkens
matseder, dels att måltiden hålls efter morgonbadet
och dels att ”Var och en har sin bestämda sittplats
och sin särskilda matbräda” (Önnerfors 1969:65). Två
sådana matbrädor har hittats vid arkeologiska under-
sökningar av ett gravfält i marsklanden vid Wremen,
Nordsjökusten i norra Tyskland (Schön 1995:32).
Gravfältet dateras till 300 och 400-talen e Kr och
matbrädorna är 65 - 72 cm långa och ca 20 cm breda.
De är försedda med korta ben så att höjden blir ca 20
cm. Intressant är benens placeringar. Mitt på den ena
långsidan finns tre svarvade ben samlade och ett ben
närmare vartdera hörnet vid den andra långsidan. Den
ena brädan är inte helt plan utan svagt skålad (fig
5:22). Den andra brädan har svarvade upphöjda lis-
ter runt samtliga sidor.

Liknande små bord sk ”matdiskar” omtalas av
Erixon (1938:92ff) i skånska och norska traditioner
som fyrkantiga, långsmala eller korta bräden. Han
uppger också att dessa skulle ha använts som under-
lag liggande på de ätandes knän.

Tacitus uppgifter tyder alltså på ett måltidsskick
där man inte har suttit samlade kring ett gemensamt
bord utan var och en har haft sin personliga mat-
bräda liggande i knäet. Att det är just sådana små
matbrädor som avses tyder också ordets etymologi-
ska betydelse på. Bord betyder nämligen ’bräde.

Fig 5:21. Interiör av eldhus,
Kolmarks fäbodar, Älvdalens
sn, Dalarna. Vid långsidorna
finns sitt- och liggplatser på
upphöjda lavar. Från gavel till
gavel löper två åsar sk ranner
som bildar underlag för tvär-
slanor för upphängning av
grytan (efter Erixon 1947:152).
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Sammansatt bräde eller platts med sockel eller ben
under’ (Blöndal 1995:72). I sagaberättelserna nämns
enligt Guðmundsson (1889:186ff) både större och
mindre bord. Ofta används flertalsform när bord
omtalas. Han menar därför att borden förefaller att
ha varit små och framställda ett bord för varje per-
son. De var också så låga och smala att man kunde
stiga över dem. Det verkar också som om dessa bord
stod uppe på brädgolvet vilket framgår av att man
måste stiga upp på brädgolvet när man ville sätta sig
till bords at stiga undir bord. Borden var lösa och
togs fram för måltiden, setja bord fram, hefja bord
fram. Uttrycket bord upp tekin används både för
att ta fram och plocka bort bord (Fritzner 1954:168f).
Men borden tas också ”op” och ”ned”, vilket tolkats
som att borden ställs upp och plockas ned ifrån
brädgolvet.

 Maten serverades i den äldsta tiden på själva bor-
det enligt Guðmundsson (1889:188). Tallrikar verkade
inte vara vanliga. Knivar användes men maten stop-
pades i munnen med fingrarna. Därför var det också
viktigt att tvätta händerna både före och efter målti-
den. Tvättvatten kunde bäras runt till gästerna innan
maten bars in. Mindre sällskap tvättade sig i ett tvätt-
fat innan de tog plats på pallen eller bänken. Förutom
matborden nämner han också ett skänkbord stående

på jordgolvet i ett av rummets hörn mitt emot ingången.
På bordet stod ett stort dryckeskar från vilket dricka
östes upp i dryckeshornen. Vid gästabud serverades
gästerna, men annars gick man själv och fyllde på hor-
nen. Maten serverades i regel i portioner. Den kvinna
som gjorde detta kallades matselja (Bø 1967).

Guðmundsson (1889:187) jämför de större borden
med de norska långa bordsskivor som enligt traditio-
nen fanns upphängda på väggen när de inte använ-
des. Sju bordsskivor av denna långa typ finns beva-
rade eller beskrivna i norska medeltida källor (Hauglid
1941:45ff). Några skivor är avkapade och någon har
också förlängts. Längderna varierar mellan 300 och
730 cm, bredden mellan 50 och 95 cm De flesta bor-
den har längs hela den ena långsidan antingen en
upphöjd kant, ca 6 cm bred och 1 cm hög, eller en
nedskuren ränna. Några bord har också kanter på
kortsidorna. Anordningarna har enligt Hauglid varit
till för att samla upp och förhindra att öl och mat-
safter rann ner i knäet (fig 5:23). Detta visar också
att man bara satt vid bordets ena långsida och even-
tuellt kortsidor. Skivorna var försedda med järnringar
vid den ena långsidan och kallades därför ringha-
bord. Skivorna hängdes upp på väggen i järnringa-
rna när de inte användes. De är inte daterade men
omtalas i muntlig tradition, handskrifter och andra

Fig 5:22. Svagt skålad matbräda från 300 eller 400-tal. Två sådana brädor hittades vid undersökning av ett gravfält i Marsklanden,
Norra Tyskland (efter Schön 1995:49). Lägg märke till de korta benens placering och utformning som tyder på att deras uppgift inte
har varit att stödja mot ett plant underlag.
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skriftliga källor från 16 – 1800-tal.
Samtliga uppgifter som beskriver den långa bords-

skivans placering omtalar att den varit upphängd i
andvegi mitt på gavelväggen (Hauglid 1941:45ff;
Norberg & Stigum 1957). Placeringen är intressant
eftersom detta från 1000-talet var platsen för gård-
sägarens hedersplats. Till skillnad från de små bords-
plankorna har dessa långa bordsskivor varit upplagda
på ett underrede antingen av enkla fristående stolpstöd
eller av bockar i vardera kortsidan (Erixon 1938:92ff).
I medeltida källor kallas dessa bockar eller bords-

underreden för bordstólar (Guðmundsson 1889: 189f;
Fritzner 1954:171).

Det har inte varit möjligt att avgöra om uppgif-
terna i de isländska sagorna om långa bordskivor till-
hör inredningen i den yngre stugan eller om de också
har använts i den äldre skålen. Däremot kan de små
matbrädorna enligt både Tacitus och Guðmundsson
tillskrivas ett äldre måltidsskick. Den tydliga anknyt-
ningen till den yngre högsätesplatsen gör att jag stäl-
ler mig tveksam till att de långa bordskivorna har an-
vänts före 1000-talet.

Fig 5:24. Storstugan eller baðstofan från 1870-tal i Glaumbær, norra Island. I varje säng fanns ett sängbräde, rúmfjöl, ofta vackert
utsirat. Brädet nyttjades som både arbetsbord och matbord. När det inte användes fanns det under dagen nedstucket utmed sängens
väggsida och om natten satte man ner det vid sängens framkant för att hålla sängkläderna på plats.

Fig 5:23. Norsk medeltida
bordsskiva från Søstuggu i
Meldal. Den bevarade delen är
347 cm lång och 66 cm bred.
Längs den ena långsidan är en
upphöjd kant för att hindra
matrester från att rinna ner i
knäet (efter Liestøl 1967:22).
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En motsvarighet till Tacitus personliga matbrädor
är de sängplankor, rumfjöl, som i de yngre isländska
torvhusen har suttit i sängens framkant för att hålla
sängkläderna på plats (fig 5:24). I Minjasafn Austur-
lands, Egilstadir fanns utställt flera sådana sängplankor
och Reykjaviks Nationalmuseum hade ett hundratal i
samlingarna. Plankorna är svårdaterade men många
har pga ornamentiken kunnat dateras till 17–1800-
tal. Flera är rikt ornerade med karvsnitt i olika möns-
ter med starkt fornnordiska uttrycksformer: yttäck-
ande flätornamentik, mönsterbårder, spiraler och cirk-
lar men också initialer och korta böner om skydd och
välsignelse. Nationalmuseets samlingar var vid mitt
besök 2003 nedpackade i magasin men 14 rumfjöl
med cirkelmotiv plockades fram. De flesta hade växt-
slingor som motiv, några med text och initialer. Plan-
korna var 1 – 1,5 m långa och 10-25 cm breda. Alla
hade skärmärken på baksidan. Några med skärmärken
som om två personer hade suttit och skurit vid var sin
halva. En hade ett inristat spelbräde på baksidan.
Några hade årtal inskurna mitt på baksidan. Flera
hade på baksidan längsgående inskurna skåror längs
kanterna, liknande de norska långborden fast grun-
dare, och flera var lagade på baksidan. Dessa plan-
kor hade stuckits ner längs sängens framkant för att
hålla sängkläderna på plats. Att de var så rikt ornerade
berodde på att plankan såg som en personlig ägodel
för den eller de personer som delade bädden. Skär-
märken på baksidan kunde tyda på att de använts
som en liten bordsskiva eller arbetsunderlag men i
Nationalmuseet fanns inga uppgifter som bekräftade
detta. I Glaumbær gårds- och hembygdsmuseum be-
skrivs däremot hur man åt och arbetade sittande på
sängkanten. Inga fristående bord fanns i bostads-
rummet utan sängbrädet användes som både arbets-
och matbord (Glaumbær gårds- och hembygds-
museum.)

För förståelse av måltidsskick måste lösa matplankor
i knäet åtminstone betyda att familjen inte intog målti-
den samlade kring ett gemensamt bord men det ute-
sluter inte en samling kring ett gemensamt grötfat eller
kittel. Till den dagliga kosten hörde troligen kornmjöls-
gröt och ”supa” dvs kokt kött eller fisk i buljong. Djupa
trätallrikar är inte kända, däremot flata svarvade trä-
tallrikar. Rester efter fyra sådana har hittats i två stor-
lekar, 18 cm och 20-21 cm, i Högomsgraven, Medel-
pad. Dateringen är ca 500 e Kr (Ramqvist 1992a:135f).
Gröt med mjölk eller soppa går inte att äta på vare sig
flata trätallrikar eller matplankor. Om familjen har ätit
gröt på samma sätt som under historisk tid har istället
alla ätit ur samma grötfat (fig 5:25). En annan möjlig-
het är att gröten eller köttet och fisken åts åtskilt från

mjölk, buljong eller annan vätska dvs de förra på träfat
och de senare i träkåsor eller bägare. Medeltida upp-
gifter finns också om att gröten ofta blandades med
kött, fisk eller vegetabilier (Lagerqvist & Åberg
1994:27). Guðmundsson (1889:188) menar att maten i
den äldsta tiden serverades i portioner direkt på bordet
men senare på tallrikar.

Min slutsats efter genomgång av de skriftliga käl-
lorna är att järnålderns långhus troligen hade sitt- och
liggplatser vid långväggarna. Närmast elden längs
långsidorna kunde sittplatserna vara avgränsade med
en upphöjd längsgående sittstock, setstokk. Utrym-
met bakom sittplatserna var troligen avsett för sov-
platser. Detta kunde antingen vara täckt med ett plank-
golv och dynor eller mattor eller bestående av ett jord-
golv. Det senare kunde då likna en kasse som fyllts
med hö eller halm för sovplatserna. Man låg utifrån
källorna tvärs över rummet och sovplatserna kunde
vara avdelade med textilier eller skinn hängande från
taket. Eftersom inget botaniskt material hade depo-

Fig 5:25. Hur måltiderna intogs i långhuset i Gene har betydelse
för förståelsen av rummets inredning. Här har familjen samlats
kring den stora järngrytan. Foto Jan Dufva.
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nerats vid väggstolparna i Gene kan detta tyda på att
dessa har varit skyddade av ett plankgolv. Heders-
platsens placering har varit svårast att klargöra, ar-
gument finns för en placering både vid den inre ga-
veln och mitt på den östra långsidan. Källorna upp-
ger dock den senare placeringen som den äldsta och
platsens närhet till arinn, det förkristna altaret och
det kungliga beslutet att flytta hedersplatsen är de
starkaste argumenten för placeringen mitt på långsi-
dan. Den andra hedersplatsen var på den västra si-
dan och även den med plats för cirka tre personer.

Utifrån både arkeologiska och skriftliga källor kan
vi sammanfattningsvis teckna en bild av ett måltids-
skick under järnåldern som markant skiljer sig från
vad vi är vana vid. Inga uppgifter tyder på att man
intog sina måltider sittande runt ett gemensamt dukat
bord. Istället beskrivs hur man antingen satt med sin
personliga matbräda eller bordsplanka i knäet eller
längs ena långsidan av en lång bordsskiva. Den stora
skillnaden mellan järnålderns och medeltidens måltids-
skick är alltså sittplatsernas placering. Enligt det äldre
måltidsskicket satt man längs rummets långsidor
vända mot elden i rummets mitt. Det är först under
medeltiden som det blir vanligt att sitta runt ett ge-
mensamt bord. Då har också elden flyttats från sin
centrala placering till rummets hörn.

Vid måltiderna ställdes små bord eller matbrädor
fram för varje person utom eventuellt vid gästabud
när upphängda långbord togs ner från väggen och
placerades på underreden på brädgolvet. Borden var

så låga och smala att man kunde stiga över dem. I
allmänhet serverades maten direkt i portioner på
matbrädan och måltiden intogs med händer, kniv och
sked. Tallrikar kan som i Högomgraven tillhöra ett
högre samhällskick eller en yngre tradition. Dryckes-
hornen kunde fyllas från ett stort kärl stående på
skänkbordet vid rummets inre gavel.

Rekonstruktionsarbetet i Gene ledde till flera förslag till in-
redning av bostadsrummet. Först uppfördes under 1995 sju
sängar, fyra på den östra och tre på den västra sidan. Sängarna
byggdes som ståndssängar med avskiljande mellanväggar, 2 m
långa och 140 cm breda med plats för två vuxna. Som virke
användes gamla handbilade golvplankor. Skiljeväggarna bygg-
des i stavverk. Sängbottnen gjordes av samma golvplankor
och lades som ett tätt underlag. Brädan längs framkanten gjor-
des lägre på mitten för att ge plats åt en lös sängbräda/mat-
planka (fig 5:26). Bordsskivor tillverkades med de medeltida
långborden som förebild, men utfördes i samma längder som
sängarna och hängdes upp ovanför varje säng. Vid gästabud
kunde de läggas på underreden och ställas framför sängarna.

Inredningen ändrades under 1998 när det stod klart att järn-
ålderns sovplatser inte hade varit inbyggda sängar, att borden
varit små och troligen avsedda för endast en person och att
eventuellt en eller ett fåtal längre bordskivor tagits fram vid
större folksamlingar som gästabud. Sängarna ersattes av ett
plankgolv längs båda långsidorna och den inre gaveln och sov-
platserna blev lösa halmfyllda linnemadrasser.

5.5.6 FÄHUS – fjös

Fjøset avser i hela Norden alltid kostallet. Norska
benämningar finns på nautafjøs, som avser fjös för
kor och storboskap, och fènada(r)–fjös, som avser

Fig 5:26. En av sju
sängar i bostadsrum-
met 1995. I sängens
framkant kan en säng-
planka skjutas ner för
att hålla sängkläderna
på plats. I överkant
hänger en bordsskiva.
Illustration Åke Sjödin.
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fjös för svin och getter. Vanligen benämns motsva-
rande utrymmen till smådjuren för svinhus, lammhus
och fårhus.

De medeltida källorna beskriver fjöset som ett hus
med bås längs en eller bägge långväggarna. Ofta med
stora stenhällar som båsavskiljare. Båsen saknade
krubbor och djuren stod bundna vid väggen med trä-
klampar och vidjeband. I Norge uppges att krubba
kan ha funnits i svinhus och häststall men att det är
ett relativt nytt fenomen i fjöset. (Eldjàrn 1959; Stigum
1959; Steensberg 1959; Granlund 1959).

Synliga båsplatser finns från andra undersökta
treskeppiga byggnader. Ofta framträder de som
mörkfärgningar eller med kantställda stenhällar och
är alltid placerade vinkelrätt mot ytterväggarna. Bås-
platsernas storlek varierar och är i Danmark och på
Island 70–100 cm breda och 100–150 cm djupa
(Eldjárn 1959; Hvass 1982:131). Även längs hela
Nordsjökusten uppges 80–100 cm som den vanliga
bredden (Myrdal 1984:85f). I danska järnåldershus
finns också stenlagda golv och gödselränna i fähusen
t ex i Sjælborg, Jylland (se Myhre 1980:439).

Ramqvist har beräknat antalet husdjur på järn-
åldersgården i Gene. Han har då i första hand utgått
från storleken på stalldelarna som tyder på att dessa
varit indelade i två avdelningar. Den södra tolkades
som ett fjös eller fähus för gårdens kor och den norra
ett stall för övriga husdjur. I hus II är fähuset ca 5
meter långt, vilket ger plats för maximalt 10 kor. Det
arkeologiska benmaterialet visar att kor, häst, får/get
och gris har funnits på gården, Genom att jämföra
tillgänglig åkerareal, gödselmängd och beräknad ar-
betsinsats för jordbruket har Ramqvist (1983:168ff)
uppskattat gårdens produktion och energibehov. Han
kommer då fram till att det krävs en arbetsinsats
motsvarande 10 vuxna för höskörden på 13 ha äng.
Med en kornåker på 1,5 ha och en boskapsstock be-
stående av 10 nötboskap, 20 får, 4 grisar och 1 häst,
samt ett antal kalvar, lamm och griskultingar varje år,
skapas ett näringsuttag som till 60 % tillgodoser 10
vuxna personers energibehov. Resterande energi-
tillskott måste tas från jakt och fiske.

 I stalldelarna i Gene hus II fanns stora mörk-
färgningar G 29, G 138 och G 36 (se fig 5:12). Dessa
hade Ramqvist (1983:159) tolkat som färgningar ef-
ter djurens båsplatser. I anläggning G 29 fanns ett
antal mindre stolpar som kan tolkas som båsavskilj-
are (fig 5:27). Avstånden mellan stolparna varierar
mellan 100 och 160 cm och kan avgränsa tre enkel-
bås och ett dubbelbås. Båsens djup blir ca 240 cm.
Här finns alltså plats för maximalt 5 kor vid ena lång-
sidan. Mitt i den norra stalldelen finns en stor mörk-

färgning, G 36, som kan tolkas som en båsplats för
något av de övriga husdjuren, häst, får eller gris.

I stalldelen fanns, strax intill färgning G 36, en 120
x 80 cm stor eldstad, G 36d med kol och sot, lite
brända ben och bränd lera men utan skörbränd sten
(se fig 5:12). Eldstaden är i förhållande till husets
mittlinje förskjuten ca 150 cm mot väster och place-
rad strax intill bock 6 och den antagna mellanväggen.
Placeringen avviker från de övriga härdarna i lång-
husen som placerats vid husets mittlinje. En motsva-
rande eldstad, A 121, finns också i hus I vilket tyder
på att dessa härdar haft en specifik användning kopp-
lad till rumsfunktionen. I hus I är härden placerad
något närmare ytterväggen. Den innehåller inga
brända ben eller bränd lera men lite skörbränd sten.

Fig 5:27. Anläggning G 29 med stolpar som visar båsplatsernas
bredd mellan 1,0 och 1,6 m. Streckfyllda färgningar markerar
stolphål a) stolpe för innertak, b) takbärande stolpe i bock 4
(efter Ramqvist 1981:106).
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Eldstädernas placeringar gör det omöjligt att föra ut
röken på något annat sätt än genom en öppning i ytter-
taket. Här bör alltså finnas en reglerbar rököppning.
En annan möjlighet skulle vara att eldstäderna har
fungerat som värmekällor med hjälp av uppvärmda
stenar istället för med öppen eld. Den totala frånva-
ron av skörbränd sten i härd G 36d i hus II och de
relativt små mängderna i den motsvarande härden i
hus I, talar inte för detta alternativ.

Eldstäder fanns också i fähuset. I hus I finns fyra
eldstäder i det s k ingångsrummet och en dubbel-
eldstad i fähuset. I hus II finns en 160 x 110 cm stor
eldstad som är belägen bara 60 cm norr om bock 4.
Röken måste ha dragit ut från dessa eldstäder utan
att rökförgifta husdjuren. Hur detta har skett är en
intressant fråga för förståelsen av husets konstruk-
tion och funktion. Fähusets eldstad var placerad när-
mast bostadsrummet. Om röken från eldstaden skulle
dra ut genom den södra gavelöppningen måste det
innebära att fähuset var förslutet med täta mellan-
väggar mot norr men stod i förbindelse med bostads-
rummet i söder.

Mjölkkor behöver ett varmt utrymme. De alstrar
själva ganska mycket värme men också fukt. De är
däremot känsliga för drag och det är troligt att fähuset
därför saknade direkt ingång i ytterväggen. Den in-
gång där djuren ska tas ut och in bör istället vara
placerad i den norra stalldelen. Öppningarna E 3 i
den västra långväggen bör kunna avse sådana in-
gångar för husdjuren (se fig 3:2).

I våra försök att lösa rökproblemen såg vi en möj-
lighet till att värmen från djuren också skulle kunna
också värma utrymmet mellan inner– och yttervägg-
arna samt rökkanalen. Detta är möjligt eftersom
fähusets innerväggar inte är klinade utan endast ris-
flätade. Vi hade förstått att det var viktigt att inne-
temperaturen i bostadsrummet hölls högre än ute-
temperaturen för att få ett tillfredställande drag. Med
en varm rökkanal skulle draget fungera bättre. Men
fukten och gaserna från djuren måste också ventile-
ras bort. Öppningen uppe vid taket mot bostadsrummet
kunde därför tänkas fungera både som rököppning,
när eldstaden används men även som ventilations-
öppning. Fähusets konstruktion skulle kunna innebära
att värmen från djuren värmde upp rökkanalen och
därmed bildade en värmemantel runt bostadsrummet.
Fähusets placering i långhuset kunde därför vara en
viktig faktor för hela husets funktion. Detta var ett
förhållande som vi skulle komma att undersöka un-
der boendeexperimentet 1998 se avsnitt 6.

 Innertaksstolpar fanns i Gene hus I i både bostads-
del, ingångsrum och fähus. Det betyder att även dessa

utrymmen har varit försedda med innertak. Vi hade
uppmärksammat att de stolpar som kunde tolkas som
båsavskiljare i hus II inte var placerade i linje med
innertaksstolparna (fig 5:27) utan uppenbarligen av-
siktligt förskjutna och placerade strax intill. Ett för-
hållande som kunde tyda på att fähuset saknade in-
nertak eller hade en annan typ av innertak än i
bostadsrummet.

Hus II har avbrott i den yttre västra väggrännan
som kan tolkas som ingångar. Öppningarna saknar
dock ingångsstolpar och har därför av Ramqvist
(1983: 85) tolkats som osäkra. I hus I sammanföll
den västra väggen med den östra väggen till hus II
och väggsträckningen kunde därför inte utskiljas. En
eventuell ingång har föreslagits på den västra lång-
väggen intill den antagna mellanväggen vid bock 8
(se fig 5:12) (Ramqvist 1983:59).

Utan golv i fähuset är det svårt att hålla rent under
djuren. Vår erfarenhet var därför att djuren måste
tvättas med vatten varje morgon för att inte löpa risk
för sår och infektioner. Man kan tycka att gödseln
istället för att skapa problem borde ha betraktats som
en tillgång. För att kunna ta tillvara den i största möj-
liga mån kan det därför vara rimligt att anta att bås-
golv av trä har funnits i Norrland redan vid denna tid.
Huset är byggt av drygt 1000 m³virke vilket visar att
det fanns god tillgång på byggnadsvirke. I Danmark
kan däremot en begränsad virkestillgång kanske för-
klara varför båsgolven ibland byggdes av sten.

Varken arkeologiska eller skriftliga källor ger upp-
gift om krubbor eller foderrännor i fähuset. Istället har
hö- eller halmfodret troligen lagts in på golvet i varje
bås med barkskav eller hackat granris ovanpå. Det är
sannolikt att sårpa på hö, löv, agnar mm kokades och
delades ut i ämbar, men bara till de kor som hade
nykalvat eller som annars behövde extra tillskott. Is-
tället för att bära in vatten till djuren kunde dessa tas ut
en gång om dagen till vattenkällan för att dricka (se s
108).

Våren 1995 restes de stolpar som hade tolkats som båsavskiljare
i fähuset. Tre stolpar under en gemensam överliggare placera-
des på vardera sidan om mittpartiet. Det innebar att fyra
båsplatser bildades på varje sida.

Sommaren 1995 kompletterades bilden av järnåldersgården
i Gene med levande husdjur (fig 5:28). Två fjällkor inköptes
från Jämtland. Fjällnära fjällkor är mindre än vanliga fjällkor
och skulle bättre motsvara järnålderns boskap. Fem tackor
med lamm av s k skogsfår inskaffades också. Djuren skulle
hållas på järnåldersgården under sommarhalvåret och hos fo-
dervärd över vintern. Fåren och fjällkorna stallades in i fähuset
varje kväll och mjölkningen skedde inomhus. Vår djurskötare
Erik Sjödin, med mångårig erfarenhet av husdjursskötsel, hade
inga problem att ta djuren ut och in genom höladan och förbi
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kornåkern. Med flera djur trodde han däremot att detta kunde
bli svårt.

De skriftliga källorna uppger att korna har stått i bås med
huvudet mot ytterväggen. Båsen i Gene är 240 cm djupa och
125 cm breda att jämföra med de danska och isländska mot-
svarigheterna som är 100–150 cm djupa och 70–100 cm breda.
De djupa båsen var enligt vår erfarenhet bara till nackdel (fig
5:29). Under mjölkningen tvingades man sitta en bra bit inne
i båset vilket var trångt och opraktiskt. Detta trots att bås-
platserna åtskiljdes endast med hjälp av en tvärstock. Flera
arkeologiska exempel finns på stora stenhällar som båsavskilj-
are, vilket antyder att båsväggarna har varit täta.

Vi valde också att bygga ett innertak av plank över den
norra delen av fähuset med ledning av de lämningar efter
innertaksstolpar som fanns i hus I och den sed med sovplats,
hjälle, i fähuset som i skriftliga källor beskrevs som ålderdom-
lig och nödvändig för djurskötseln. Fähuset kom också att
inredas med båspallar av trä och stallet med en fårkätte och en
svinstia längs den östra långväggen.

5.5.7 HÄSTSTALL – stall

Beteckningen stall syftar i både Sverige och Norge i
regel på häststallet. Så även i Danmark men där har
det också använts i betydelsen ladugård. Stallet var
oftast friliggande och försett med gavelingång, men
kunde också på många håll infogas som en avbalk-
ning i en lada eller intill ett ingångsrum. I regel var
stallet avsett för endast en häst som vanligen stod

Fig 5:29. Vid mjölkningen ska det finnas utrymme för mjölkers-
kan att sitta i de trånga men djupa båsplatserna. Här mjölkas
djuren av Maj-Britt Johansson. Foto Jan Dufva.

Fig 5:28. Husdjuren i Gene fornby tillhör några av våra äldsta husdjursraser; skogsfår och fjällkor. Skogsfåren är flerfärgade och kan
variera mellan brunt, vitt, grått och svart. Järnålderns kor liknade troligen den mindre och numera utrotningshotade fjällnära fjällkon.
Foto Jan Dufva.
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obunden. Under vintern skedde ingen utgödsling. Höet
gavs i häck medan den huvudsakliga födan, hackelsen
med havremjöl eller kornmjöl, gavs i krubba. Fodret
fuktades med vatten och krubban var därför tillver-
kad av en urholkad stock. Det var inte ovanligt att
stallet var försett med lås (Berg 1972).

För inredningen av rummet norr om fähuset, stal-
let, är uppgifterna betydligt mera knapphändiga. Upp-
gifter finns om att både häst och svin hade foder-
krubbor, men att dessa saknades hos fåren. De ar-
keologiska mörkfärgningarna i hus II tyder på en bås-
plats mitt i rummet och en båsplats i det NÖ hörnet.
I det NV hörnet finns en eldstad. Lämningarna efter
mellanväggen återfinns både i mittskepp och i sido-
skepp vid bock 6. Utrymme för en dörröppning i
mellanväggen elimineras därmed kraftigt (se fig 5:12).
En ingång i den västra ytterväggen skulle vara en
bättre lösning särskilt om djuren ska tas ut en gång
om dagen under vinterperioden. Då är det direkt
olämpligt att föra dem genom foderladan. Ingången i
ytterväggen blir då bara 150 cm hög, men med tanke
på att järnålderns boskap var ungefär hälften så stora
som boskapen vid sekelskiftet har kanske detta varit
en tillräcklig öppningshöjd.

Något som inte syns i de arkeologiska lämningarna
är den plats där familjen uträttade sina behov. Om man
studerar etnologiska paralleller har ”dasset” utgjorts
av en stång i svinstian eller hos hästen. Redan i en
handskrift från 1440-talet finns en beskrivning där be-
hoven uppenbarligen förrättades i svinstian. Ett gam-
malt muntligt traderat talesätt är att ”om någon sitter
på stången och ett svin biter av honom tasken, är det
hans ensak”. Med ensak avses i det här fallet att det
är hans eget ansvar och ingen rättslig prövning eller
sak ska resas mot någon annan (Tilander 1968:5ff).

En tolkning av stalldelens inredning kan tillsvidare
inte bli annat än ganska fria spekulationer. Förslags-
vis kan det största husdjuret, hästen, placeras i mit-
ten av rummet med den största takhöjden. Storleken
på färgningen är 3,5 x 2,2 m vilket förefaller onödigt
stort för en häst, snarare lämpligt för två hästar eller
för 20 får. Hästen har varit det husdjur som omfattats
av den största omtanken. Han hade troligen egen
krubba och även om han också togs ut till källan för
att vattnas, fick han även vatten inburet i ämbar.
Möjligen var eldstaden avsedd för uppvärmning av
häststallet. Ovanpå stallet var det också vanligt med
en höskulle både till isolering och för bekvämlighet.
Höskullen kan vara öppen mot foderladan för att un-
derlätta inlastning. Om hästen eller hästarna står i
mitten bör det också finnas en kätte för fåren. Det
NÖ hörnet i stalldelen skulle då kunna ge plats till 4

grisar. I svinstian fanns troligen också familjens torr-
toalett, en stång i väggen, stödd på två stolpar. Stång-
en bör dock placeras ganska högt!

5.5.8 FODERLADA – lada

Benämningen lada avser vanligen hus för förvaring
av otröskad säd eller hö. I Sverige och Norge be-
tecknar ladan både foderlada och sädeslada medan
den på Island alltid avser bara foderladan (Eldjárn
1965:138).

I Hälsingelagen närmar man sig gården från ut-
ägorna där ”ytterst gå horn och hovar”. Via mellan-
hagen, ängen, inhägnad äng på åker samt hölada och
inhägnad plats i åker och äng kommer man till sädes-
ladan på åker, landningsställe för båtar, humlegård,
boskapsfålla och halmlada. Först därefter är man
framme vid ladugården och gården (Holmbäck &
Wessén 1979:328). Här beskrivs att höladan och även
sädesladan står på åkern. Närmast bostadshuset är
istället halmladan.

I Gene visar analyserna av förkolnade fröer (se
fig 5:1) att husdjurens vinterfoder återfanns i lång-
husets norra delar. Rummet norr om stallet har där-
för tolkats som foderlada. Analyserna tyder på att
fodret bestod av både ängshö och sjöfoder (fig 5:30).
Pollen av knappsäv hittades i den norra delen i hus II,
i hus IV och hus VIII (Ramqvist 1983:165, tabell 6:1).
Den senare har tolkat som kornförråd eller sädes-
lada (Lindqvist & Ramqvist 1993:47). Men djurens
vinterfoder utgjordes troligen också av avskavd bark,
repat löv, agnar och ogräsfrön från tröskningen. Om
dessa foder har förvarats i lårar, bingar eller urhol-
kade stockar är osäkert. Det finns inga som helst
uppgifter om inredningar i foderlador.

I hus I finns en eldstad, A123, i foderladan. Med
tanke på brandfaran måste detta ses som orimligt. Ingen
skulle väl komma på tanken att elda i en hölada? Det
betyder att om denna härd verkligen tillhör hus I då
måste också rumsfunktionen studeras närmare.

I hus II sammanhänger troligen ingång E5 i den
nordöstra långsidan (se fig 5:12) med den stora an-
läggningen G186. Ingången är bara 70 cm bred. Om
detta hade varit den öppning där fodret skulle tas in
borde den ha varit bredare. Det är därför rimligt att
anta att foderladan har en egen ingång. I den västra
långväggen finns ett avbrott (E4) i vägglinjen som
har tolkas som en osäker ingångsöppning utan sär-
skilda ingångsstolpar. Denna ingång skulle därmed
bara skapa en ingångshöjd upp till hammarbandet dvs
150 cm hög.
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Säkra ingångar i ytterväggen saknas för både fähus och stall.
För att kunna ta djuren in och ut genom den norra ingången
(E5) byggdes därför under 1995 innerdörrar i mellanväggarna
mellan fähus/stall och stall/lada. Erfarenheterna visade att lös-
ningen inte var särskilt passande. Om djuren tas ut varje dag
under vintern för att vattnas är det inte lämpligt att föra ut
dem genom foderladan. Troligare är att djuren hade en ingång
i den västra långsidan. De båda osäkra ingångarna (E3) i den
norra stalldelen skulle bättre motsvara behovet (se fig 5:12).

5.5.9 GROVKÖK – eldhus med kölna eller baðstofa

I de nordligaste delarna av båda långhusen fanns stora
mörkfärgningar (se fig 5:12). I hus II hade färgningen
en nästan rektangulär form ca 4 x 3 m med tre raka
sidor och den fjärde östra sidan rundat konvex.
Färgningen var ca 40 cm djup och med en ca 2 x 1,6
m plan bottenyta. I botten av anläggningen fanns en
oval eldstad (78 x 68 cm), ett stolphål 5-10 cm i dia-
meter och ett antal plana stenar som eventuellt varit
underlag för stolpar (fig 5:31). I anläggningen hitta-
des förkolnade fröer av båda sädesslagen korn och
havre, flera örter som svinmålla, våtarv, åkerspergel,
trampört och åkerpilört samt bär som kråkbär, hallon
och rönnbär (Ramqvist 1983:88, 165).

Ramqvist (1981:186) antar att anläggningen har
varit försedd med någon form av överbyggnad. Färg-

ningen uppvisar stora likheter med kontinentala och
sydskandinaviska grophus och blev också först tol-
kad som ett sådant. Senare tolkningar visade dock
att anläggningen tillhörde långhuset (Ramqvist
1983:88f). Båda långhusen har en eldstad strax utan-

Fig 5:31. Plan över anläggning G 186. Fylld markering är stolphål,
ofylld markering är sten (efter Ramqvist 1981:186, fig 7.6).

Fig 5:30. Sjöfodertäkt illustrerad av Agne Säterberg, Maggis Frisk, Bettan Edberg, Albin Edberg och Oskar Edberg. Foto Jan Dufva.
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för husen i norr som troligen också tillhör rums-
funktionen.

Rummet vid den norra gaveln i de båda långhusen
i Gene har av Lindqvist & Ramqvist (1993:36) tolk-
ats som ett slags grovkök där man möjligen tillrett
gröpe eller liknande till djuren. I de skriftliga källorna
motsvaras grovkökets funktion av benämningarna
skåle, skáli och eldhus. De största likheterna har
beskrivningarna med eldhuset som i den norska saga-
litteraturen beskrivs som det rum som låg vid husets
ena gavel, där man bakade bröd, tvättade kläder,
värmde vattnet till boskapen under vintern och
bryggde ölet. Där skedde också all kokning i sam-
band med slakten och stora fester som begravningar
och bröllop. Det var också ett utbrett skick att famil-
jen under sommaren flyttade ut i eldhuset och där
skötte matlagningen. I regel har eldhuset där varit ett
enrumshus med dörr i gavelväggen. Långväggarna
och taket var gärna förlängda så att de var utskju-
tande över dörren. Rummet kunde vara öppet i ga-
veln men också inklätt med en plankvägg. En annan
benämning på det norska eldhuset är steikarahus
(Stigum 1958). Även i de svenska källorna finns stek-
arahus som benämning på eldhuset.

I de arkeologisk undersökta lämningarna efter de
äldsta långhusen i Island finns uppenbarligen ingen
indelning som direkt kan sägas motsvara eldhuset.
Funktionen förefaller att uppträda först under 1000-
talet i samband med att skålens funktion ändras och
stugan som uppehållsrum tillkommer. Eldhuset blir
samtidigt det speciella rummet för matlagning.

De isländska sagorna beskriver skålen som det äldsta
bostadsrummet. Jag har argumenterat för att de för-
kristna elementen tas bort från gården vid kristnandet.
För att eliminera eldens tidigare centrala betydelse i re-
ligionen flyttas dess olika funktioner ut i nya separata
rum, eldhus och stuga. I eldhuset skedde all matlagning
och stugan blev det dagliga uppehålls- och arbetsrum-
met. Skålen var därefter endast sovplats.

Samma funktioner som beskrivs för eldhuset be-
skrivs också för senare tiders bryggstuga. Här har
köttet kokats efter slaktning, kläder tvättats och mjödet
eller ölet bryggts. Hit flyttade också familjen under
sommarhalvåret. Gemensamt för alla nordiska län-
derna är att eldhuset uppges vara placerat vid gaveln
med en gavelingång. I Finland beskrivs eldhusets
användning på samma sätt som i Norge. Där uppges
också att eldhuset vanligen låg i närheten av brunnen
och fähuset, ibland invid bastun (Valonen 1958).

Sigurd Erixon beskriver kökets historia i ett långt
perspektiv. Han menar att stugan varit vinterkök
medan eldhuset varit sommarkök. Eldhuset benämns

också i källorna för stekarahus och dialektalt ”störs”,
”sters”, ”störelse” mm. Det är enligt Erixon (1947:
401f) detta eldhus som åtminstone från 1600-talet
kallas brygghus och bagarstuga.

Funktioner som under medeltid beskrivs som
nedgrävda är kölnan för ölbryggning och i Island den
äldre typen av baðstofa. I Eyrbyggja saga beskrivs
en sådan badstuga som uppges vara försedd med
förstuga vilket kan tyda på att den ingick i en större
byggnad. I Norge uppges att kölnan vanligen var pla-
cerad i ett eldhus. Omkring 1325 likställs badstuga
och kölna (Talve 1965:102f).

Benämningen av det nordligaste rummet är alltså
inte entydig. Å ena sidan förefaller eldhuset att vara
den funktion som bäst motsvarar Ramqvists tolkning
av byggnadsdelen som ett grovkök. Men å andra si-
dan förefaller benämningen eldhus att vara yngre och
åtminstone i Island troligen förknippad med kristen-
domens förändring av bostaden. Dessutom saknas
större eldstäder i den norra delen av långhuset i Gene
vilka skulle stödja en tolkning som eldhus. Den enda
eldstaden finns i den nedgrävda anläggningen. Däre-
mot finns en eldstad utanför den norra gaveln. Den
begränsade medeltida aktiviteten på boplatsen ( jmf
Ramqvist 1983:90f) kan visserligen ha lett till att even-
tuella stenar har återanvänts vid uppförandet av den
medeltida hörnhärden men spår av flera härdar skulle
ändå ha uppmärksammats vid undersökningen. Större
likheter är det istället med beskrivningen av den
nedgrävda badstugan som här, med närheten till den
norra ingången, är en direkt motsvarighet till sagans
förstuga. Men nedgrävningen och den rika förekom-
sten av örter för också tankarna till ölbryggning och
de speciella krav på värme som denna process krä-
ver. Processen kräver därför ett närmare studium.

Framställningen av mjöd skiljer sig från ölbrygg-
ningen genom att den förra utgår från honung i
jäsningsprocessen medan den senare utgår från malt
av korn. Mjödet kan därför framställas av en befolk-
ning som lever på jakt- och fiske medan ölet däremot
kräver en åkerbrukande näringsekonomi (Thunaeus
1968:14ff). Man skulle därför kunna tro att mjödet är
äldre än ölet men för detta finns inga arkeologiska
belägg. Däremot finns belägg för att mjöd och öl upp-
träder samtidigt och ibland också blandade. En så-
dan blandning av öl, mjöd och bärvin har analyserats
från en ekkistgrav i Egtved på Jylland. Graven date-
ras till 1500 f Kr. Ytterligare några danska fynd visar
att en dryck innehållande malt användes under äldre
järnålder (Gram 1936:40ff, Grüss 1931:180ff). Kan-
ske var ölet den vardagliga drycken medan mjödet
tillhörde gästabuden. Att mjödet ansågs fint beskri-
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ver också de isländska sagorna där det är särskilt
förknippat med gudarna (Olsson 1992:6).

För att få honungen att jäsa krävs en uppvärmning
över 80° men processen kan därefter skötas i trä-
kärl. Ölbryggning däremot innehåller många moment
med speciella krav. Processen kan indelas i tre huvud-
delar: Mältning, bryggning och jäsning. Genom prak-
tiska försök har Seymoure (1976) beskrivit förfaran-
det. Jämfört med svenska beskrivningar kan proces-
sen beskrivas på följande sätt:

Först blötläggs kornet i ljummet vatten några da-
gar innan det tas upp för att gro. Under groningen
omvandlas stärkelsen till socker, vilket i sin tur jäses
till alkohol. Processen kan ta 5 till 10 dagar och det är
under denna tid viktigt att temperaturen hålls mellan
17° och 20°. Malten, som den då kallas, ska under
tiden försiktigt röras och hållas fuktig. Därefter ska
den torkas i ugn eller över öppen eld i 50°. I kölnan
ligger malten utbrett på glesa bottnar över en eld-
stad. Det är viktigt att passa malten och vända på
kornen hela tiden. Temperaturen får inte överstiga
60°. Torkningen är färdig när ett korn spricker när
man biter det mellan tänderna. Nu kan malten förva-
ras en tid tills den ska användas.

Kornet krossas därefter i en kvarn. Till 25 kg kros-
sad malt kokas sedan 45 liter vatten. Därefter be-
hövs ett mältkar med avtappningshål. Till karet görs
en sil av sammanbunden halm eller hö. Silen place-
ras inuti karet framför avtappningshålet och snöret
träs ut genom hålet. Vattnet, som nu inte får vara
varmare än 65°, och den krossade malten hälls i ka-
ret och får stå övertäckta till nästa dag. Vätskan i
karet kallas nu mäsk. Karets innehåll tappas upp på
hinkar, karet rengörs och den krossade malten ges till
djuren, framför allt svinen (härav benämningen fylle-
svin). Den färdigsilade vätskan kallas nu vört. Den
får nu koka tillsammans med smakämnen t ex pors,
skvattram och enbär i en timme. Fynden av fröer
från kråkbär och hallon i Gene anläggning G 186 kan-
ske också visar på smaksättningar av ölet. Vörten
hälls därefter tillbaka i karet och får svalna till rums-
temperatur. Då först är det dags att blanda i jästen.
Jästen hade sparats från föregående bryggning an-
tingen i ett kärl nedsänkt i kallt källvatten eller intorkad
i ett tygstycke, halmkrans eller en björkkubbe. Efter
några dagars jäsning och skumning av ytan är det
dags att tappa upp ölet i förvaringskärl. Från och med
nu ska ölet förvaras lufttätt i förslutna kärl (Thunaeus
1968:11ff; Seymour 1976:68ff; Keyland 1989: 72ff).

Utifrån denna beskrivning kan man förstå att tem-
peraturen i det rum där ölbryggningen skulle försiggå
måste kunna kontrolleras. Torkningen av malten var

en viktig del av processen. Sådana särskilda torkan-
ordningar för malten, s k kölnor, har funnits i hela
Norden åtminstone från yngre järnålder efter engel-
ska förebilder. Enligt Talve var kölnan i huvudsak
knuttimrad och en utvecklad form av de äldre tork-
gropar och runda till fyrsidiga torkanordningar som
från 800-tal är kända i Shetland, Norge, Island, Grön-
land, Danmark och Sydsverige. Han menar också
att dessa torkanordningar troligen är ännu äldre (Talve
1960:434f; 1965). Talve visar också att torkning av
malt och säd och inte bad har varit bastuns ursprung-
liga funktioner (Talve 1960:457ff).

I det sydgötiska huset beskrivs att säden torkats
och förvarats på bostadsrummets loft men Erixon
påpekar att detta inte avser den spannmålstorkning
som gör kornet lättare att krossa vid malning utan
avsåg endast att skydda säden mot skadedjur samt
fukt-, och mögelangrepp. Den förra torkningen krä-
ver en helt annan torrhetsgrad (Erixon 1947:430).

Jag föreslår att den stora mörkfärgningen (G 186) i
den norra delen av hus II är rester efter en konstruk-
tion med samma funktion som den yngre kölnan eller
bastun dvs för torkning av malt och/eller säd. Troligen
har konstruktionen varit risflätad och klinad med både
väggar och tak. Ett sådant tillslutet rum förfaller nöd-
vändigt för att kunna kontrollera värmen särskilt under
bryggningsprocessen. Den nedgrävda konstruktionen
har också likheter med de isländska sagornas beskriv-
ning av badstugan (se s 116). Som torkanordning för
säden har den haft betydelse både för ölbryggning och
för att underlätta malning. Ingången har troligen varit i
den östra sidan och anläggningen måste ha haft en
öppning i taket för röken. Det är också möjligt att kon-
struktionen även har använts för bastubad. Anlägg-
ningens bottenplan 2 x 1,6 m tyder på ett tillräckligt
stort rum för ett par personer.

Som kokplats för sårpan till djuren är däremot
platsen inte särskilt lämplig. Det går inte att för-
klara varför denna ska kokas i ett tillslutet nedgrävt
rum för att sedan fraktas runt halva huset till fähuset.
Eldstaden i fähuset måste ses som mera lämpad för
detta ändamål.

För att kunna ge något förslag till inredning av ut-
rymmet krävs större kunskaper från ett jämförande
arkeologiskt boplatsmaterial. De skriftliga källorna
tyder på att sovplatser eventuellt kan finnas här för
familjen under sommaren. Kanske har dessa varit
placerade längs båda sidorna om mittlinjen. Både
kokning, tvättning och bryggning kräver en eldstad
och funktionen hos eldstäderna strax utanför den norra
gaveln borde analyseras närmare. Utrustning som kan
behövas för de föreslagna funktionerna är kokkärl,
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tunnor och kar för både klädestvätt, ölbryggning och
tillredning av slaktkött.

Lämningar efter hela den norra gavelväggen sak-
nas och har därför uppförts med den södra gaveln
som förebild. Frågetecknen kring den norra gaveln
är ännu alltför många för att föreslå någon större
ombyggnad. Däremot kan gavelöppningen förses med
en pardörr.

5.6 RUMSBENÄMNINGAR OCH
INREDNING I GENE HUS II

Den arkeologiska undersökningen i Gene ledde till
tolkningar av olika rumsfunktioner i de stora långhusen.
I avsnitt 5.1 – 5.4 jämfördes dessa med jordbrukets
och boskapsskötselns arbetsprocesser, isländska för-
hållanden och skriftliga källor. Detta ledde fram till ett
förslag på benämningar för de arkeologiskt föreslagna
rumsfunktionerna. Därefter har dessa kompletterats
med uppgifter om inredning. Vägledande beskrivningar
har hämtats från medeltida skriftliga källor. Framför
allt har de isländska sagornas beskrivningar av sitt-
och liggplatser samt måltider i husen visat sig möjliga
att tillämpa på den treskeppiga byggnadstypen. Ett för-
sök har sedan gjorts att applicera kunskaperna på lång-
huset i Gene för att undersöka om detta skapar en
bättre förståelse av de arkeologiska spåren. Detta har
utmynnat i ett förslag till rumsbenämningar för Gene
hus II (fig 5:32).

Arkeologernas tolkningar av rumsfunktioner i norr-
ländska järnåldershus skiljer sig främst åt beträffande
tolkningen av den ena gaveln. Två skilda tolkningar
har föreslagits arbetsrum eller trösklada. De rum som
framställs som arbetsrum i de skriftliga källorna är skåle,
stuga och eldhus. Verkstadsarbeten som t ex smide
beskrivs däremot oftast i fristående byggnader. Samt-
liga arbetsrum har haft eldstäder. Långhuset i Gene
saknar eldstäder i den sydligaste delen vilket i hög grad
begränsar rummets användningsmöjligheter som ar-
betsrum särskilt under den mörka årstiden. De rums-
funktioner som saknar eldstäder i de skriftliga källorna
är trösklogen, foder- och tröskladan samt förrådet.
Lindqvist och Ramqvists har tolkat hus VIII som sädes-
förråd och hus X som tröskloge och istället för arbets-
rum eller trösklada menar jag därför att den sydligaste
delen av långhuset troligen har använts som förråd.
Rummets benämning är bur vilket är känt i skriftliga
medeltida källor från hela Norden. I huvudsak uppger
de skriftliga källorna att mjölkprodukter förvarades i
buret. Men även förvaring av kött, fisk, öl, kläder och
seldon nämns. Tänkbar inredning är arbetsbänkar vid

Fig 5:32. Förslag till rumsindelning av hus II i Gene. De arke-
ologiskt påvisade rumsfunktionerna har getts samma benäm-
ningar som motsvarande funktioner i de äldsta skriftliga käl-
lorna. Ritningen visar utförda mellanväggar, dörrar och säng-
inredning hösten 1995.
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väggarna, ett ställ med mjölktråg samt laggade träkärl
i olika storlekar för skyr, syra och öl. Rummet bör
uppfattas som en säker förvaringsplats för boskaps-
skötselns värdefulla kapital, mjölkprodukter och kött. I
de arkeologiska lämningarna bör detta visa sig genom
att utrymmet dels är välbyggt och dels saknar andra
öppningar än den enda ingången. En lämplig placering
är därför i den ena gaveln. det är också troligt att ut-
rymmet varit försett med lås.

Två tolkningar har också föreslagits för utrymmet
mellan de båda ingångarna, trösklada eller förstuga.
Beskrivningarna över tröskningsarbetet och den därpå
följande kastningen kräver ett tillräckligt stort utrymme
med god ventilation. Rummet skulle uppfylla detta
krav. Däremot visar beskrivningarna att tröskningen
troligen pågick under hela hösten fram till jultiden.
Även om arbetet utfördes tidiga morgnar och sena
kvällar, som de skriftliga källorna beskriver, skulle det
totalt blockera bostadsrummets huvudingång. Kast-
ningen och sållningen av säden kan med fördel utfö-
ras i förstugan medan själva tröskningen troligen har
skett i hus X. Byggnaden, som enligt Lindqvist &
Ramqvist (1993:48) har boplatsens rikligaste före-
komst av sädeskorn och åkerogräs, har ingång på
långsidan och därmed vissa likheter med den medel-
tida parlogen. I denna trösklada bör finnas ett tätt
och stabilt tröskgolv, en loge, av plank eller klining.

Utifrån den samlade bilden förefaller det därför
rimligare med en användning av utrymmet enbart som
förstuga. Kända benämningar på förstugan är and-
dyri, skálaönd, önd och lani. De senare benäm-
ningarna är endast kända från ett fåtal källor medan
anddyri oftare förekommer i de isländska källorna.
Betydelsen av ordet lani jämförs också med det
norska ordet lån för svalgång vilket tyder på en yngre
byggnadskonstruktion. Samtliga benämningar an-
vänds för att beskriva förstugan och vilken av dessa
som är den äldsta kan inte med säkerhet avgöras.
Anknytningen till skålen gör ändå att jag föreslår an-
tingen skálaönd eller önd som benämningar på lång-
husets förstuga.

Från isländska huslämningar finns de enda kända
inredningsdetaljerna i förstugan. Det är en stenkista
som eventuellt använts för avfallsvatten i samband
med kroppstvätt. Andra tänkbara inredningsdetaljer
är innertak och ett brädgolv eller hårt stampat ler-
golv. I de arkeologiska lämningarna bör rummet fin-
nas innanför den ingång som kan tolkas som huvud-
ingång och utanför ingången till bostadsrummet. Det
utmärkande för utrymmet i huslämningarna i Gene
är passagen genom huset men huvudfunktionen bör
alltså snarare ses som en förstuga och värmesluss till

bostadsrummet.
Som äldre benämningar på bostadsrummet upp-

ges skáli, sal och hall. Salen har föreslagits som en
äldre benämning på bostadsrummet men detta ver-
kar mindre troligt med tanke på en tydlig koppling till
högre social och politisk status. Detsamma gäller
också för hallen som beskrivs som en yngre benäm-
ning. Enligt Herschend (1993:175ff) bör hallen ses
som ett militärt och ekonomiskt maktuttryck och som
sådan frånskild bostadsrummet antingen i en egen
byggnad eller i ett särskilt rum. Bostadsrummet har i
källorna flera benämningar där vissa forskare anser
att stofa, stue eller stuva inte kan beläggas äldre än
vikingatid och därför anses uppträda i samband med
timringstekniken. Stofa är enligt Guðmundsson den
vanliga beteckningen på bostadrummet i de äldsta
isländska gårdarna från sent 800-tal och 900-tal.
Eldjárn menar däremot att benämningen uppträder
först i samband med timrade byggnader i både Norge,
Sverige och Island. Vi kan med säkerhet påstå att de
flesta isländska gårdar inte var timrade. Att benäm-
ningen enbart skulle höra samman med timrings-
tekniken kan därför inte vara riktig. Timringstekniken
slog aldrig riktigt igenom på Island av den enkla an-
ledningen att där saknades tillräcklig mängd timrings-
virke. Att benämningen är så vanlig i Island måste
alltså höra samman med andra orsaker än ett timrat
byggnadsskick. Inte ens om man tar hänsyn till att
sagorna är författade under en senare tid med andra
benämningar som kanske har överförts på de äldsta
byggnaderna kan detta förklaras. Fljotsdœla sagan
måste i sammanhanget ses som en viktig beskrivning
av det äldsta byggnadsskicket på Island. Där sägs i
klartext att skáli är den äldsta benämningen på bo-
staden där man åt, sov och badade bastu. Badstugor
var då inte vanliga enligt sagan.

Med hänvisning till de isländska sagorna föreslår
jag att skáli med översättningen skåle används som
benämning på bostadsrummet i långhuset i Gene
medan stofa eller stuga är en yngre benämning som
infördes i samband med kristnandet. Sal och hall
tolkar jag som tillhörande en högre social och politisk
status och inte den vanliga bondgården.

Jag föreslår att den tröskade säden förvaras varmt
och torrt i urholkade sädesstockar uppe under taket i
den södra delen av bostadsrummet. Sädesstockarna
kan placeras vilande mellan överliggarna till de båda
sydligaste stolpparen i skålen. Detta förklarar varför
det ofta i lämningarna efter långhusen återfinns två
bockar i den ena gaveldelen, vilka i plan bildar en
kvadrat (t ex bock 3 och 4 Gene hus I, fig 3:2). Dessa
tättställda stolpar kan fungera som bärande underlag
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för det tunga sädesförrådet. Det förklarar också var-
för de arkeobotaniska analyserna visar att långhusets
största andel av sädeskorn finns i dessa, det andra
eller tredje stolpparet från den ena gaveln (jfr Vik-
lund 1998a:168ff, 12ff).

Bostadsrummet i Gene hade innertak, troligen slut-
tande upp mot takåsarna, medan det översta utrym-
met vid taknocken skyddats med klining vilket i de
arkeologiska lämningarna resulterat i bränd lera med
avtryck av stockar. Mellan innertaksåsarna kunde
slanor ligga på vilka man hängde upp kött och fisk
för rökning och torkning eller blöta kläder för tork-
ning. I rummets södra del kunde en sovhylla, ett hjäll,
finnas mellan dessa åsar. Innerväggarna kunde vara
utförda i klinat flätverk eller stående plankvägg och
behängda med bonader. Utrymmet mellan inner- och
yttervägg var en tom gång, skot, som kunde använ-
das som flyktväg.

Sitt- och liggplatser fanns längs båda långsidorna
antingen som en stor binge fylld med hö och halm
eller ett ca 30 cm upphöjt plankgolv, bekkr, i förhål-
lande till jordgolvet närmast eldstäderna. Avsakna-
den av makrofossiler i väggstolparna kan tyda på
plankgolv. Med en sittstock, setstokkr avgränsades
sittplatserna, set, vid båda sidor om de centrala el-
darna. Sovplatserna, flet, bakom sittplatserna, var
eventuellt avdelade tvärs över rummet med nedhäng-
ande textilier. Hedersplatsen, öndvegi, fanns mitt på
den östra långsidan med plats för 2-3 personer inklu-
sive gårdsägaren. En motsvarande hedersplats fanns
på andra sidan elden. Hedersplatserna utmärktes av
rikt utskurna stolpar, öndvegisulu, och sittstock (fig
5:33). Den långa eldstaden, arinn, i mitten hade funk-
tion både som värme- och ljuseld samt matlagnings-
och kokeld och kunde därför var indelad i olika av-
delningar t ex långhärd, kokgrop och bakhäll. Den
hade också en viktig rituell betydelse och betrakta-
des som ett religiöst altare.

Borden var små och personliga och togs fram till
måltiden. När de inte användes fanns de troligen ned-
stuckna vid sovplatsens fram- eller bakkant. Vid större
samlingar lades långa bordskivor på underreden och
ställdes framför gästerna. Även dessa bordsskivor
fanns upphängda på väggen när de inte användes.

Norr om bostadsrummet fanns i Gene hus II
fähuset med plats för 10 kor. Fähuset kallas i hela
Norden för fjös. I arkeologiska huslämningar kan
fähuset bl a urskiljas genom båsplatser, stenlagda golv
och gödselrännor, i södra Skandinavien också genom
avsaknad av eldstad. I de båda Genehusen finns dä-
remot eldstad i fähuset. Det utrymme i hus I som av
Ramqvists tolkats som ett ingångsrum bör enligt Vik-

lunds (1998a:124f) arkeobotaniska analyser tolkas som
tillhörande fähuset.

I de skriftliga källorna uppges att fähusen saknar
krubbor eller foderrännor och att utfodringen sker ge-
nom att fodret lades in i varje bås. ”Sårpa” delades
däremot ut i ämbar medan djuren vattnades en gång om
dagen genom att föras ut till vattenkällan. De arkeolo-
giska lämningarna i fähuset i Gene hus II visar på en
inredning med 100-160 cm breda och 240 cm djupa bås.
I arkeologiska lämningar är annars en vanlig storlek på
båsen 70-100 cm breda och 100-150 cm djupa.

Norr om fähuset fanns stallet för övriga husdjur:
häst, gris och får. Som regel avser stallet i både Sverige
och Norge hästens utrymme medan slutledet -hus
används för de mindre djuren jmf svinhus, fårhus.
De skriftliga källorna uppger att häst och gris hade
foderrännor men inte fåren.

Stallet och fähuset kan båda förses med ett inner-
tak för foderförvaring. Enligt arkeobotaniska analy-
ser förvarades djurfodret i rummet norr om stallet
och både våtmarksväxter och ängsväxter nyttjades
till foder. Utrymmet benämns lada i hela Norden och
avser förvaring av antingen otröskad säd eller hö.
Den välbyggda lämningen efter hus VIII tyder på att
detta var en sädeslada för den otröskade säden.

Slutligen fanns längst i norr i Gene hus II ett grov-
kök enligt Ramqvists tolkning. Jämförelsen med de
skriftliga källornas benämningar är inte entydig. Störst
likhet med de arkeologiska tolkningarna har eldhuset,
som också beskrivs som familjens bostadsrum under
sommarhalvåret. Den arkeologiskt föreslagna an-
vändningen för tillagning av kött efter slakten, tvätt-
ning av kläder eller kokning av djurfoder är jämför-
bar med eldhusets funktion. Men tolkningen kompli-
ceras av att den enda eldstaden finns i en nedgrävd
konstruktion med väggar och två takbärande stolpar.
Det förefaller mera funktionellt att koka djurfodret i
fähusets eldstad än i denna från djuren avsides lig-
gande eldstad. Den nedgrävda konstruktionen med
väggar och tak uppvisar istället likheter med tork-
anordningar som t ex kölnan för torkning av malt och
badstugan för torkning av säd och eventuellt också
bastubad. Med viss tvekan föreslår jag därför att det
nordligaste utrymmet i Gene hus II kallas eldhus.I
Gene hus II finns ett fåtal förkolnade sädeskorn av
både korn och havre samt ängsväxter i anläggningen
som stöd för tolkningen. Analyser av ett större boplats-
material krävs för att bättre förstå både användning
och inredning av denna del av byggnaden.

En användning som sommarbostad skulle enligt våra
erfarenheter från rekonstruktionen i Gene vara lämp-
lig. Vi har vid eldning i bostadsrummet haft stora rök-
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problem främst under sommaren. Det förefaller fak-
tiskt som om rummet inte alls är lämpligt som som-
marbostad. De sydliga vindarna gör att röken inte
drar ut i söder, vilket vi tolkat som avsikten med den
valmade gavelkonstruktionen. För eldning här under
sommaren behövs istället en öppning i taket. De kli-
nade väggarna isolerar rummet så att innetempera-

turen sommartid alltid är lägre än utomhustempera-
turen. Eld behövs alltså i rummet även under som-
maren, inte bara för att lysa upp det annars helt mörka
rummet, utan också för värmen. Det förefaller där-
för som en stor fördel med att flytta ut till den norra
gaveln. Här kan man både spara på veden och få ett
öppet och luftigt rum som tar tillvara sommarvärmen.

Fig 5:33. Förslag till hedersplats i långhuset i Gene 1997. Öndvegisulu har utformats efter Valöfyndet, Uppland men med djur-
huvuden i Sahlins stil I, 500-tal. På väggen hänger en gästabudsskiva målad med virvelspiraler efter gotländska bildstenar 400 – 500-
tal. Illustration Britt-Mari Midenge.



156

Fig 5:35. Tunnbrödbakning kunde ske på lerhällen samtidigt som
maten kokade i järngrytan. Foto Jan Dufva.

Fig 5:36. Utan brädgolv satt besökarna på renskinn runt eldstaden, arinn. Det stora trälocket till höger i bild täcker kokgropen. Foto
Jan Dufva.

Fig 5:34. Eld med kvistar och grenar  mellan stockhalvor av tall.
Foto Jan Dufva.
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En fungerande uppvärmning måste ses som ett vik-
tigt kriterium för en god boendemiljö. Särskilt här i
norra Ångermanland där vintertemperaturen även
under äldre järnålder kunde falla under minus 20°.
En förutsättning för argumentationen kring värme-
hållning har därför varit att det treskeppiga huset med
sin genomtänkta och balanserade konstruktion även
hade en fungerande uppvärmning. Men erfarenhe-
terna med eldning i rekonstruktionen gav istället en
rökfylld bostadsmiljö. Det är osannolikt att en storfa-
milj eller släkt under 200–250 år skulle bo kvar i samma
byggnad om där fanns risk för rökförgiftning av både
människor och djur. Flera försök med innertak, rök-
huv och olika eldningsmetoder har genomförts för att
söka en lösning på gåtan med den rökiga bostaden.

6.1 BRÄND LERA

Den brända leran har visat sig vara en användbar
fyndgrupp vid analyser av huskonstruktioner. Redan
vid utgrävningarna i Vallhagar på Gotland 1955
uppmärksammades bränd lera eller klining med tri-
angulärt tvärsnitt koncentrerade till husens centrala
delar. Leran antogs härröra från takets insida eller

någon form av gnisthuv över eldstaden (Gejvall 1955).
Från undersökningar av hus från äldre järnåldern i
Trogsta, Forsa, Högom och Gene i Mellannorrland har
samma spridningsbild bekräftats (Liedgren 1989:45ff;
Melander 1989:83ff; Liedgren 1992:149f; Ramqvist
1992a:175 och1997). Ramqvist (1992c:73f) pekar på
det faktum att typen mest är känd från treskeppiga
hus daterade till äldre järnålder eller egentligen romersk
järnålder och folkvandringstid. Kliningen återfinns inte
alls i samma omfattning i den yngre järnålderns hus.
Möjligen är införandet av knuttimringen en orsak till
denna skillnad.

Ramqvist (1997) har sammanställt och indelat den
brända kliningen från Gene hus I i 16 avtryckstyper
(fig 6:1, tab 6:1. Den vanligaste typen har triangulär
genomskärning, typ T2. Typen förekommer i lång-
husets bostadsdel, särskilt koncentrerat kring mitt-
härden. Den förekommer också i ingångsrummet norr
om bostadsrummet och eventuellt också i fähusdelen
men inte i förstuga och bur (fig. 6:2). Den är mycket
hårt bränd vilket, enligt Ramqvist, tyder på att den
suttit högt placerad i huset. Vid husbrand har det
nämligen visat sig att värmeutvecklingen blir betyd-
ligt kraftigare högre upp i huset än nere vid golvet
och väggarna. Ramqvist menar att avtrycken härrör

6 DEN RÖKIGA BOSTADENS GÅTA

Avtryck Typ Antal %

Stock T 2, 16 1129 63,3
Stock/planka T 1, 3, 4, 6,

 9, 11, 12 318 17,7
Planka T 15 103 5,6
Planka/planka T 5, 7, 8 124 7
Kvist T 10 101 5,6
Kvist/stock (planka) T 13 6 0,3
Stock/stock/stock el.
planka/planka/planka T 14 11 0,5

Summa 1792 100

Tab 6:1. Fördelning av de olika typerna av avtryck på bränd lera
i Gene (efter Ramqvist 1997: 31ff).

Fig 6:1. Varianter av bränd lera från Gene hus I. Vanligast var typ
2   och näst vanligast var typerna 1, 3 och 4. (efter Lindqvist &
Ramqvist 1993:fig 42).
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från en konstruktion med anknytning till härden som
en härdram, ett gnistskydd eller ett klinat innertak
(Ramqvist 1992c:81f).

Genom en ytterligare genomgång och databehand-
ling av kliningen från Gene och sammanställning av
tillgänglig information från andra undersökningar har
Ramqvist kommit fram till två slutsatser.

• Stockvirket har genomsnittliga dimensioner på 10–
15 cm från samtliga idag publicerade undersök-
ningar. Den genomsnittliga dimensionen i Gene var
12,5 cm.

• Avtryckstypen T2 i Gene har troligen varit appli-
cerad på ett växelvis placerat stockvirke i horison-
talled dvs lagt i husets längdriktning.

Det senare resultatet framkom genom en mätning av
stockavtryckens dimensioner. Två extremvärden val-
des, diameterskillnad noll och diameterskillnad >75 mm.
Stora diameterskillnader bör hittas vid takvirkets
ändpartier. Resultatet blev att klining med likstora av-
tryck visade sig koncentrerad till bostadsrummets mitt
och olikstora avtryck till norr och söder om mitthärden.
Tolkningen blir därför att innertaket bestått av växel-
vis lagt rundvirke i husets längdriktning och inte tvärs
över som hade förväntats (Ramqvist 1997:76).

En liknande studie har utförts på husgrunderna i i
Vallhagar, Gotland. Här hittades också rikligt med
bränd klining med triangulärt tvärsnitt. Den beskrivs
som ljust tegelröd till färgen och mycket hård. Av-
trycksdimensionerna på virket varierade mellan 5 och
15 cm. Ofta uppvisade kliningen avtryck efter två
stockar av skilda dimensioner vilket tyddes som att
virket lagts alternerande med tjocka och tunna än-
dar. Kliningsbitar med sådana variationer hittades där
nära ytterväggarna (Gejvall 1955:221).

Fig 6:3. Förslag till innertak
och gnisthuv i bostads-
rummet, hus I (Ramqvist
&Lindqvist 1993:57, fig 43).

Fig 6:2. Spridning av bränd lera med triangulär genomskärning
och avtryck av två parallella stockar i Gene hus I. Leran åter-
fanns i bostadsrum och ingångsrum (efter Ramqvist 1997:45).
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De extra stolpparen i bostadsdelen i Gene kan ses
som ytterligare belägg för förekomsten av innertak.
Extrastolparna har burit sidoåsar som bildat under-
lag för innertaket. ”Sannolikt har rundvirke lagts tvärs
över rummet och vilat på dessa extra sidoåsar. Rakt
ovanför långhärden har en öppning utsparats som tro-
ligen försetts med huv eller liknande. Därefter har
det hela lerklinats på ovansidan.” (fig. 6:3) (Lind-
qvist & Ramqvist 1993:54-55).

Bränd klining från järnåldershusen har också tol-
kats som rester efter ett rökfång. I byggnad nr 18 i
Vallhagar fanns en kraftig koncentration av stock-
avtryck inom ett ca 3 x 2,7 m stort område omkring
härden. Gejvall anser att detta härrör från taket om-
kring rököppningen ovanför härden (Gejvall 1955:
220). I Forsa och Gene fanns klining med plank-
avtryck också från området omkring härden och har
tolkats som rester efter ett rökfång (Melander 1989:
93, Ramqvist 1997:54)

Bränd lera med stockavtryck visar alltså en sprid-
ningsbild både med anslutning till härdarna och ett
större område i husets mittparti i bostad och intillig-
gande stalldelar med centralhärd. Leran har därför
tolkats antingen tillhörande ett rökfång eller som en
brandskyddande tätning ovanpå ett innertak. Bränd
lera med plankavtryck visar en närmare anslutning
till härdkomplex och har därför tolkats som rester
efter ett rökfång.

6.2 ETNOLOGISKA PARALLELLER

Linné beskriver vid mitten av 1700-talet de gamla
rökstugor i ryggåsform som då fortfarande var i bruk.
I beskrivningarna sägs bl a att dessa stugor saknar
skorsten och har istället ett innertak av bräder som
”lutar up och inom winden”. En liten fyrkantig hori-
sontell öppning finns i yttertaket för röken. Öppningen
är placerad långt ifrån spisen för att inte regn ska
falla ner i elden. Gavlarna på vinden är flätade med
”horisontelle spöd, at luften kan draga igenom dem.”
Erixon tolkar beskrivningarna så att både förstugan
och bostadsrummet varit försedda med innertak. Det
sluttande brädtaket som ersatte skorstenen fungerade
som ett trattformigt rökfång vilket nådde upp till loftet
men inte ut genom yttertaket (Erixon 1947:414). I en
halländsk beskrivning från 1770–talet sägs följande
om bondstugorna:”Under taket innan til ser man 2:ne
bjälkar eller sparrar och därjämte bräder i samma
direction hopfogade mellan väggen och den stora
runda ryggåsen. Åfvan på detta brädtak lägges ler
och måssa” (Erixon 1947:242). Beskrivningen klar-
gör inte om innertaket vilat på dessa bjälkar eller en-
dast på väggen och ryggåsen. Några exempel på
denna typ av innertak i rökstugor har beskrivits av
Erixon (fig. 6:4).

En anordning som Linne uppmärksammade i rök-
stugorna och som Erixon (1947:156) också nämner i

Fig 6:4. Stuga med bakstuga
från Storsjö kyrkby, Härje-
dalen. Stugan har ett mot
taknocken sluttande inner-
tak, ett s k tredingstak, med-
an bakstugan saknar inner-
tak. Lägg märke till de fria
inneråsarna på vilka uppen-
barligen endast vilar en hylla
och några lösa stänger. (efter
Erixon 1947:fig 365).
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eldhusen är de lägre åsar som löper mellan rummets
båda gavelsidor. Åsarna har kallats åser eller ranner
och har tjänat som underlag för tvärgående löst lig-
gande slanor. I slanorna har fästs anordningar i trä,
järn eller vidjor för upphängning av kittlarna (fig. 6:4,
5:21). Slanorna har också använts som torkstänger
för kläder, kött och fisk samt bildat underlag för den
sovplats hjäll eller tarre som beskrivs vid rummets
ena gavelvägg (Eriksson 1943:286).

En speciell typ av rökhuv beskrivs från svensk-
bygderna på Runö, Lettland. Ovanför eldstaden
hänger där en äildflaka som gnistskydd för halm-
taket. Äildflakan är en kupol uppbyggd av böjda, långa
granslanor som fastsatts i en fyrkantig ram av stockar.
Valvet är klinat på båda sidorna (Klein 1924:119). I
danska järnåldershus har man också hittat lämningar
efter skinn som uppenbarligen varit uppspända över
eldstaden som gnistskydd för halmtaket. Det är möj-
ligt att vi här har exempel på skillnader i gnistskydd
mellan nävertaket och halmtaket.

6.3 SKRIFTLIGA KÄLLOR

I de skriftliga källorna avser i huvudsak det fornnor-
diska vindauga och det fornsvenska vindögha, en
öppning som bringar utifrån kommande ljus och luft
till byggnadens rum men det har i Sverige också be-
tecknat en rököppning (Johannsen 1976:110f, Ander-
son 1976:111)

Detsamma kan sägas gälla även det fornnordiska
ljóri som kommer av ljós dvs ljus. I medeltida stu-
gor fanns ljore rakt över eldstaden. Där gick röken ut
och där kom ljuset in. Stove, eldhus, skåle och sal
är hus och rum som i Norge är nämnda med ljore.
När den inte fungerade som rököppning var den täckt
av en genomskinlig hinna skjar spänd över en ram.
Denna kunde manövereras med en stång som nådde
ner i rummet till lite över manshöjd (Berg 1965). I
Sverige har ljore avsett rök– eller ljusöppning i eld-
hus och ryggåsstuga (Eriksson 1965).

Det bör noteras att för båda dessa benämningar,
vindöga och ljore, är uppenbarligen vind och ljus vik-
tigare begrepp än rök.

I de isländska sagorna nämns gluggur och vind-
auga på flera ställen som taköppningar, däremot sak-
nas benämningen ljóri. Flera sagor beskriver vind-
ögon placerade i höladan. Där beskrivs både hur man
lastar in hö och går ut genom vindögat (Íslendinga
Sögur: Droplaugarsona saga 354;  Ljósvetninga saga
(A-gerð):1719). Storleken på vindögat åtminstone i
höladan, kan med ledning av detta tolkas som ganska

stor och sittande relativt lågt. Ingenstans nämns vind-
ögat i samband med rök. I Fljotsdalösagan beskrivs
också hur vingögat i höladan huggs upp för att få in
ljus (Íslendinga Sögur, Fljótsdæla saga:713). Beskriv-
ningen tyder på att vindögat hade förslutits t ex med
torv eller klining när höet var intaget.

Taköppningar i bostaden kallas gluggur och är i-
bland täckta av en genomskinlig hinna skjár. En epi-
sod beskriver en man som flyr ut ur stugan genom att
ställa en stock mot den skjartäckta gluggen och krypa
ut genom den (Íslendinga Sögur, Gull-Þóris saga:
1132). En annan beskriver både en skjarglugg och en
vindglugg i bostaden: ”Det hände sig hemma på
Ingjaldshvål vid middagstid att de kom upp något mot
fönstergluggshinnan i storstugan just som man satt
vid måltiden”…(upp á skjá um máltíð í stofu). Längre
fram i berättelsen sägs:…”kom han till Frostustad
sunnanfrån fram invid husen, och såg han genom
vindgluggen in i huset (sunnan undir húsin og að
vindglugginum og sá inn í húsið) där bonden just
talade med husfrun. Hon hade tagit mjöl ur en mjöl-
säck som hängde över dem, och han gav henne en
rungande örfil så hon grät. Lågarv sträckte in sin yxa
genom vindgluggen och högg ner säcken, som dun-
sade rakt i huvudet på bonden så han föll i vanmakt.”
(Ohlmarks 1963a:84; Íslendinga Sögur, Bárðar saga
Snæfellsáss:55-57). I stugan finns alltså en skjár dvs
fönsterhinna som man skymtar något genom när man
sitter och äter. I husets södra del finns en vindglugg.
Genom gluggen kunde man se in i huset. När repet till
mjölsäcken skars av föll den på bondens huvud. Det
innebär att vindgluggen fanns ganska högt upp i huset,
åtminstone över manshöjd. Det sägs inget om att
gluggen var täckt med något. Den var uppenbarligen
helt öppen. I en annan beskrivning ser en man …”en
mås flyga förbi vindsgluggen” (fló yfir glugginn) (Ohl-
marks 1963b:41; Íslendinga Sögur, Hávarðar saga
Ísfirðings:1315). Gluggen sitter av sammanhanget att
döma ganska högt upp på taket och är antingen helt
öppen eller täckt med en hinna som är så genomskinlig
att han kan avgöra att fågeln är en mås. I Svarfdalö-
sagan beskrivs också en glugg som man kan se in i
bostaden genom. Men här sitter den på husets norra
sida: ”Det var en vindglugg på husets nordvägg (Glug-
gur var á húsinu norðan) och vid den skulle Åsgeirs-
sönerna sitta och hålla utkik över vad som hände”
(Ohlmarks 1964a:161f; Íslendinga Sögur, Svarfdæla
saga:1808). Av sammanhanget får man intrycket att
sönerna sitter utanför gluggen och tittar in i huset där
de ser och hör vad som händer.

I Njalsagan ges en exakt placering av öppningar-
na i taket: ”Gunnars sovskåle var byggd uteslutande
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av timmer med brädklätt tak och takgluggar mellan
sparrarna, och där satt luckor för” (gluggar hjá
brúnásunum og snúin þar fyrir speld) (Ohlmarks
1964b:310). Brunasunum är detsamma som sidoå-
sar (Ágústsson 1987:327). Öppningarna är alltså här
försedda med luckor och placerade vid sidoåsarna.

Andra gluggar finns på sovloft (Íslendinga Sögur,
Egils saga 458), i vävstuga (Íslendinga Sögur: Brennu
Njáls saga:340) och i badstuga (se s 116).

Skorsten, i betydelsen murad eldstad och rökka-
nal, finns inte belagd i de medeltida skriftliga källorna
före 1200-talet (Berg 1970). Men tre beskrivningar i
sagorna behandlar händelser där rök i bostaden in-
går. I Fostbrödra sagan beskrivs en glugg med skjar
som öppnas utifrån för att få ut rök från en rökfylld
stuga (Íslendinga Sögur: Fostbræðra saga 832). Stu-
gan har avsiktligt rökfyllts för att hindra insyn och
gluggen öppnas av besökarna för att kunna se in i
stugan. Det är troligt att röken skulle ut genom någon
annan öppning som stängts inifrån och att öppningen
av gluggen endast var en lösning på problemet. Up-
penbarligen kan gluggen inte öppnas inifrån, men om
detta beror på att det är så rökigt att de inte kan se
eller om gluggen inte är konstruerade för att vara
öppningsbar inifrån kan inte avgöras.

I en annan saga tolkas en dröm om vargar och en
isbjörn som ett varsel vilket får till följd att man leder
in vatten i huset och bygger stora skorstenar.  Skor-
stenen var så stor att en man kunde stå i den med en
båge. Þorbjörg lét gera reykháfa stóra.…að mað-
ur stóð í einum reykháfnum og hélt á boga. (Íslen-
dinga Sögur, Harðar saga og Hólmverja:1286). In-
trycket är att vattnet som leds in i huset och de stora
skorstenarna är åtgärder som vidtas för att skydda
sig mot det angrepp som Torborg har varslats om.
Detta kan tolkas antingen som att sådana vanligtvis
inte finns i husen eller att det är den stora storleken
som är det ovanliga. Ordet reykháfr betyder rök-
fång eller rökhätta (Fritzner 1954:96).

Den tredje beskrivningen finns i Vatndalö sagan: ”Så
gick Torstein in i salsbyggnaden (inn í skálann) och
fann där stora kistor och många goda ting. Där var en
stor stapel med huggen ved och på andra ställen skinn-
varor i säckar och alla slags förråd. Han såg också en
säng, och den var mycket större än någon säng Tors-
tein förut sett. Den man måste åtminstone vara lång
nog för vilken en sådan bädd vore passande, tyckte
han. Sängrummet var väl ombonat med upphängd väv.
Där var också ett bord iordningställt med ren duk, de
hederligaste läckerheter och den bästa dryck”. Berät-
telsen fortsätter med att Torstein gömmer sig i rum-
met, strax efter kommer en stor man in i salen. Man-

nen märker att någon har varit där och börjar leta ige-
nom huset …”och kom dit skinnvarustapeln var.r Där
var så ordnat att man från varulagret kunde gå rakt ut i
en stor rökledning som fanns i huset (stóran reykbera
er á var skálanum). När nu våldsverkaren undersökte
skinnstapelrummet hade Torstein krupit ut därifrån så
att husinvånaren inte hittade honom”… (Ohlmarks
1964a:31f; Íslendinga Sögur: Vatndæla saga: 1844f).

Ordet reykbera är sammansatt av reyk-, ’rök’ och
-beri, ’bärare’ (Jansson 1994:23, 255). Betydelsen
blir alltså rökbäraren dvs ett motsvarighet till skor-
stenen. Rökbäraren beskrivs i sagan som ovanligt stor,
som allt annat i rummet och Torstein kan fly ut ur
huset genom den. Beskrivningen ger också en upp-
fattning om rummets indelning. Han ser först en ved-
stapel och en varustapel och längre in i skålen den
stora sängen med bonader och ett dukat bord. Rök-
bäraren är tillgänglig från varustapeln vilket måste
betyda att den täcker en stor del av rummet ända ner
mot ingången.

Slutsatsen av de isländska sagornas beskrivningar
av olika taköppningar är att vindögat inte har för-
knippats med rök utan enbart med vind och luft.
Dess funktion har uppenbarligen varit att skapa ven-
tilation. De gluggar som sitter i husets södra res-
pektive norra del kallas ibland vindglugg och genom
dessa kan man se in i bostaden. Beskrivningarna
ger intryck av att dessa öppningar sitter i gavel-
spetsarna och de är helt öppna så att en man kan
sträcka in en yxa och kapa ett rep. Skjár nämns
inte i samband med dessa öppningar. Däremot är
gluggar i bostadsrummet försedda med en sådan
täckande genomskinlig hinna. Med tanke på att eld-
en alltid skulle brinna i skålen kan inte uppgiften för
dessa gluggar ha varit att leda ut röken. De beskrivs
alltid som stängda. I berättelsen om den rökfyllda
stugan öppnas gluggen utifrån. Slutsatsen av dessa
beskrivningar är att vindögats funktion är att föra in
vind och luft i byggnaden. Öppningen har alltså an-
vänts för ventilation vilket ordet också antyder.
Gluggen har däremot två funktioner, öppna vind-
gluggar för ventilation i gavelspetsarna och gluggar
för ljusinsläpp i bostadsrummet. De senare är täckta
med en genomskinlig hinna och stängda.

Röken nämns istället i samband med särskilda an-
ordningar reykháfr, rökfång, rökhätta eller reykbera,
rökbärare vilka måste tolkas som anordningar för att
leda eller samla upp röken och föra ur den genom
taket. Åtminstone rökbäraren beskrivs i skålen där
den går ända ner mot ingången. Det är därför rimligt
att anta att anordningarna har täckt en större yta än
enbart rakt över eldstäderna i rummets mitt.
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6.4 FÖRSÖK MED INNERTAK  OCH
RÖKHUV 1992 - 96

Redan våren 1992, innan yttertaket skulle färdigstäl-
las, restes de extra stolparna och åsarna för inner-
taket. För beräkningen av virkets dimensioner kon-
staterades att åsarna för innertaket inte bara skulle
bära själva takvirket utan också en tätning med kli-
ning. För att klara denna tyngd och den stora spänn-
vidden 9,2 m över bostadrummet krävdes enligt kon-
struktör Bo Dufva, innertaksåsar av dimensionen 30
cm. De bärande stolparna var dock endast omkring
20 cm i diameter och eftersom stöden inte bör vara
klenare än åsarna försökte vi hitta andra lösningar.
En sätt att kringgå problemet skulle vara att utföra
åsarna som en balk, 30 x 20 cm, men det kändes allt
för konstlat. Istället valde vi en kompromiss. Både
åsar och stöd gjordes i dimensionen 25 cm (se s 60).
Uppgifter om innertakets höjd var inte möjliga att ut-
läsa från de arkeologiska lämningarna. Höjden 2,7 m
blev därför godtyckligt vald.

Avstånden mellan åsarna tvärs över rummet var
drygt 4 m. Mest logiskt skulle vara att lägga ett plant
innertak mellan dessa åsar. Gunnar Johannessen pre-
senterade därför två förslag till innertak och rökhuv
(fig. 6:5). Genom Ramqvists (1997) analyser av den
brända leran hade vi fått klart för oss att den brända
kliningen hade avtryck av stockar med en medel-
dimension av drygt 12 cm, vilka var lagda i husets
längdriktning och inte alls tvärs över rummet.

När innertaket skulle läggas vårvintern 1994 an-
sågs en av innertakets fördelar vara att minska den
rumsvolym som skulle hållas uppvärmd och av den
anledningen borde innertaket vara ganska lågt place-

rat. I byggnadstraditionen har man också haft låga
innertak. Men skulle bara bostadsrummet vara för-
sett med ett lågt innertak? Tolkningarna för bosta-
dens uppvärmning innebar att vindögats uppgift var
att leda ut röken.  Erfarenheter från uppvärmning av
bostadsrummet visade att röken slog ner i förstugan
och drog ut genom ytterdörrarna. Någon form av in-
nertak krävdes alltså även över förstugan för att kunna
styra ut röken. Några extra stolpar för innertaket
fanns däremot inte i förstugans södra del.

En möjlighet skulle vara att gavelstolparna även
fyllde funktionen av stöd för innertaket. Detta skulle
samtidigt fixera innertakets höjd eftersom gavels-
tolparnas höjd var given. Här öppnade sig en möjlig-
het med bärande stöd för det nödvändiga innertaket
över förstugan och beslutet blev att sänka innertaket
till gavelstolparnas höjd 2,3 m (fig. 6:6).

Åsarnas spännvidd över bostadsrummet var 9,2 m
vilket ledde till hållfasthetsproblem. Ett innertak av
12 cm grovt virke, tätat med klining på ovansidan,
skulle kräva innertakåsar av dimensionen 30 cm. Vi
hade 1992 kompromissat och utfört både stolpar och
åsar i dimension 25 cm. Om nu dessutom takvirket
klövs på längden skulle egenvikten kunna minskas
ytterligare. Detta sågs som den enda lösningen.
Virkets dimensioner minskades till 9 cm i genomsnitt,
klövs med motorsåg och bearbetades med yxa. Sex
åsar lades sedan mellan de båda innertaksåsarna och
de kluvna stockarna lades med den rundande sidan
uppåt i husets längdriktning (fig. 6:6, sektion c-d).

Innertaket skulle därefter tätas med klining. Tek-
niska analyser av innehållet i den brända leran i Gene
har utförts av Birgitta Hulthén (1983) och Maria Lund-
ström (1991). Hulthén visar att materialet till kliningen

Fig 6:5. Två förslag till innertak och rökhuv. Illustration Gunnar Johannessen 1993.
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sannolikt har hämtats lokalt och innehåller större
mängd fin sand och mjäla än grövre sand. Lundström
analyserar klining från fyra järnåldersboplatser i Norr-
land:  Gene, Trogsta, Jättendal och Forsa. Kliningen
från Gene var ett hårt bränt stockavtryck av typen
T2 som troligen suttit i innertaket. De övriga är kli-
ning från flätverk som troligen suttit på väggarna. Tre
analyser utfördes: kornstorleksanalys, fosfatanalys och
porvolymsanalys. Resultatet visade att kliningen från
Gene innehöll ungefär lika stor andel mjäla som
grovmo medan de övriga mest bestod av grövre korn-
storlekar. Den klining som suttit högt i Genehuset inne-
höll alltså en större andel mjäla/lera jämfört med den
från väggarna i Trogsta. Det högsta fosfatvärdet hade
kliningen från Gene. Porvolymsanalysen gjordes för
att avgöra hur mycket luft ett objekt innehåller, dvs
ett materials egenskaper att vara poröst, försett med
håligheter. I det här fallet berättar det om hur stor
mängd gödsel som bindemedel som blandningen inne-
håller. Porositeten definieras som hålrummets volym
per volymenhet av hela materialet. Vanligen används
vatten vid analysen, men det var inte möjligt med klin-
ingen eftersom den skulle suga upp vattnet. Istället
användes finkornig mojord. Resultatet av analysen
visade att kliningen från Gene hade mycket låg po-

rositet jämfört med de övriga, dvs Genekliningen
innehöll till största delen minerogent material medan
de övriga var mer uppblandade med organiskt ma-
terial. Försök med olika kliningsblandningar gjordes
därefter och det visade sig då att blandningen med
50 % grovmo, 40 % kospillning och 10 % lera vid
bränning i ugn 1050º blev mycket likt referens-
materialet från Trogsta. Vid Lundströms experiment
byggdes och klinades därefter en risflätad vägg med
denna blandning. Väggen brändes över öppen eld
och kliningen analyserades. Överraskande nog vi-
sade det sig då att kliningen hade blivit mycket lika
Genematerialet och innehöll samma höga fosfat-
värden. Resultatet kunde förklaras antingen med en
dålig sammanblandning av ingredienserna så att de
brända försöksbitarna kom att innehålla mindre
mängd gödsel eller med högre bränningstemperatur
i den öppna elden (Lundström 1991). Försöket ger
motsägelsefulla resultat för kliningen från Gene. Å
ena sidan har kliningen höga fosfatvärden som ty-
der på hög gödselhalt. Å andra sidan har den rela-
tivt låg procentuell porositet som tyder på ett lägre
gödselinnehåll. En förklaring skulle kunna vara att
blandningen innehåller en högre andel gödselvatten
som förklarar den höga fosfathalten men en lägre

Fig 6:6. Långhuset i Gene hösten 1995. Med gavelstolparna som stöd för innertaket i den södra delen kunde detta fixeras till en höjd
av 2,3 m. Observera också det plana innertaket över förstugan, sektion a – b. Illustration Åke Sjödin.
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andel fast gödsel vilket förklarar den låga porositeten.
Vi valde att klina innertakets ovansida med den

sammansättning som Lundström hade visat liknade
kliningen från Gene. Det täta innertaket skulle inte
bara fungera som en värmeisolering, det skulle också
skapa ett användbart utrymme för t ex rökning och
torkning av kött och fisk. Efter ett tag noterades att
kliningen smulades sönder och ramlade ner i stugan,
om man gick på innertaket. Anledningen var att
stockarna hade halverats och valts i klenare dimen-
sionerna för att klara bärigheten. Resultatet blev alltså
ett sviktande tak som inte kunde användas på det
sätt som vi hade antagit utan att kliningen förstördes.

Efter arbetets utförande gjordes under 1996 en
hållfasthetsberäkning för långhuset i Gene. Beräk-
ningen visade att konstruktionen krävde ytterligare
två par stolpar, ett i den södra delen av bostadsrummet
och ett i byggnadens norra del (se s 89ff). Dessa
takbärande stolpar bör också tas med i analyserna.
Konstruktör Bo Dufva utförde därför beräkningar för
innertakets takåsar både vid spännvidden 9,2 m och
vid 6,6 m (tab 6:2). Den senare avser innertakåsens
spännvidd med en bärande stolpe insatt bredvid det
tillkommande stolpparet på samma sätt som i hus I
(se fig. 3:2).

Utgångspunkten för beräkningarna var att under-
söka hållfastheten hos två alternativa takkonstruk-
tioner, ett plant innertak enligt Ramqvists tolkningar
och ett mot takåsen sluttande innertak med de syd-

gotiska husen som förebild. För båda dessa konstruk-
tioner utfördes beräkningarna dels med ett takvirke i
dimensionen 12,5 cm och dels med ett kluvet tak-
virke med 9 cm dimension (tab 6:2).

Vid spännvidden 9,2 m visar beräkningarna att om
innertaket förses med klining på ett 12,5 cm grovt
takvirke bli åsarnas dimensioner orimligt stora, oav-
sett om taket är plant eller sluttande. Åsarna måste
vara 30 cm respektive 27 cm i diameter. Eftersom
takåsarnas dimensioner inte bör hållas så mycket
grövre i förhållande till de bärande stöden, som är 20
cm, kan ingen av dessa lösningar anses trolig. Inte
ens med kluvet takvirke visar det sig lämpligt att klina
det plana innertaket. För detta krävs takåsar av di-
mensionen 28 cm. Ett sådant innertak med 25 cm
grova åsar byggde vi 1994 i långhuset. Åsarna vi-
sade då en tydlig nedböjning med nära 10 cm.

Beräkningarna visar däremot att det sluttande
innertaket av kluvet virke kunde klinas med en rimlig
dimension, 21 cm, på takåsarna. Om taket inte för-
ses med klining kan samtliga konstruktioner utföras
med rimliga åsdimensioner, 17–24 cm. Den lägsta di-
mensionen krävs för det sluttande innertaket.

Vid spännvidden 6,6 m kräver samtliga lösningar
takåsdimensioner mellan 14 och 24 cm . Den grövsta
dimensionen 24 cm behövs för det plana innertaket
av 12,5 cm takvirke och kan med tvekan anses ac-
ceptabelt för de 20 cm grova stöden. Samtliga kon-
struktionsförslag skulle därmed vara möjliga att ge-

Tab 6:2. Takåsar för spännvidderna 9,2 och 6,6 m till innertaket i Gene hus II. Takåsarnas dimensioner har beräknats utifrån
hållfasthetskrav för takkonstruktioner med plant respektive sluttande innertak. A) med takvirke i dimensionen 12,5 cm, B) med 9 cm
takvirke kluvet i halvor. Beräkningar Bo Dufva 1996 med kompletteringar 2003.

INGÅNGSDATA SPÄNNVIDD 9,2 M SPÄNNVIDD 6,6 M

Alternativ Last virke Last klining Åsens diam. Nedböjning Åsens diam. Nedböjning
(kN/m) (kN/m) (m) (mm) (m) (mm)

Plant innertak
A med klining 1,75 1,76 0,30 125 0,24 81
A utan klining 1,75 0 0,24 152 0,19 102
B med klining 0,97 1,76 0,28 128 0,22 89
B utan klining 0,97 0 0,20 175 0,16 113

Sluttande innertak
A med klining 1,26 1,22 0,27 134 0,22 81
A utan klining 1,26 0 0,22 155 0,17 115
B med klining 0,65 0,54 0,21 176 0,17 109
B utan klining 0,65 0 0,17 224 0,14 129
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nomföra vid spännvidden 6,6 m.
Resultatet av beräkningarna blir följaktligen att om

innertaket skulle uppföras av 12,5 cm grovt takvirke
med klinad ovansida, är detta endast lämpligt att ut-
föra på stödstolpar av dimensionen 20 cm, om takå-
sen hade spännvidden 6,6 m. Vid spännvidden 9,2 m
kan ett sådant innertak på samma stödstolpar endast
utföras utan klining. Vid spännvidden 6,6 m kan inner-
taket klinas och uppföras antingen som ett plant eller
ett sluttande innertak. Takvirke av dimensionerna 12,5
cm kan användas i båda alternativen. Det entydiga
resultatet visar därmed att om hus II, har haft den
längre spännvidden 9,2 m, då måste också den hårt
brända leran med stockavtryck ha haft en annan pla-
cering än ovanpå ett innertak.

Maria Lundström (1991:11) har vägt klining från
Trogsta och beräknat att om all klining var identisk
och täckte hela byggnadsytan skulle en byggnad på
120 m² rendera 700 kg klining. Det betyder att Lund-
ström beräknar att kliningen i Trogsta väger 5,8 kg/
m². Nu vet vi att den brända leran med triangulärt
genomsnitt inte finns över hela byggnadsytan utan
koncentreras till bostadsdelarna. Om denna beräk-
nas till 1/4 av byggnaden, utifrån motsvarande be-
räkningarna i Gene (se s 111ff), skulle mängden kli-
ning i Trogsta istället bli 175 kg. Husgrund A i Trogsta
är 38 x 10 m stor. I husgrunden hittades 214 kg kli-
ning (Liedgren 1981:62).

I Gene hittades ca 200 kg klining i huvudsak från
hus I som är 321 m² (Ramqvist 1983:70f). Med ett
plant innertak kan den yta som varit klinad beräknas
till 12.2 x 9,1 m = 111 m². Det klinade utrymmet av-
ser då bostadsrummet och ingångsrummet där den
mesta kliningen hittades. Med en vikt av 5,8 kg/m²
borde det då här återfinnas ca 644 kg klining istället
för 200 kg. Det skulle betyda att mindre än 1/3 har
bevarats. Den mindre mängden återfunnen klining
skulle kunna förklaras med att endast en mindre del
har bevarats i hela bitar. Den största delen har sön-
derfallit. Just denna typ av klining, T 2, är hårt bränd
vilket enligt Ramqvist tyder på att den har suttit högt
i huset vid branden. En förklaring kan då vara att den
klining som har suttit längre ut mot väggarna inte bli-
vit lika hårt bränd vid branden. Med kliningen appli-
cerad på ett plant innertak borde skillnader i takhöjd
och därmed bränningsgrad vara försumbara i sam-
manhanget.

Ramqvist har i sin tolkning antagit att kliningen fung-
erat som isolering av bostadsrummet. Därför har han
också antagit att kliningen varit placerad på inner-
takets ovansida. Beräkningar visade att innertakets
bärande stolpar inte var anpassade för vare sig virkets

dimensioner eller kliningens tyngd. Inte heller åter-
fanns kliningen i sådana mängder att det stödjer tolk-
ningen.

Om kliningens funktion istället har varit att skydda
yttertaket mot värme och gnistor från eldstäderna,
betyder detta att kliningen fanns applicerad på ytter-
takets insida. Detta stämmer bra med Ramqvists re-
sultat att avtrycken kommer från ett virke i dimen-
sioner 10–15 cm lagt i husets längdriktning. Ytter-
takets slanor hade utifrån lämningar efter smedjans
tak, hus VI, tolkats till dimensionen 10 cm. Av
hållfasthetsskäl tvingades vi i rekonstruktionen minska
dimensionen till hälften (se s 50). Det överensstäm-
mer också med erfarenheterna att denna typ av kli-
ning återfanns koncentrerad till bostadsrummets cen-
trala delar omkring härden och att den hade suttit
högt placerad i husen. Den yta som behöver gnist-
skydd är takytorna vid taknocken mellan takåsarna,
ca 25 m² i hus I. Om vikten är 5,8 kg/m² skulle det
innebära att 145 kg klining bör återfinnas i hus I. Den
återfunna mängden klining var ca 200 kg. Det bety-
der att endast 55 kg klining härrör från andra kon-
struktioner i byggnaden. Detta måste ses som en rimlig
fördelning med tanke på att avtryckstypen T2 har
högre bränningsgrad än övriga avtryck och därmed
också högre bevarandegrad.

Att det verkligen behövs någon form av gnistskydd
upplevdes vid eldning i bostadsrummet. Nävertaket
var synligt mellan rotets slanor och det kändes verk-
ligen riskabelt eftersom gnistorna från elden med lätt-
het kunde lägga sig bland nävret och orsaka brand.
För säkerhets skull sattes därför stora asbetsskivor
upp emot yttertaket i avvaktan på lämplig årstid för
att klina takytan.

6.4.1 EXPERIMENT MED ELDNING 1996

Om järnåldershusen har varit försedda med någon
form av rökfång tyder den brända kliningen på att
dessa har varit uppförda i någon form av plank– och
stockkonstruktion. För att kunna experimentera med
eldning i vårt långhus uppfördes en provisorisk rök-
huv. Den skulle täcka samtliga tre eldstäder i bostads-
rummet och gjordes därför 5 m lång, 1 m bred och
0,7 m hög. Istället för en svårtolkad modell i plank lät
vi bygga den i risflätning och klining (fig. 6:7). Huven
var svagt konisk med en 4 m lång och 0,6 m bred
öppning i det plana innertaket.

Vi upptäckte snart att det var mycket svårt att få
bostadsrummet rökfritt. En anledning var att elden
uppenbarligen fick för lite syre. Om dörrarna var
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stängda började elden efter ett tag att falna och ryka.
När då dörrarna öppnades virvlade röken omkring i
rummet innan elden åter tog ny fart. Det behövdes
utan tvekan ett friskluftsintag till elden. Sommaren
1994 fick vi veta, att vid de då pågående utgrävningar-
na av en järnåldersboplats i Gallsäter, Skog socken i
Ångermanland, hade lämningar efter ett sådant luft-
intag upptäckts. Luftintaget var synligt som en mörk-
färgad ränna vinkelrätt mot eldstaden från byggna-
dens långsida i ett treskeppigt hus (se fig 6:22) (Lind-
qvist 1996:35f).

Vi lät göra två luftintag till långhusets eldstäder, ett till
lerhällen och det andra till den södra långhärden. Drygt 2 dm
djupa V–formade rännor grävdes från utrymmet mellan ytter-
och innervägg och fram till eldstäderna. Rännorna täcktes med
längsgående plankor och jord. Tilluftskanalerna mynnade ut i
marknivå och öppningarna täpptes lätt igen av kol och sot
och måste därför rensas kontinuerligt. Försök gjordes med
knytnävstora stenar i tilluftsmynningen för att luftflödet skulle

kunna sippra fram mellan stenarna. Men dessa visade sig
hämma luftströmmen så drastiskt att resultatet inte förbättra-
des.

Trots mera tilluft hände det ganska ofta att röken inte ville
dra ut riktigt. Elden var fortfarande känslig för drag och virvlade
då omkring i rummet och lade sig under innertaket. Rökkåpan
fungerade då som en broms och röken vid sidan om kåpan
kunde inte finna sin väg ut. Särskilt dåligt fungerade draget
under sommarhalvårets sydliga vindar. Då ville röken dess-
utom fylla hela stalldelen. Draget genom det norra vindögat
fungerade mycket dåligt. För att förbättra funktionen byggde
vi en rökkanal i hela den norra delen. Kanalen byggdes av
tätlagda slanor med takåsarna som underlag och klinades på
ovansidan. Stalldelen blev därefter inte lika rökfylld men rök-
problemen i bostadsrummet kvarstod.

Med flera olika installationer över eldstaden försökte vi att
hitta lösningar på problemet. Rökhuven förlängdes uppåt som
en form av inre skorsten för att leda röken upp till taknocken
och draget mot vindögat. Detta underlättade men löste inte
problemet.

Ett genomgående problem var att det inte gick att använda
flera eldstäder samtidigt. När vi eldade på den norra lerhällen
måste rökhuven vara tillstängd över de andra eldstäderna an-
nars slog röken tillbaka ner i rummet.

En rökfri bostadmiljö hade också vid experiment i
Eketorps borg visat sig vara ett stort problem. Expe-
rimentet visade dels vikten av att det treskeppiga huset
var tätt för att draget skulle fungera tillfredställande
samt att byggnaderna endast försågs med en gavel-
öppning placerad i lä. Ett försök gjordes också med
en taköppning snett över eldstaden vilket gav bättre
drag men betydligt sämre bränsleekonomi. Näsman
(1983: 205ff) har därefter sökt etnologiska parallel-
ler, särskilt inom det ostbaltiska området. Här finns
exempel på byggnader med gavellyren i lä, funktion-
sindelade rum och rum både med och utan innertak.
För att dessa ostbaltiska hus ska kunna användas som
analogier till det nordiska järnåldershuset menar Näs-
man att man kan i det arkeologiska materialet söka
spår efter rumsindelning, särskilt eldrum, spår efter
innertak samt spår efter gnistskydd/röktratt. Han vi-
sar också att sådana spår finns men att det krävs ett
större jämförande material för att kunna dra några
slutsatser.

Den klinade rökhuven i långhuset revs våren 1995 för expe-
riment med eldning utan huv.

Skorstensfejarmästare Evert Sköld besökte oss flera gånger
för att försöka hjälpa oss. Han tyckte att själva formen på
huset inte underlättade för draget, tvärtom. Yttertakets profil
från långsidan är krum. Det gör att röken, som alltid strävar
uppåt, först ska upp och sedan tryckas ner innan den kom-
mer ut i gavlarna. Det hade varit bättre om huset istället hade
haft rököppningen mitt i taket eller om huset hade varit lägre
på mitten och högre vid gavlarna. Vid ett tillfälle deltog också
murare Runo Westin i diskussionerna. Han har murat många
öppna spisar och menade att ett vanligt förhållande mellan

Fig 6:7. Rökig bostadsmiljö. Den risflätade och klinade rökhuven
över eldstäderna kunde inte lösa rökproblemet. Foto Ali Farath.
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eldstadens storlek och rököppningen var 1:5. De påpekade
också för oss vikten av att allt okontrollerat luftdrag elimine-
rades samt att elden fick ordentligt med tilluft.

Diskussioner har också förts med energiexpert Jan–Erik
Andersson, Göteborg som har bistått Vuollerim 6 000 år med
tolkningen av deras värmesystem samt energiingenjör Tore
Åhlström, Vattenfall, Umeå. Båda är mycket kunniga inom
sina områden. Så småningom förstod vi att draget och ventila-
tionen hade minst lika stor betydelse. VVS–ingenjör Sven–
Erik Sedin, Örnsköldsviks kommun, påpekade två villkor som
måste uppfyllas för att draget skulle fungera. Dels måste
rökgastemperaturen vara högre än utomhustemperaturen och
dels fick inte tryckbalansen mellan inne och ute vara sådan att
de naturliga stigkrafterna motverkades. Han kunde se att detta
skulle vara svårast att tillgodose under sommaren då tempera-
turen utomhus kunde vara högre än inomhus.

För att få en godtagbar funktion under sommarhalvåret före-
slog han att:

• en lucka togs upp i taket. Luckan borde förses med
någon slags skärm mot vindriktningen,

• eldstaden höjdes upp en bit från golvet,
• innertaket skulle vara  glest och släppa igenom rök
• en skärm från taket samlade ihop rökgaserna innan

dessa kyldes ner för mycket,
• båda öppningarna i gavlarna sattes igen.

Under sommaren kan man förmoda att eldningen i huvudsak
behövdes för matlagning och ljus, och inte lika mycket för
uppvärmning. Därför bör också principen vara att leda ut
rökgaserna så snabbt som möjligt innan de blir avkylda och
faller ner i rummet igen. Under vinterhalvåret var förutsätt-
ningarna helt annorlunda, menade Sedin. Då ville man behålla

värmen så länge som möjligt i huset och det var ingen fördel
med att låta dem gå ut genom en taklucka. Luckan skulle då
inte behövas annat än för ljusinsläpp. Sedin ansåg att med
huvudsakligen nordliga vindar skulle röken med ejektorverkan
komma att dra ut i den södra gaveln. Men förutsättningen var
att innetemperaturen hölls högre än utetemperaturen, att luft-
trycket inte motverkade de naturliga stigkrafterna och att
bostadsrummet stängdes helt mot norr. Någon rököppning
eller rökkanal i den norra delen skulle alltså inte behövas för
bostadsrummets del.

För att förstå hur draget skulle fungera från de eldstäder
som finns i husets norra delar krävdes utförligare beräkningar.
Det fanns två alternativ för hur detta kunde lösas. Fähusets
mitthärd kunde antingen använda rököppningen i den södra
gaveln eller en egen öppning i taket. Den västra härden i stallet
måste däremot förses med en egen taköppning. Eldstaden i
den nedgrävda anläggningen (G 186) längst i norr måste få
draget reglerat antingen rakt upp genom taket eller en öppning
i den norra gavelspetsen.

Efter våra erfarenheter med eldning i bostadsrummet utför-
des under november månad 1996 ett eldningsexperiment. Av-
sikten med experimentet var att försöka utforska hur olika
väderförhållanden påverkade rökmängden i bostadsrummet.
Stugan stängdes helt mot norr så att röken endast kunde dra ut
i den södra gaveln. Eldningen påbörjades kl 8 på morgonen.
Temperatur, lufttryck, väderlek och vindförhållanden notera-
des. Efter 4 timmars eldning noterades åter väderförhållanden
och koloxidmätning utfördes med s k drägerrör. Sex sådana
mätningar företogs vid skilda temperaturer och väderleksför-
hållanden. Nivågränsvärdet för koloxid är 35 ppm eller 40 mg/
m³ (NE 1993:182). Vid experimentets två första mättillfällen
uppnåddes de högsta koloxidvärdena (tab 6:3). Under de fyra

Prov Tid och plats Lufttryck Väderlek Vind Temp. ute Temp. inne Koloxid

Tab 6:3. Koloxidmätning i långhusets bostadsrum vid skilda väderleksförhållanden november 1996.

1 kl 8, Gene 745 Mulet V, svag +1° +6°
kl 12, Gene 747 Växl. moln V, svag +2° +15° 40 ppm
kl 12, Skag Växl. moln V, 12 m/sek +3°

2 kl 8, Gene 750 Regn S, hård +1° 0°
kl 12, Gene 744 Regn S, hård +2° +10° 35 ppm
kl 12, Skag Regn SO, 14 m/sek +5°

3 kl 8, Gene 740 Växl. moln N, svag 0° +1°
kl 12, Gene 745 Sol NV, svag 0° +16° 20 ppm
kl 12, Skag Sol NV, 5 m/sek +3°

4 kl 8, Gene 765 Sol NV, svag -9° -3°
kl 12, Gene 765 Sol NV, svag -6° +8° 10 ppm
kl 12, Skag Sol VNV, -3°

3 m/sek
5 kl 8, Gene 750 Mulet N, stark -2° -4°

kl 12, Gene 748 Mulet N, svag -2° +10° 20 ppm
kl 12, Skag Mulet N, 6 m/sek 0°

6 kl 8, Gene 757 Växl. moln NV, svag -8° -3°
kl 12, Gene 760 Växl. moln V, svag -3° +12° 20 ppm
kl 12, Skag Växl. moln V, 6 m/sek -3°
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följande mätningarna uppnåddes värden mellan 10–20 ppm.
Vindriktning och förhållandet mellan innetemperatur och ute-
temperatur skulle enligt ingenjör S–E Sedin vara betydelse-
fulla för ett fungerande drag. Vid en jämförelse mellan båda
dessa faktorer och koloxidhalten konstateras att vindriktninga-
rna vid de två första mättillfällena varit västliga och sydliga.
Men vindarna var också västliga vid prov 6 utan höga koloxidh-
alter. Temperaturskillnaderna var lägst i prov 2 med 8°. I övrig
var skillnaderna 12 – 16°.

En jämförelse gjordes också med observationer av SMHI
vid Skagsudde, några mil norr om Gene. I huvudsak var dessa
överensstämmande med väderförhållandet i Gene. Däremot
visade en plastvimpel, uppsatt på en 2 m lång stång på lång-
husets södra gavelspets, hur vindarna kastade från den ena
vindriktningen till den andra. Helt säkert är detta ett förhål-
lande som hör samman med rekonstruktionens placering i en
flack sydsluttning. Långhusen på järnåldersboplatsen var pla-
cerade på flatmark med fritt spelrum för vindarna. Vid platsen
för rekonstruktionen dras istället vindarna ned i sluttningen
och virvlar där runt åt olika håll. Det var mycket tydligt att
vindriktningarna längre upp i luftlagren skiljde sig från dem
nere i sluttningen. Experimenten visade att detta var en anled-
ning till att röken plötsligt inte drog ut. Iakttagelserna under
experimenten visade också att draget fungerade bättre vid måt-
tlig och svag vind än vid hårda vindstyrkor. Vid de sydliga
vindarna under prov 2 drog inte röken ut igenom vindögat
utan pressades istället ned i förstugan.

Även om experimenten ger några mycket användbara upp-
lysningar krävs en längre experimentserie för att med säkerhet
kunna utvärdera väderlekens betydelse för rökgaserna i
bostadsrummet.

6.4.2 SLUTSATS

Efter fem års experimenterande med innertak, rök-
huv och eldning i långhuset samt genomgång av käll-
material förslogs följande beträffande innertak och
uppvärmning av långhuset i Gene:

Med de sydgotiska rökstugorna som förebild änd-
ras det plana innertaket i bostadsrummet till ett mot
taknocken sluttande innertak. Vid taknocken lämnas
en rököppning mellan de båda sluttande taksidorna
(fig. 6:7, tvärsektion).  Konstruktionen bör fungera
som ett rökfång och göra det möjligt att torka och
förvara säden under taket på samma sätt som i de
sydgotiska stugorna. Innertaket kan uppföras av det
nuvarande takets kluvna stockar men måste kom-
pletteras. Taket kan eventuellt isoleras på ovansidan
men inte med klining eftersom en så stor mängd inte
har återfunnits i husen. Istället kan mossa användas
vilket också utnyttjats i byggnadstraditionen. För att
uppnå jämnt sluttande taksidor bör innertaksåsarna
höjas ca 40 cm.

Spridningen av den brända leran i hus I visade att
huset hade haft klinade flätverksväggar i förråd, för-
stuga och bostad, medan rummen i den norra delen

saknade klinade väggar. Taket hade varit klinat i bo-
stad, ingångsrum (norr om skålen) och troligen också
fähus, men däremot inte förstuga och förråd. Denna
skillnad förklaras om kliningen härrör från någon form
av gnistskydd. Eldstäder finns nämligen endast i de
föregående rummen. Där finns följaktligen också ett
behov av att skydda yttertakets näver mot eldgnistor.
Därför föreslogs att yttertakets insida klinades i bo-
staden och i fähusets södra del. Ytan är ca 25 m²och
avser taknockens insida mellan de båda längsgående
takåsarna. Tolkningen grundades på flera faktorer.
Dels visade erfarenheter från eldning i långhuset att
det, för brandriskens skull, fanns starkt vägande skäl
att bestryka yttertakets insida med ett skyddande
kliningslager och dels sammanföll tolkningen med den
brända lerans spridning. Bränd lera av typ T2 med
triangulärt tvärsnitt:

• hittades i sådan mängd att det ganska väl motsvarade
den föreslagna takytan

• återfanns i hus I endast i de utrymmen i den södra
delen där man hade eldstäder och följaktligen hade
behov av gnistskydd.

• härrörde från klining som hade anbringats på ett 12,5
cm grovt virke i husets längdriktning, vilket motsva-
rade både takrotets dimension och placering.

• hade suttit högt i huset ovanför eldstäderna vilket
förklarade den hårda bränningen.

Erfarenheterna med tilluftskanaler till eldstäderna
var positiva. Elden brann både bättre och med
större låga. Däremot måste tilluftskanalerna mynna
ut i eldstaden på ett sådant sätt att öppningarna inte
täpptes till av sot och kol.

6.5. VINTERNATT I JÄRNÅLDERSHUS

Frågorna kring husets uppvärmning och inte minst
problem med en rökig bostadsmiljö har under rekon-
struktionsarbetet varit en ständigt gäckande gåta som
pockat på en lösning, inte minst för att kunna an-
vända byggnaden för verksamheter även under vin-
terhalvåret.

Under åren 1994/95 hade långhuset indelats i sju
rum: förråd (bur), förstuga (önd), bostadsrum (skáli),
fähus (fjös), stall, lada och grovkök (eldhus). Bo-
stadsrummet hade varit försett med ett innertak, vil-
ket stolparna intill de takbärande bockparen i bostads-
rummet tydde på. Delar av den brända lerkliningen
som hittades i Gene hus I tydde också på att någon
form av plankkonstruktion hade funnits i rummet.
Ramqvist (1997: 54) hade tolkat detta som lämningar
efter ett rökfång ovanför eldstäderna.
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Bostadsrummet inreddes 1994 med sju sängar och ett plant
innertak med en klinad rökhuv. Trots flera försök med eldning
och rökhuv var det inte möjligt att skapa en godtagbar bo-
stadsmiljö. Ständiga problem med oacceptabla mängder rök i
bostadsrummet gjorde att rökhuven revs våren 1995 och ett
enklare eldningsexperiment genomfördes hösten 1996. Erfa-
renheterna från dessa försök i långhuset under åren 1994-96
visade att

• draget ut genom det södra vindögat fungerar dåligt pga
byggnadens placering i en skogsbevuxen sluttning,
vilket skapar kastvindar kring huset,

• elden behöver mera tilluft,
• yttertakets insida troligen hade varit klinad som skydd

mot gnistor från eldstäderna,
• att innertaket endast kunde utföras som ett plant innertak

om detta saknade klining. Däremot kan ett sluttande in-
nertak förses med en isolerande klining (se s 164f).

Under våren 1997 försågs därför bostadsrummet med ett mot
taknocken sluttande innertak efter samma konstruktion som i de
medeltida rökstugorna. Innertaket skulle därmed kunna fungera
som ett stort rökfång. Det sluttande innertaket grundade sig på
tolkningar av de arkeologiska lämningarna efter takbärande stol-
par, bränd lerklining och den nordiska byggnadstraditionen.
Skorstensmurare och sotarmästare hade också beskrivit att rök-
öppningen ovanför eldstäderna skulle göras ganska liten för att få
bästa möjliga drag. Två extra åsar som stöd för innertaket lades
därför upp på de takbärande bockarna (se tvärsektion fig 6:8).
Öppningen mellan de båda taksidorna gjordes 30 cm bred och
löpte längs hela rummets mittaxel.

I bostadsrummet fanns tre eldstäder. Eldstäderna hade
uppförts utifrån de arkeologiska lämningarna efter
härdarna i hus II i Gene. I marknivå längs husets
mittlinje fanns i söder en rektangulär härd, 1,6 x 1,0
m och i norr en lerklädd häll 1,6 x 1, 2 m. Mellan
dessa fanns en rund lerklädd grop, 0,8 m i diameter

och 0,35 m djup (Ramqvist 1983: 87). Eldstädernas
funktioner hade tolkats så att den stora härden längst
i söder använts som den huvudsakliga värme- och
ljuskällan, den runda gropen som kokgrop eller ugn
och den lerklädda hällen längst mot norr för brödbak
och matlagning. Här kommer dessa eldstäder att be-
nämns härd, kokgrop och häll. Eldstaden i fähusets
södra del måste också tas med i diskussionen kring
hur rökgaserna har evakuerats.

Eldningserfarenheter hade visat att en orsak till rök-
problemen var att elden fick för lite syre. Med förebild
från utgrävningarna i Gallsäter, Ångermanland, bygg-
des därför en tilluftskanal i golvet till den stora värme-
härden och en tilluftskanal till bakhällen. Kanalerna
grävdes ner ca 15 cm i marken och gjordes först av
trä men ersattes senare av 50 mm grova plaströr.

Under två veckor, 24/1 - 8/2 1998, genomfördes
därefter ett boendeexperiment i långhuset. Det blev
då första gången som vi under mera kontrollerade
former och en längre tid skulle kunna få kunskap om
hur det verkligen fungerade att bo i ett stort järn-
åldershus under den kallaste årstiden. Under två
veckor skulle långhuset vara bebott för att kunna mäta
temperaturer, vedåtgång, rökgaser, lufttryck och vind-
riktningar. Årstiden var vald med förhoppning om
några riktigt kalla vinterveckor.

Det huvudsakliga syftet med experimentet var att
undersöka om de viktigaste förutsättningarna för att
uppnå en fungerande värmehållning utan skadliga
rökgaser kunde vara att:

• huset var placerat längs med de förhärskande vind-
riktningarna,

Fig 6:8. Längdsektion av fähus, bostadsrum och förstuga samt tvärsektion av bostad. Det tidigare plana innertaket i bostaden
ändrades 1997 till ett mot taknocken sluttande innertak. Illustration Åke Sjödin.
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• värmen från husdjuren skulle ledas ut genom sam-
ma kanal som rökgaserna.

Rekonstruktionen är inte placerad i terrängförhållande
som kan sägas vara jämförbara med förebildens. Järn-
åldersboplatsen på Genesmon låg under bosättnings-
tiden på krönet av en flack udde vid havsviken. Båda
långhusen hade placerats i riktning NNÖ till SSV.
Bostaden fanns i den södra delen. De rekonstruerade
byggnaderna hade placerats i samma riktningar som
originalen, men husen ligger här inte på ett öppet krön,
utan i en flack sydvästsluttning ner mot havsstranden.
Runt gården växer höga tallar (fig 6:9). Erfarenheter
hade redan visat att detta skapade kastvindar vid hu-
set. De nordliga vindarna kunde uppenbarligen inte
svepa över huset på samma sätt som vid ett öppet
krönläge. Istället virvlade de runt under trädtoppa-
rna. Några tallar närmast husen hade avverkats för
att förbättra förhållandet men frågan var om detta
räckte eller om en ännu öppnare miljö krävdes.

Belägg för skorstenar i järnåldershusen saknades
och byggnadens konstruktion tolkades därför så att
röken, från de öppna eldstäderna mitt på golvet i
bostadsrummet, skulle ledas ut genom öppningen i
gavelspetsen. För att detta skulle fungera var bygg-
nadens placering längst med vindriktningarna viktig.
Nordliga vindar är den dominerande vindriktningen
längs norrlandskusten under vinterhalvåret.

Om detta gäller uppvärmningen under den kalla
årstiden blir principen helt annan under sommaren.
Då är nämligen sydliga vindar förhärskande vilket
gör det omöjligt att få något drag ut genom den södra
gavelöppningen. Tvärtom blåser då vindarna in i hu-
set. Byggnadens placering i förhållande till de för-

härskande vindriktningarna hade därför, enligt våra
erfarenheter, särskilt stor betydelse under somma-
ren. För att försöka leda röken ut genom den norra
gavelöppningen byggdes 1995 en klinad rökkanal
ovanpå bockarnas överliggare. Trots många försök
blev ändå den norra delen av huset ganska rökfylld.
Erfarenheter visade därför att en rököppning i taket
över eldstäderna krävdes under sommaren. Det är
möjligt att järnåldersfamiljen flyttade ut till långhusets
nordligaste gavelrum under sommarperioden och att
bostadsrummet då inte alls hölls uppvärmt. Men rum-
met behövdes för den turistiska verksamheten och
för att överhuvudtaget kunna elda där under som-
maren uppfördes två takluckor över bakhällen vå-
ren 1997.

Vilka olika faktorer kunde påverka draget från eld-
städerna? Fanns det faktorer som eliminerade bero-
endet av byggnadens placering efter vindriktninga-
rna? Kunde värmen från de installade djuren i fähuset
ha betydelse för evakueringen av rökgaserna? Alla
som har eldat i en vedspis känner till problemen med
en kall rökkanal. För att inte vedspisen ska ryka in
måste man först värma upp rökkanalen. Vi kunde
tänka oss att principen var densamma i järnålders-
huset men att man här hade säkerställt sig om en
kontinuerlig uppvärmning av kanalen. Den skulle skö-
tas av gårdens 8-10 kor, norr om och vägg i vägg
med bostadsrummet. I alla djurstallar är det viktigt
med en god ventilation. Här går den uppvärmda från-
luften från fähuset ut samma väg som röken från
bostadsrummet, dvs längs taknocken och ut genom
det södra vindögat. Det betyder samtidigt att rök-
kanalen ständigt hålls varm, vilket kunde skapa de
förutsättningar som krävdes för att draget från eld-

Fig. 6:9. Även om rö-
ken drog ut genom
båda gavelöppning-
arna  förblev bostads-
rummet  allt för rök-
fyllt.
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staden skulle fungera utan besvärande rök.
Per Ramqvist (1983: 168ff) har i sin avhandling

kommit fram till att gården hade 10 mjölkkor. Enligt
moderna beräkningar ger en normalstor ko värme
motsvarande ca 700 watt. Järnålderns kor var när-
mast hälften så stora som dagens. Vi uppskattar där-
för att varje ko producerade ca 500 watts värme.
Djurskyddsbestämmelser hindrade en medverkan av
gårdens husdjur under experimentet. Istället installe-
rades sju elektriska element som gav samma värme-
mängd som 10 kor under järnåldern, dvs 5 000 watt.
Men dessa kunde på inget annat sätt ersätta levande
djur.

Rekonstruktionsarbetet hade under årens lopp ge-
nererat en hel del kunskap både om huset och hur
det fungerade men också om hur man skulle elda på
bästa sätt. Nu skulle denna kunskap användas för att
också söka svar på ett antal praktiska frågor: Hur
fungerar draget om man samtidigt eldar både på den
stora långhärden och på bakhällen? Vilken värme kan
man hålla i bostadsrummet? Hur bevarar man glöden
i askan? Måste man elda under natten? Hur snabbt
sjunker temperaturen när elden falnar? Kommer
koloxidmängden att hållas på acceptabla nivåer i
bostadsrummet och i fähuset? Ska rök- och ventil-
ationskanalen under taknocken verkligen vara helt
avstängd vid den norra fähusväggen? Eller ska det
finnas ett luftdrag genom hela huset från norr till sö-
der? Kommer takluckorna att behöva öppnas ibland?

6.5.1 MÄTNINGAR OCH GENOMFÖRANDE

Under experimentet 1998 var bostadsrummet inrett
med sju ståndsängar, en hedersplats mitt på gavel-
väggen, en liten mjölkkammare i rummets nordvästra
hörn och ett mot taknocken sluttande innertak. Lång-
huset var bebott under två veckor med gästande över-
nattare och fornbyns personal. Mediatekniker Jan
Dufva var den enda som tillbringade hela experiment-
perioden i långhuset.

De yttre faktorer som kunde tänkas påverka dra-
get från eldstäderna och därmed inomhusmiljön var
utomhustemperatur, lufttryck, luftfuktighet, vind-
riktningar och vindhastigheter. För att mäta dessa
installerades ett antal mätinstrument på olika plat-
ser i långhuset och den lilla mjölkkammaren förvand-
lades till mätcentral och datacentral (fig 6:10).
Mätinstrumenten avlästes vid fem tidpunkter varje
dag med fyra timmars mellanrum.

Den relativa luftfuktigheten registrerades av två
inlånade termohygrografer av märket Sato, modell
R-704. Den ena placerades i hedersplatsen i norra

delen av rummet på ca 50 cm höjd från golvet. Den
andra placerades direkt på marken utomhus, under
takfoten vid den västra ingången.

Temperaturen registrerades kontinuerligt med tem-
peraturgivare kopplade till en skrivare i mjölkboden.
Temperaturen mättes på skilda platser i långhuset:
utomhus vid den västra långväggen, i förrådsrummet
och fähuset samt utrymmet mellan inner och ytter-
vägg, i de isländska sagorna kallat skot. I bostads-
rummet mättes temperaturen på fyra olika nivåer: vid
golvet, i brösthöjd, 2,5 m över golvet och vid taknocken
(fig. 6:11).

Vindriktning och vindhastigheter mättes under de
första dagarna med en bärbar Testovent 4300. Från
tidigare försök med erfarenhet av kastvindar vid lång-
huset ansågs att en referenspunkt behövdes där vind-
arna inte var påverkade av omgivningen. Två mät-
punkter valdes därför, den ena uppe på taket vid det
södra vindögat och den andra som en referenspunkt
ute på Bäckfjärdens is, ca 200 m från land. Uppe på
taket placerades efter några dagar en fast vindstation
medan den bärbara användes ute på isen.

Lufttrycket mättes med en inlånad barometer med
enheten millibar (mBar). Den vanliga enheten vid
mätning av lufttryck är annars idag hektopascal (hPa).
På svenska breddgrader kan lufttrycket variera mel-
lan ca 950 hPa (mBar) i djupa lågtryck och ca 1050
hPa (mBar) i högtryck (NE 1993:473).

Fig 6:10. Den lilla mjölkboden i bostadsrummets nordvästra hörn
fungerade som mät- och datacentral under experimentet. temperatur-
skrivaren till vänster i bild registrerade kontinuerligt alla temperatur-
värden. Här tillbringade mediatekniker Jan Dufva många timmar
med att föra in alla värden i tabellform. Foto Jan Dufva
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Kunskaper om luftomsättningen i bostadsrummet
krävdes också. Rökens hastighet genom öppninga-
rna mättes därför både i det norra och södra vind-
ögat samt i takluckorna (fig 6:12). För detta använ-
des samma instrument som vid vindmätningarna, en
bärbar Testovent 4300. Instrumentet kunde automa-
tiskt mäta medelhastigheten på luftflödet under 20
sek. Utan tvekan var mätningarna i gavelspetsarna
de besvärligaste. Utrymmet var mer eller mindre rök-
fyllt och för att överhuvudtaget kunna placera instru-
mentet i vindögats öppning måste vi bära gasmask.
Vi upptäckte också att det ibland var svårt att få ett
korrekt värde då luftflödet plötsligt kunde gå inåt is-
tället för utåt.

Halten av koloxid (kolmonoxid) CO mättes i bo-
stadsrummet och vid några tillfällen i fähuset. Mätninga-
rna gjordes med direktvisande Drägerrör. Nivågräns-
värdet för Co är 35 ppm eller 40 mg/m³ och korttids-
värdet 100 ppm eller 120 mg/ m³. Koloxid är en mycket
giftig, brännbar gas utan färg, lukt och smak vilken
bildas vid ofullständig förbränning av kolhaltiga äm-
nen, orsakad av otillräcklig lufttillförsel. Förgiftnings-
risk finns vid 200–500 ppm. Giftigheten beror på att
den, ca 250 ggr starkare än syre, binder sig till de röda
blodkropparnas hemoglobin, och därigenom blockerar
syretransporten till kroppens vävnader så att syrebrist
uppstår i cellerna. Yrsel, huvudvärk, illamående mm

observeras vid lindrig koloxidpåverkan, medan med-
vetslöshet, kramper, andnings- och cirkulationssvikt
inträder vid högre koncentrationer (Nationalencyklope-
din NE 1993:181f).

Slutligen mättes åtgången av ved med hjälp av en
stor träform som rymde 1 kubikmeter ved. Genom
att notera hur länge detta räckte kunde vi dels av-
göra hur mycket ved som krävdes under experimen-
tet och dels vad som behövdes varje dag tex i förhål-
lande till utomhustemperatur.

Varje dag fördes också vetenskapliga anteckningar
om förändringar eller åtgärder som kunde vara av
betydelse för experimentet. Anteckningarna avsåg
oftast uppgifter om när takluckor och dörrar öppna-
des eller stängdes, i huvudsak för att förbättra rök-
nivån i bostadsrummet. Men redovisade också mät-
ningar av luftomsättning, byggnationer eller andra
förändringar i bostadsrummet. I anteckningarna finns
också subjektiva upplevelser av bostadsmiljön. För
reflexioner och andra subjektiva upplevelser fördes
tre dagböcker: datateknikerns dagbok, arkeologens
dagbok och gästens dagbok. För att kunna testa
inomhusmiljön i förhållande till föränderliga faktorer
som utomhustemperatur, lufttryck, luftfuktighet, vind-
riktningar och vindhastigheter, skulle eldningen ge-
nomföras enligt ett förutbestämt tidsschema. Under
den första veckan skulle:

Fig 6:12. Mätningar vid taklucka och gavelöppningar visade den
mängd  frånluft som lämnade bostadsrummet.

Fig 6:11. Temperaturgivare 1 - 9 placerades på olika platser i och
utanför långhuset. Luftfuktigheten mättes utanför den västra lång-
väggen och bostadsrummets norra del. Rökhastighet mättes ge-
nom taklucka och vindöga.
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•den stora värmeelden, härden, i bostadsrummet så långt
möjligt hållas brinnande dag och natt.

•eldningen på de övriga eldstäderna ske vid fastlagda
tider, klockan 8 i kokgropen och klockan 15 på lerhäl-
len

•det under dagen eldas med kluven lövved. På kvällen,
klockan 20, skulle färska meterlånga och kluvna tall-
stockar placeras på eldstaden. Mellan halvorna skulle
eldas med lövved.

•fähuset vara helt förslutet mot norr, dvs inget luftdrag
genom huset.

•en träskiva sättas upp i den södra gavelspetsen vid
besvärande kastvindar för att utprova öppningens
storlek.

Under den andra veckan skulle luftdraget genom
huset öppnas. I övrigt skulle erfarenheterna få av-
göra vilka förändringar som krävdes.

För att inte experimentet skulle behöva starta med
en helt nedkyld gård hade vi veckan före hållit tak-
luckor och vindögon stängda och med hjälp av nio
elektriska kamflänselement försökt att hålla en viss
underhållsvärme i bostadsrummet. De flesta mät-
instrumenten installerades under fredagen och från
och med lördag kunde vi avläsa temperaturerna på
de olika platserna i och utanför huset.

Elementen kopplades ifrån klockan 12 och instal-
lerades i fähuset där de skulle avge värme motsva-
rande 10 järnålderskor. Elden i den stora härden,
arinn, tändes klockan 12.25 och resultatet visade sig
snart. Temperaturen i brösthöjd i stugan sjönk från
16°C till 11°C grader och det krävdes tre timmars
eldande innan temperaturen hade stigit till 16°C igen.
Kurvan för golvtemperaturen visade samma nedgång
från 9°C till 4°C och här krävdes det nära fem tim-
mar innan temperaturen åter stod på 9°C. Däremot
steg naturligtvis värmen uppåt mot taket. I rökkanale-
rna ökade temperaturen inom två timmar från 14°C
till 28°C. När sedan elden tändes på hällen ökade
temperaturen i rökkanalerna med ytterligare 12°C och
i brösthöjd med 6°C. Samtidigt blev det mycket rök i
stugan och förhållandet blev inte bättre förrän veden
burits bort från hällen.

Här följer ett sammandrag av experimentet dag för
dag utifrån dagboksanteckningar och mätresultat.

6.5.2 DAGBOK

Vetenskapliga anteckningar och subjektiva dagböcker
fördes varje dag under experimentet. Anteckningarna
beskrev mätningar och förändringar av betydelse för
experimentet medan dagböckerna beskrev subjektiva
upplevelser. En utförligare redovisning av datatek-

nikerns dagbok, arkeologens dagbok och den övernat-
tande gästens dagbok återfinns i rapporten från expe-
rimentet (Edblom 2001:16ff). Rapporten redovisar
mätresultat i diagram för varje dag tillsammans med
kommentarer och uppgifter om vedförbrukning. Här
redovisas dagböckerna i ett kortare sammandrag.

Lördagen den 24 januari
Det var kastiga vindar under dagen men röken drog ändå ut
genom både den södra och den norra gavelspetsen. Genom
förstugans dörr uppmättes tilluft med 1,0 m/sekund och ge-
nom fähusets dörr 1,2 m/sekund.

När elden tändes på hällen blev det mycket rök i rummet.
Hur detta upplevdes beskrevs av gästen Kärstin Karlgren: ”Det
blev så fruktansvärt rökigt i rummet. Ingen kunde vara där inne
mer än ett par minuter i taget. Barnen stod i härbret och bakade
ut bröden. Men röken letade sig dit också, så till sist satt vi på
en renfäll utomhus och bakade det sista. ”Inte förrän vid femti-
den blev det så pass o-rökigt så att man kunde vistas inomhus
utan att det sved i ögonen”.  Jan Dufva beskriver erfarenheten
så här: ”Hela huset blev rökfyllt. Jag satt och försökte skriva
medan tårarna rann och näsan stacks. Men när huvudvärken
började komma fick jag ta mitt förnuft (det finns förståss de
som menar att någon som ska vara här frivilligt i två veckor
saknar detsamma) till fånga och gå ut i friska luften ett tag.”

Redan första dagen stod det alltså klart att elden krävde
mera tilluft.

Eftermiddagens koloxidmätningar visade höga värden.
Gränsvärdet för en längre tids vistelse i en miljö som innehål-
ler koloxid är 35 ppm. Vi uppmätte 42 ppm. Elden fick därför
slockna under experimentets första natt då 8 vuxna och 2 barn
övernattade i långhuset. Rumstemperaturen i brösthöjd var
då 17°C, på golvet 9°C. Utomhus var det –1°C.”

Söndagen den 25 januari
Eftermiddagen var lika rökig som gårdagen, men efter kvällsmål-
tiden lättade röken och det blev fri sikt. Flera mätningar av
luftens till- och frånflöde i bostadsrummet (lufthastighet x
area = volym) visade att tilluften var drygt 1 m³/s medan
frånluften var knappt 1 m³/s. Det betydde att det faktiskt
kom in mera luft än vad som drog ut ur rummet.

Även idag blev det stora rökproblem när man eldade på
hällen. Däremot visade mätresultaten både från lördagen och
från söndagen att temperaturen i rummet steg markant med 5-
10°C så fort man börjar elda där. Anledningen till att stugan
rökfyllts när man börjat elda på hällen verkar höra ihop med
bristen på luft eller syre. Den räcker inte för två eldar. Den
räcker inte ens för en eld.

Kvällens koloxidhalter är 10 – 20 ppm.

Måndag den 26 januari
VVS ingenjör Sven-Erik Sedin, Örnsköldsviks kommun för-
klarade att den varma luft som lämnade stugan hade större
volym än den kalla tilluften. Skillnaden i volym kunde beräk-
nas enligt särskilda tabeller, men var inte så stor. I princip
kunde man utgå från att det krävdes samma mängd tilluft som
frånluft. Oftast öppnades fähusdörren (1,75 x 0,6 m) för att
få luft till elden, vilket gav en tilluft på ca 1 m³/s. Det hjälpte
alltså att öppna dörrarna, men kunde inte vara rätt metod.
Luften fick också röken att virvla runt i rummet. Istället borde
luften styras direkt till elden.
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också att tilluften blir mindre med motsvarande mindre krav
på öppningar ut till det fria (jämför en öppen spis i dagens
villor där normalt ingen extra öppning behövs vid eldning).
Huset blir varmare med samma vedmängd och röken inne i
huset försvinner eller åtminstone minskar till en ur miljön
vettig nivå. En jämförelse till ytterlighet är kakelugnen som
vid normal eldning kan ha en så liten tilloppsarea som 5 cm².”

Onsdag den 28 januari
Mätvärdena tyder på en markant temperatursänkning i mellan-
väggen, skotet, när elden tänds på lerhällen omkring klockan
15. Det måste tolkas som ett tecken på att mera luft då sugs in
i rummet, alltså ytterligare ett bevis för att elden kräver mycket
mera tilluft.

Torsdag 29 januari
Dagen var den kallaste hittills med en utomhustemperatur
uppmätt till -17°C under morgonen. Elden hade hållits vid liv
hela natten så att temperaturen i bostadsrummet var ca 12°C,
men bara 2°C på golvet.

Under dagen hade vi besök av Torgny Ågren, Lantbruks-
hälsan, som berättade att ventilationen till fähuset var mycket
smartare än vi anat. Han påpekade betydelsen av att sprida
och inte koncentrera tilluften till djurstallarna. I många mo-
derna ladugårdar förs tilluften in via ventilationskanaler på
några få ställen i djurstallet och skapar där ett koncentrerat
drag som inte är nyttigt för djuren. Det är mycket bättre att ta
in luften på en större yta och sprida eller ”strila in” den i
stallet. Därför propagerade han för att dagens jordbrukare
skulle sätta s k vindnät framför tilluftskanalerna för att uppnå
en sådan ”instrilning” av luften. Han menade att samma prin-
cip fanns i långhuset. Huset har dubbla väggar, i fähuset är den
inre väggen risflätad men inte klinad vilket visades av den
brända lerans spridning. Ågren menade att risflätningen fung-
erade som en sådan luftspärr som strilar in tilluften.

Lars-Håkan Nilsson, lärare vid Hampnäs folkhögskola be-
skriver sina reflexioner efter övernattningen:

”Måste skorstenen sitta upptill. Kanske kan den sitta ned-
till? Att lufttillförseln till eldstaden är i minsta laget - trots
luftkanalen - förefaller rimligt att tro när man har bott där en
natt. Men det behöver inte vara så. När man öppnar en dörr
känner man direkt att det är undertryck i långhuset. Men
detta undertryck behöver inte bero på syrebrist (syre i luft =
en femtedel). Det kan till fullo ha sitt ursprung i att den varma
luften vill rusa ut genom taket så fort den får en chans att
ersättas med kall luft, som en luftballong alltså…. Om man
någon gång bott i vindskydd vet man hur stor betydelse vind-
riktningen har för rökens beteende. Idealriktningen är att få in
vinden ungefär från 45 grader snett bakifrån, inte rakt baki-
från, inte rakt från sidan, och naturligtvis inte framifrån. Vad
händer? Jo det är som att segla. Det är inte trycket mot seglet
som trycker båten framåt, utan undertrycket på baksidan av
seglet som drar båten. Jämför vi resonemanget, det är inte
vindtrycket som tar med sig röken från vindskyddet, utan
undertrycket. Om utloppshålet för röken är placerad där
undertrycket är som störst på taket när vinden drar förbi, då
borde det vara lättare att fylla undertrycket med rök än med
den omgivande luften utanför huset. Då kan man ställa sig
frågan. Är vindögat den plats på takytan där undertrycket
oftast är som störst?”

Nilsson gjorde också ett enkelt försök med vatten på elden.

Idag uppfördes en tillfällig kanal av plank med innermåtten
11x 26 cm. Den placerades vinkelrätt med ena öppningen i
mellanväggen och den andra mot den stora härden. En luft-
tillströmning i kanalen på 13 liter/s uppmättes när fähus-
dörren stod öppen. Detta motsvarade 2 % av de 1 000 liter
som behövde. När fähusdörren var stängd uppmättes en luft-
tillströmning på 27 liter/s eller 5 % av behovet. Det gick inte
att iaktta någon märkbar förändring i rummet p g a luften från
kanalen. Hur skulle 1 000 liter eller 1 m³ luft kunna ledas in?
Och kunde det t o m vara så att det krävdes ännu mera?
Uppmätningarna gjordes med en brinnande eld. Vad skulle
krävas för två eldar?

Upphöjda plankgolv beskrivs i de treskeppiga husen i de
isländska sagorna. Närmast eldstaden beskrivs en klinad
golvyta, därefter är ett ca 30 cm högt trappsteg som bildar
kanten på plankgolvet. ”Trappsteget” fungerar också som en
lång sittbänk vid vardera sidan om eldstaden. Något som verk-
ligen saknades i rummet. Det är både för mörkt och för kallt
att sitta på bänkar vid ståndssängarna. Experimentets över-
nattare placerade istället renskinn på golvet för att kunna
både sitta och ligga närmare elden (fig 5:36).

Den gemensamma längden på de tre eldstäderna i rummet är
4 m. Det är till detta område som luften måste styras. Och den
behövs i golvnivå, där förbränningen sker, inte i knähöjd eller
högre. En tilluftsöppning på vardera sidan om eldarna borde
placeras så lågt som möjligt. Om den löper längs vardera lång-
sidan om eldstäderna dvs 4 m kunde vi räkna ut att den be-
hövde vara 12,5 cm hög och 4 m lång (X x 4= 0,5; X= 0,5/4;
X= 0,125). En sådan luftkanal kunde omöjligt grävas ner un-
der golvytan för att mynna upp vid eldstäderna. Med ett
upphöjt plankgolv, som det beskrivs i isländska hus, skulle
istället utrymmet under plankgolvet kunna användas som
tilluftskanal till eldstäderna.

Jan Dufva åkte iväg på läkarundersökning. Så här beskriver
han resultatet: ”Min lungstorlek är 5,35 liter och jag kan andas
ut 71 % på en sekund. Lite under normal, men ändå normalt
som jag fattar det”.

Tisdag den 27 januari 1998
Kluven ved hade införskaffats särskilt till experimentet. Den
visade sig vara betydligt fuktigare än förväntat. Skillnaden
upptäcktes när vi under eftermiddagen bytte till lövved från
en annan leverantör. Plötsligt blev det märkbart mindre rök i
stugan. Kunde det vara så turligt att en stor del av rökproblemet
berodde på att vi hade eldat med för blöt ved?

Konstruktör Bo Dufva beskriver sina erfarenheter efter en
övernattning: ”Även med torr ved är miljön tvivelaktig. Det är
för mycket rök. Röken bildas ovanför eldstaden. Det stora
energiinnehållet gör att den varma luften expanderar och blir
lätt och stiger snabbt uppåt. Då drar den med sig den kallare
omgivande luften med litet energiinnehåll. Den varma luften
kyls ned och hastigheten bromsas upp. Den uppåtstigande
luftvolymen blir på detta sätt långsammare men med stor
volym. Stor mängd luft måste ut ur huset och den luften är då
rökbemängd. Den stora luftmängden måste ersättas med an-
nan luft som då naturligtvis blir den kalla uteluften. En kupa
över eldstaden skulle minska mängden inneluft att beblanda
sig med förbränningsluften. Den luft som ändå blandas ihop
har ett mycket större energiinnehåll och kan kraftigt stiga
uppåt. Den totala energin är dock förmodligen mindre efter-
som det är så mycket mindre luft som ger sig iväg. Detta gör
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”Det som hände när jag hällde ut cirka 1-2 dl ko-
kande diskvatten på elden märktes direkt, inte bara
av mig utan även av flera andra. Luften blev genast
mycket bättre. När man häller vatten på elden över-
går flytande vatten till gasform. Och gasformen tar
betydligt mer plats”. … ”Men när vatten övergår i
gasform händer en sak till. Vattenmolekylerna
(kovalent bindning) vill klumpa ihop sig. Vilka andra
ämnen i röken vill vattnet klumpa ihop sig med? Ja
det finns kolföreningar i den rökiga luften som kan
vara mycket tänkbara kompisar till vattenångan. Var
tar då det vägen, som finns i luften, som tvättas bort
när man häller en skvätt vatten på elden? Ja det vore
ju intressant att få veta. Antingen är vattenångan så
het (energirik) att den orkar gå ut genom rökkanalen
till vindögat. Detta är möjligt eftersom rökkanalen hålls
varm (jfr vanliga röktemperaturen på omkring +40
grader). I så fall drar vattenångan med sig rökpartiklar
ut. Det andra alternativet är att molekylerna är så
tunga att de faller ut. Alltså lägger sig på marken.”

Fredag den 30 januari
CO-halterna i bostaden håller sig under 30 ppm, trots att vi
upplever att det är alldeles för mycket rök. I fähuset är luften
däremot rökfri och frisk.

Vi är inte tillfredställda med mätningen av vindriktning. Det
är lättare att hitta vindriktningen nere på isen än uppe på
långhustaket. Där kastar vindarna åt alla håll.

Lördag den 31 januari
För att kunna utvärdera flödet av frånluft genom vindögat
gjordes mätningar dels med stängd fähusdörr och taklucka,
dels med endast fähusdörren öppen och dels med både fähus-
dörren och takluckan öppen (tab 6:4). Mätningarna visade att
med enbart luftkanalen som tilluft och vindögat som frånluft
hade frånluften 3 ggr så stor volym som tilluften. Men med
fähusdörren öppen blev tilluften större än frånluften. Den
största uppmätta volymen på frånluften var 0,86 m³.

Söndagen den 1 februari
Några reflexioner av mätningarna så här långt:

• Temperaturen i skotet visar sig vara ca 10°C högre än
utetemperaturen, men nästan 6°C lägre än tempera-
turen i fjöset.

• Temperaturerna i rökkanalen visar att det är bara 1°C
varmare i den södra kanalen jämfört med den norra.
Det betyder att värmen från stugan går in i fähuset.
Går det alltså tvärtemot den riktning vi antagit?

• Utan eldning under natten har rumstemperaturen som
lägst gått ner till 6°C klockan 6.00 (den 30/1). Klockan
8 hade temperaturen ökat till 10°C. När elden hålls
vid liv under natten får man naturligtvis en mycket
jämnare dygnstemperatur, vilket hände under den hit-
tills kallaste dagen den 29/1. Rumstemperaturen i stu-
gan hölls då mellan 10°C och 15°C under hela dygnet.
Men golvtemperaturen var i genomsnitt under 2°C.

Måndag den 2 februari
Media visar ett stort intresse för experimentet och vi har
dagligen besök både av reportrar, filmare och fotografer. Ra-
dio Västernorrland sänder direktreferat från experimentet un-
der flera dagar. Ofta möts vi av kommentarer och intresserade
frågor som visar att många har lyssnat på radio och läst om
experimentet.

Tisdag den 3 februari
Jag har sovit min första natt i långhuset under experimentet.
Att själv få uppleva hur det känns i ett långhus överträffar
åtminstone mina egna förväntningar. Det går inte att förutse
hur elden uppför sig, vad som händer med röken eller hur man
mår över huvud taget.

I natt tyckte jag att det var alldeles för mycket rök. Den
kändes besvärande och jag hade svårt att somna. Trots att den
ena takluckan var öppen en aning, ville röklocket gärna trycka
sig ner till dörrens överkant och även om det inte syntes rök i
rummet därunder upplevde jag den besvärande. Jag ville an-
das friskare luft. Vi får många gånger höra kommentarer som:
-Det var säkert rökigt i sådana här gamla hus. -Dom blev väl
vana med det. Naturligtvis kan det finnas en kulturell skillnad
i toleransnivå mellan dagens och järnålderns människor. Men
min egen erfarenhet är att denna tolerans inte ökar, tvärtom
blir den sämre och sämre ju mer rök jag utsätts för. Jag tror att
detsamma även gällde under järnåldern. Man vill, särskilt inte
med spädbarn, bo någon längre tid i en rökig lokal.

Ingenjör och uppfinnare Gunnar Eriksson besökte oss idag.
I kappsäcken hade han inte bara många kunniga och intres-
santa idéer utan också flera olika mätinstrument. Diskussio-
nerna handlade bl a om hur luften stiger och utvidgas när den
uppvärms och faller ner när den avkyls. Eftersom röken inte
vill dra ut ur rummet tillräckligt bra, så kan det betyda att den
avkyls någonstans på vägen, menade Gunnar. -Det kan vi
undersöka, säger han och tar fram en rökgenerator. Röken som
sprutade ut har samma temperatur som omgivningen och
spreds mot eldstaden. Rakt ovanför elden drog röken hastigt
iväg uppåt, men den rök som spreds mot sidorna rördes mycket
sakta. Därefter riktades rökstrålen mot den öppning i rummet
där röken skulle vidare ut mot vindögat. Och där visade sig
något intressant. Röken drog inte iväg förrän den kommit
ovanför innertaket. I den del av öppningen som låg under

Tab 6:4. Luftflöden till och från bostadsrummet den 31
januari.

Frånluft Tilluft
m/sek m3 m/sek m3

Stängd fähusdörr och taklucka:
vindöga 1,8  0,69 luftkanal 1,1 0,3

Öppen fähusdörr och stängd taklucka:
vindöga 1,4 0,54 fähusdörr 1,1 1,16

luftkanal 0,7 0,02
Öppen fähusdörr och taklucka:
vindöga 1,3 0,50 fähusdörr 1,0 1,05
taklucka 2,0 0,36 luftkanal 0,6 0,02
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innertaket där såg det snarare ut som om röken blåste tillbaka
in i stugan. Den rök som stannade under innertaket drogs inte
heller iväg. - Det kanske kommer in kall luft nerifrån, som dras
upp mellan innertak och yttertak och kolliderar uppe i rök-
kanalen och där skapar ett korsdrag som hindrar den varma
luften att passera vidare. Vi undersöker, föreslog Gunnar. Några
bräder i innertaket lyftes hastigt loss och rök sprutades in i
mellanrummet. Med spänning studerades om röken skulle
visa sig uppe i rökkanalen, men det gjorde den inte. Eller vi
kunde inte se den. Delar av den rök vi hade sprutat ut spred
sig också in i rummet som en dimma och skymde sikten.
Försöket visade snarare att tilluft sögs in i rummet genom
otätheter i väggar och tak.

Nästa mätning avsåg dammpartiklar i luften. Instrumentet
visade på värden som var flera hundra gånger högre än värden
som t ex var tillåtna i moderna sågverk. Sotpartiklar är dock
betydligt finare än dammpartiklar i sågverk vilket gjorde oss lite
osäkra över analysen. Men det var ändå intressant att notera
vilka höga halter som fanns högt uppe i rummet. Vi hade ju
också märkt hur svårt det var att hålla rent i stugan. Det bilda-
des fort ett damm/sotlager på bordet.

Under dagen byggdes ett 30 cm högt golv i halva stugan (fig
6:13). Fem luftintag öppnades i innerväggen under golvet. Där
golvet slutade ca 70 cm från eldstaden, strömmade sval luft från
mellanväggen fram mot elden. Det blev genast mycket kallare i
rummet, kunde vi konstatera. Det känns svalt också ovanpå
golvet. Det dröjde inte länge förrän vi tyckte att det blev allde-

les för dragit och satte igen tre av de fem luftintagen. Däremot
var det bekvämt att sitta på golvkanten längs elden, mycket
bättre än på ett renskinn direkt på golvet. I morgon bygger vi
det andra golvet och därefter får vi utvärdera resultatet.”

Jan Dufvas kommentarer angående golvet var. ”Jag hade
trott att det skulle ge ökad värme genom att den kalla luften
kom direkt till elden. Men det verkar vara fel. Vi får in mera
kall luft som är svår att värma upp”.

Onsdag den 4 februari
Dagen blev dramatisk när innertaket började glöda och fatta
eld. Jan Dufva fick göra ett rådigt ingripande med brandsläckaren
och incidenten var tack vare honom avklarad inom bara några
minuter. Även om det aldrig blev någon fara, blev alla natur-
ligtvis ordentligt uppskrämda. Sedan vi samlat oss efter den
värsta chocken och förstått att det faktiskt gått bra, insåg vi
att det här samtidigt var ett mycket kraftfullt resultat. Hur
kunde det hända? Den första misstanken var soteld. Vi hade ju
märkt att det blev sotigt i stugan. Gunnar hade också visat det
med sitt instrument. Men det måste också vara fel på inner-
taket. Det får inte finnas brännbara material så här ovanför
elden.

Utomhustemperaturen var fortfarande närmare -20°C och
vi måste kunna elda utan risk. Därför bestämdes raskt att
innertaket över den södra eldstaden skulle monteras ner. På en
sträcka av ca 3 m från bostadens sydligaste bockpar, upp-
märktes takbräderna och plockades ner. Resultatet visade sig

Fig. 6:13. Det upphöjda plankgolvet
bidrog till en betydligt förbättrad kom-
fort. Det blev både varmare och bekvä-
mare. Dessutom blev det lättare att hålla
rent genom att ytterskor kunde lämnas
nedanför golvet. Från vänster Folke Ed-
blom, Nataliya Antonova och Pia Nord-
ström. Foto Jan Dufva.
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ganska snart genom klarare men också kallare luft i rummet.
Lars-Håkan Nilsson redovisar beräkningar av hur mycket

fukt som husdjuren avger. Han kommer fram till att man grovt
sett bör kunna beräkna att gårdens åtta kor i transpiration och
urin avger ett par kubikmeter vattenånga. Vattenångan har,
som vi tidigare sett, förmågan att binda rökmolekylerna och
kan därför underlätta evakueringen av rök från bostadsrummet.

Torsdag den 5 februari
Natten till idag hade varit behaglig utan rök. Under dagen
steg utetemperaturen till -6°C och rumstemperaturen var
mellan 12 och 15°C. Under dagen var det rökfritt i stugan,
utom när bakhällen tändes. Då blev det rökfyllt som vanligt.
På kvällen uppmätte vi ett värmerekord i den södra rök-
kanalen. Utetemperaturen hade visserligen sjunkit till -15°C
men vedförbrukningen var ungefär densamma som tidigare
dagar.  Kl. 22.30 uppmättes 59°C i rökkanalen. Detta visar
att temperaturer bli betydligt högre i rökkanalen utan inner-
tak. Det kan tyda på att innertaket hindrade de varma
rökgaserna vilka därmed hann bli avkylda innan de kom till
draget mot vindögat, och därför föll tillbaka ner i rummet.
Om innertaket istället slutar mot takåsarna, kanske vi har
löst problemet. Över bakhällen ligger fortfarande innertaket
kvar och där ryker det också fortfarande in när vi eldar på
hällen.

Om förändringen av innertaket innebär någon förändring av
värmen i stugan är ännu osäkert.

Under eftermiddagen tätades de luftkanaler som hade öpp-
nats i mellanvägen för att ge tilluft under golvet. De mät-
värden som vi får under natten är därför inte påverkade av
några andra förändringar än innertakets.

Fredag den 6 februari
På eftermiddagen ökade vindstyrkorna till 10 m/s och vände

till rent sydliga. Det innebar att friska vindar blåste in genom
vindögat i söder där ju röken skulle dra ut. Och som förväntat
fyllde röken hela rummet. Det södra vindögat stängdes raskt
med masonitskivor och tätning runt mittåsen som sticker ut
en liten bit. Då noterades också att det faktiskt drog ut varm
rökfylld luft där längst upp i gavelspetsen. Trots att det blåste
rakt emot öppningen. Båda takluckorna var öppna och den
långa rökkanalen mot norr hölls också öppen med en liten
öppning längst upp i gavelspetsen.

Erfarenheten med sydlig vind visade att någon form av
luckor för vindögat eller inne i stugan bör konstrueras. Det är
opraktiskt att springa upp på taket så fort vinden vänder. Det
bästa skulle vara någon form av backventil. Som öppnar sig
utåt med en varm luftström från rummet och som stänger när
det blåser in i rummet.

Under dagen sattes innertakets västra taksida upp igen.

Lördag den 7 februari
Idag uppmärksammades att det droppar in ganska mycket
vatten genom yttertaket in i mellanväggen utanför stugan,
särskilt på den östra långsidan. Vattnet fryser sedan till långa
istappar inne i mellanväggen. Även tidigare hade utvändiga
takdropp uppmärksammats (fig. 6:14) men detta var i en helt
annan omfattning. Utvändigt på taket, längst nere vid tak-
foten, byggde nu isen upp ett decimetertjockt lager av gul-
färgad is. Bo Dufva förklarade  detta som följd av att värmen
från stugan smälte snön på taket och att smältvattnet rann ner
längs taksidan. Men smältvattnet frös det till is när det kom
till det kallare taket över mellanväggen. Vid takfoten, där det
var ännu kallare, byggdes en tjock isvall upp. Han trodde inte
att det skulle innebära några större problem för nävertaket.
Fenomenet var troligen en följd av att innertaket över den
stora eldstaden hade plockats ner. Man kunde också tydligt
se att det runnit mera vatten på den östra sidan, där vi ännu

Fig. 6:14. När innertaket var
nedtaget smälte snön på ytter-
taket och långa istappar bilda-
des  både vid takfoten och inne i
skotet. Foto Jan Dufva.
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inte hade satt tillbaka innertaket, jämfört med den västra där
innertaket var på plats igen. Detta visar tydligt innertakets
betydelse även för att isolera den varma innetemperaturen
från det kalla yttertaket. Ändringen av innertaket hade alltså
inneburit att vi fått högre temperaturer under taknocken vil-
ket ökade avsmältningen. Slutsatsen blev att innertaket sna-
rast måste sätta tillbaka.

På lördagskvällen anordnade vi ett gästabud för alla som
medverkat till att experimentet kunnat genomföras. Det blev
god mat, tacktal, sång och musik. Barnen lekte på ”spån-
plattegolvet” och det kändes verkligen att det gick att leva i
huset.

Söndag den 8 februari
Sista dagen och avslutning på två veckors experiment. Di-
rekta resultat var att innertaket snarast måste åtgärdas. Troli-
gen uppförs också ett plankgolv lite längre fram i vår och de
nuvarande ståndssängarna får ersättas av halmmadrasser och
sängkläder. Betydelsen av det fornnordiska ordet säng är ju
sängkläder och det är faktiskt mycket smartare att kunna flytta
sängen fram till elden när det är kallt och ut mot ytterväggen
när det är för varmt. Det har varit för kallt att sova ute vid
ytterväggen när utetemperaturen krupit ner under -15°.

Sista dagen hade vi öppet (lång-) hus för allmänheten och
bjöd på köttsoppa. Bostadsrummet var fullsatt i tre timmar
och folk kom och gick i en ständig ström. Kommentarerna och
frågorna visade på ett stort intresse och många hade följt
experimentet i radio, tidningar och via Internet. Efter festlig-
heterna påbörjades nermonteringen av alla mätinstrument. Det
kändes plötsligt väldigt konstigt att stänga takluckorna sedan
elden hade slocknat och att låsa huset. Det var en för mig
överraskande känsla, nästan som att stänga av respiratorn.
Som om någon dog! Det är väl märkligt att man kan känna så
om ett hus, eller....?

Måndagen den 9 februari
Jan Dufva var på ny hälsokontroll med överraskande resultat:
”Min lungkapacitet visade konstiga resultat, tyckte jag. Inte
för att det var något fel på mig. Min lungvolym var något
mindre (5,14 l) men utandningshastigheten (som är det som
kunde ha blivit sämre) hade ökat till 80 %”.

6.5.3 RESULTAT AV BOENDEEXPERIMENT

6.5.3.1 Luftfuktighet och lufttryck

Under periodens första fem dagar sjönk lufttrycket
från 1020 mBar till 1000 mBar, för att sedan stiga 10
mBar igen under några dagar. Under experimentets
andra vecka var svängningarna betydligt mindre och
låg mellan 997 och 1 005 mBar. Man kan därför säga
att experimentperioden började i ett relativt högtryck
och avslutades i ett relativt lågtryck (fig 6:15).

Luftfuktigheten utomhus var högst vid periodens
början och slut, då den låg omkring 80 %. Däremel-
lan pendlade luftfuktigheten mellan 50 och 75 %.  Luft-
fuktigheten inomhus påverkades inte av dess sväng-

ningar. Här var fuktigheten med ganska små varia-
tioner omkring 40 % under hela experimentet (fig 6:16.

Det har inte gått att påvisa några förändringar, i
förmågan att evakuera röken från bostadsrummet,
som kan relateras till varken förändringar i lufttryck
eller luftfuktighet.

6.5.3.2 Vindar

Redan vid eldningsförsöket 1996 hade de växlande
vindarna vid långhuset setts som en trolig orsak till
svårigheterna att få ett fungerande drag från eldstä-
derna. Genom vindmätningar på både långhusets tak
och en referenspunkt på Bäckfjärdens is gavs ytter-
ligare bevis för detta. När det t ex blåste nordliga
vindar på isen kunde vindarna på taket växla mellan
V, N och O. Det var inte heller ovanligt att vindarna
vid mättillfället växlade så markant på taket att det
helt enkelt var svårt att bestämma vilken vindriktning
som var den förhärskande. En sammanställning över
de huvudsakliga vindriktningarna/dygn visar ändå att
vindriktningarna på taket i huvudsak följde vind-
riktningarna på isen även om variationerna både var
mycket större och vanligare på taket (fig 6:17).

Vi hade förstått att anledningen till de vridande vin-
darna vid långhuset var dels husets placering i en slutt-
ning och dels den omgivande höga tallskogen. Den
omgivande tallskogen skyddade huset från samtliga
vindarna utom de sydliga. Den 6 februari, med kraf-
tiga vindar från söder, var följaktligen den enda gång
som högre vindstyrkor uppmättes på taket än på isen.
Alla andra dagar blåste det drygt 2 m/sek mindre på
taket jämfört med vindstyrkan på isen.

Med rököppningen i gavelspetsen är det ingen tve-
kan om att vindriktningen har betydelse för hur draget
fungerar från eldstäderna. Detta visades klart vid de
sydliga vindarna. Om däremot rököppningen placeras
mitt i taket har vindarna ingen betydelse för draget.

6.5.3.3 Temperaturer

Under de 16 dygn som experimentet varade varie-
rade utomhustemperaturen mellan – 23°C  och +2°C.
Medelvärdet för utomhustemperaturen under hela
perioden var –10,5°C.

Det utrymme som kan sägas vara minst påverkat
av uppvärmningen i bostadsrummet är det förråds-
rum, bur, som finns längst i söder. Rummet har ingen
direkt förbindelse med bostadsrummet utan åtskiljs
av ett ingångsrum eller förstuga. Buret har klinade
inner- och ytterväggar men saknar isolerande inner-
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Fig. 6:15. Lufttryck (mBar). Dygns-
medelvärden under perioden 24 januari
- 8 februari

Fig. 6:16. Relativ luftfuktighet (%).
Dygnsmdelvärden  a) utomhus, b) inom-
hus.

Fig 6:17. Dygnsmedelvärden för vindstyrkor
och vindriktningar under experimentperioden
a) havsis, b) långhusets tak

tak. Rummet har troligen använts för förvaring av
mjölk, mjölkprodukter och livsmedel som ost, smör,
kött och fisk. Medeltemperaturen i buret var under
experimentet -5,2°C (tab 6:5). Följaktligen en allde-
les för kall förvaringsplats för mjölk och mjölk-
produkter som inte bör tillåtas frysa. I förhållande till
medeltemperaturen utomhus var rummet bara 5,4°C
varmare. Men man kan också notera att skillnaden
var större under de 4 dagar då utomhustemperaturen
var som lägst. Under dessa dagar var medeltemp-

eraturen i rummet –10°C. Medeltemperaturen ut-
omhus var då -17,6°C, alltså en skillnad på 7,6°C.

I fjöset är den inre långväggen risflätad men inte
klinad. Fjösets norra gavelvägg försluter fähuset helt
mot norr så att rummet tillsammans med bostads-
rummet bildar en gemensam enhet. Skotet mellan skåle
och fjös är också öppet. Den värme som alstras av
djuren kan därför spridas även till bostadsrummets skot.
I fjöset hade vi under experimentet en konstant energi-
källa som skulle ersätta värmen från gårdens husdjur.
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Sju elektriska element på vardera 775 W gav ca 5 kW,
vilket motsvarade värmen från 10 järnålderskor. Un-
der de fyra kallaste dagarna var medeltemperaturen i
fjöset –1,8 °C. Medeltemperaturen i fjöset under hela
experimentet var 2,9 °C (tab 6:5).

Att värmen från fjöset spreds till skotet märks tyd-
ligt på medelvärdeskurvorna (fig 6:18). De båda
temperaturkurvorna följer varandra väldigt väl med
den skillnaden att det är 5 grader varmare i fjöset.
Det är inte bara temperaturkurvorna i fjös och skot
som är samstämmiga. Samtliga temperaturer för bur,
skot, fjös, skålens golv och rum följer svängningar i
utetemperaturen. Däremot är temperaturkurvorna för
bostadsrummets tak och rökkanaler mera påverkade
av värmeproduktionen i eldstäderna. Dygnsmedel-
värdet påverkas här också av hur lång tid elden har
hållits brinnande under dygnet.

Under de mildare dygnen den 24 - 28 och 30 ja-
nuari samt 6 - 7 februari fick elden slockna under
natten. Under övriga brann elden hela dygnet. Sär-
skilt tydligt är detta i diagrammet när man jämför den
30 januari, då elden fick slockna under natten, med
dygnet både före och efter då elden hölls brinnande.
Den 31 januari var utetemperaturen betydligt lägre, -
16,1°C jämfört med –13,3 °C respektive -13,5°C de
båda andra dagarna.  Detta innebar att vedförbruk-
ningen den kallaste dagen var 0,78 m³ ved jämfört

med 0,51 respektive 0,53 m³ de övriga dagarna. Den
29 och 30 januari kan alltså jämföras både beträf-
fande utetemperatur och vedförbrukning trots att el-
den fick slockna under natten den 30:de. Jämförel-
sen mellan dessa båda dagar visar för den 29:de att
dygnstemperaturen vid bostadsrummets golv var
1,8°C och i brösthöjd 12°C. Motsvarande tempera-
turer för den 30:de var 0,8 °C respektive 10°C (tab
6:5). Skillnaden i medeltemperatur mellan om man
har eldat under hela dygnet eller inte var alltså i det
här fallet bara 1 respektive 2 grader. När man ser på
temperaturerna över hela dygnet sjunker naturligtvis
värmen under morgonen när man inte eldar, så att
det då bara är 6°C i brösthöjd, jämfört med 11°C när
elden brunnit hela natten.

På kvällen den 4 februari fastnade en glöd mellan
bräderna i innertaket och orsakade en smärre tak-
brand. Bräderna i innertaket plockades ner och re-
sultatet kunde sedan avläsas i en kraftig topp på
rökkanalernas temperaturkurvor (fig 6:19). Under dyg-
nen 31 januari – 4 februari eldades i härden utan up-
pehåll. Medeltemperaturen i den södra rökkanalen
under dessa dygn var då drygt 30°C. Den högsta tem-
peratur som uppmättes i den södra rökkanalen under
dessa dygn var 45°C. Att innertaket hade en stor
betydelse för temperaturen i kanalen märktes direkt
efter att detta plockats ner. Den 5 februari hade med-

Tab  6:5. Dygnsmedeltemperaturer under boendeexperimentet

mellan- rök- rök-
datum ute vägg golv rum tak kanal S kanal N fjös bur

24 -4,1 2,4 9,7 17,3 21,1 23,7 22,8 7,1 -0,9
25 -0,2 5,6 9,8 16,9 24,5 29,1 28,0 9,9 1,5
26 1,6 6,6 11,1 17,6 25,3 29,0 27,5 11,5 3,1
27 -1,3 5,1 10,1 17,1 23,4 25,2 24,6 10,3 2,0
28 -10,6 -1,7 3,6 12,7 21,3 26,9 24,4 3,9 -3,6
29 -13,3 -3,6 1,8 12,0 22,2 28,3 28,1 1,6 -5,8
30 -13,5 -4,0 0,8 10,0 18,0 22,9 21,9 2,1 -6,8
31 -16,1 -6,5 0,0 11,3 23,6 30,2 29,8 -0,2 -8,1
1 -18,9 -8,9 -1,0 11,1 26,5 32,5 31,3 -2,6 -10,4
2 -11,3 -4,1 1,7 12,6 23,9 29,4 25,4 1,6 -6,8
3 -17,2 -7,7 -0,9 10,6 22,1 30,4 27,7 -1,4 -9,8
4 -18,5 -8,6 -3,8 7,3 19,1 28,4 25,8 -3,2 -11,6
5 -13,0 -4,4 1,5 12,8 24,4 41,1 37,6 1,2 -8,3
6 -10,7 -3,9 2,4 12,5 22,2 33,8 30,7 1,4 -6,4
7 -8,9 -2,0 2,1 9,9 16,6 25,3 21,1 2,8 -4,2
8 -12,0 -4,1 -1,0 7,3 13,0 19,5 16,7 0,5 -6,7

medel -10,5 -2,5 3,0 12,4 21,7 28,5 26,5 2,9 -5,2
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eltemperaturen i kanalen ökat från 30°C till 41,1°C.
Som varmast uppmättes 59°C i den södra kanalen
och 50°C i den norra. Den ökade värmen mot ytter-
taket fick även andra konsekvenser. Snön på taket
smälte och rann utför taksidorna. Vid takfoten frös
vattnet till is och en 40 cm hög isvall byggdes upp på
vardera långsidan. Långa istappar bildades inte bara
på utsidan utan också från taket inne i mellanväggen.
Isen smälte under våren och torkade uppenbarligen
inte upp tillräckligt under sommaren. När hösten kom
kunde vi konstatera att innerväggen och det södra
bockparet hade angripits av hussvamp av värsta sor-
ten. Samtliga bärande väggstolpar i bostadsrummets
innervägg fick bytas ut och bockparen fick saneras
och förstärkas under mark. Händelsen visar tveklöst
att huset måste vara försett med ett isolerande inner-
tak inte bara för att uppnå en bättre inomhus-

temperatur utan också för att skydda huset mot just
det som vi drabbades av, vattenskada och hussvamp.

6.5.3.4 Luftomsättning

Luften som lämnar bostaden genom gavelspetsarna
och takluckorna är uppvärmd och har därför större
volym än den luft som kommer in till rummet. Det
krävs i princip lika mycket tilluft som frånluft vid eld-
ning med öppen eld. Det visade sig betydligt lättare
att mäta mängden frånluft än tilluft. Sammanställ-
ningen av medelvärden (fig 6: 20) visar på väsentligt
högre värden vid två tillfällen, den 2 och den 6 fe-
bruari. Det var under dessa dagar samt förmiddagen
den 7 februari som det blåste besvärande sydliga vin-
dar. Detta gjorde att södra vindögat omöjligt kunde
användas för evakuering av rökgaserna. Under för-

Fig 6:18. Dygnsmedeltemperatur
a) ute, b) bur, c) skot, d) fjös.

Fig 6:19. Dygnsmedeltemperatur ute och
i bostadsrum,  a) ute, b) golv, c) brösthöjd
d) tak,  e) rökkanal mot fähus  och f) rök-
kanal mot förstuga.
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middagen den 2 februari uppmättes också vindar som
blåste in i rummet. Den 6 februari förslöts hela vind-
ögat för att kunna vistas i rummet. Den högre voly-
men frånluft under dessa dagar kan bara förklaras
med att mängden tilluft också var högre. Det betyder
att luft kommer in genom både gavelspetsen och dör-
rarna. Med dessa båda dagar undantagna blir tilluften
i genomsnitt knappt 0,7 m³/s medan alla mätningar i
genomsnitt visade att drygt 0,7 m³/s rökfylld luft läm-
nat rummet per dygn. Det innebär att med den
eldningsteknik som vi använde under experimentet
kan vi beräkna att elden använde omkring 0,7 m³/s
tilluft. Med tanke på den höga andelen rök var detta
uppenbarligen alldeles för lite tilluft. Försök med öppna
dörrar visade också på omkring 1 m³/s tilluft. Om
man för bostadsrummet skulle uppskatta eldens be-
hov av tilluft borde detta följaktligen ligga mellan 0,7
m³/s och 1 m³/s.

Sammanställningen visar också att omkring hälf-
ten av luftvolymen, 0,35 m³/s, passerade ut genom
det södra vindögat och att det bara var under da-
garna med sydliga vindar som takluckorna användes
för större andel av luftevakueringen än vindögat.
Under dessa dagar, den 2, 6 och 7 februari, passerar
omkring 0,6 m³/s rökfylld luft ut genom takluckorna.
Detta kan jämföras med i genomsnitt 0,16 m³/s un-
der de övriga 10 dygnen. Genom det norra vindögat
passerade i genomsnitt 0,13 m³/s.

6.5.3.5 Koloxidhalt

Begränsade ekonomiska resurser möjliggjorde inte täta
mätningar av koloxidhalten. Istället valdes en fördel-
ning av mätningar under perioden. Totalt gjordes 16
koloxidmätningar varav 2 i fähuset.  I bostadsrummet
gjordes mätningarna antingen i brösthöjd vid sitt-
platserna eller på kvällen i sängarna. Koloxidmätninga-
rna visade på halter mellan 4 ppm och 42 ppm. Det
högsta värdet uppmättes vid den första dagens allra
första mätning. I genomsnitt var koloxidhalten 17 ppm
i bostadsrummet. De båda mätningarna i fähuset vi-
sade på mycket låga värden, 0 -2 ppm (tab 6:6).

6.5.3.6 Vedförbrukning

Av naturliga skäl var vedförbrukningen högst under
de kallaste dygnen då också elden brann dygnet runt.
Under den kalla perioden 31 januari – 5 februari för-
brukades i genomsnitt 0,78 m³ved/dygn (fig 6:21, tab
6:6). Utomhustemperaturen var under dessa dygn i
genomsnitt -15,8°C. Golvtemperaturen i bostads-
rummet var då i genomsnitt -0,4°C och rums-
temperaturen i brösthöjd +11°C.

Under de mildare dygnen 25 – 28 januari samt 6 -7
februari var medeltemperaturen utomhus -4,9°C. Vedför-
brukningen var då också närmast halverad, i genomsnitt
0,47 m³ ved/dygn. Golvtemperaturen i bostadsrummet
var under dessa dygn i genomsnitt +6,5°C. Rums-

Fig 6:20.  Dygnsmedelvär-
den för  omsättning  av luft
från bostadsrummet.

Luftomsättning
(m3/s)

Ö taklucka
V taklucka
S vindöga
N vindöga
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temperaturen i brösthöjd var i genomsnitt +14,4°C.
Totalt förbrukades 9,59 m³ ved under experimen-

tet. I genomsnitt förbrukades 0,64 m³ ved/dygn.

6.5.3.7 Sammanfattning

Förhållandet mellan och inne - och utetemperatur är
viktigt för uppfattningen om väggarnas och takets
isoleringsvärde. Resultatet av experimentet visade att
vid den genomsnittliga utomhustemperaturen –10,5°C
krävdes 0,64 m³ ved för att erhålla en innetemperatur
på 12,4 °C i brösthöjd i bostadsrummet. Temperatu-
ren på golvet var då 3°C medan det strax över mans-
höjd var 21,7°C. Temperaturen ovanför takåsarna var
då 28,5 respektive 26,5°C, två grader varmare i den
södra kanalen jämfört med den norra. I angränsande
utrymmen var temperaturen 2,9 °C i fähuset, inklu-
sive värmen från husdjuren, i förrådsrummet –5,1 °C
och i skotet –2,5 °C (tab 6:5). Det var inte överras-
kande att det visade sig vara varmare uppe under
taket, men att skillnaden var så stor som mellan 3°C
på golvet och 21,6°C strax över manshöjd var över-
raskande. Det kan ju inte på något sätt vara accepta-
belt. Med den här lösningen eldar man ju verkligen
för kråkorna. Värdena visade med all tydlighet att
man måste kunna utnyttja värmen bättre i rummet.

Experimentet ledde till flera direkta resultat men
problemet med det rökiga bostadsrummet kunde inte
sägas vara löst. Efter experimentet kunde vi sam-
manfatta erfarenheterna:

• Det var fel konstruktion på innertaket. Trots att
innertakets öppning fanns 3,5 m över eldstaden var
öppningen uppenbarligen för liten och det bränn-
bara virket för nära eldstäderna.

• Innertaket fungerade både som rökfång och isole-
ring mellan den varma inneluften och snön på ytter-
taket.

• Vindarnas betydelse visades när det blåste frisk
sydlig vind. Då krävs någon form av ställbara
luckor eller spjäll, antingen vid taknocken i bosta-
den där röken ska passera mot förstugan, eller i
det södra vindögat.

• Värmen från djurstallarna kunde inte skapa ett till-
fredställande drag i rökkanalen. Det är möjligt att

Tab 6:6. Sammanställning över medelvärden på samtliga mätresultat under experimentet.

datum lufttryck vindriktning vindhast luftfukt rök (ppm) ved
tak hav tak hav ute inne rum fähus

24 1020 N-V V 2 6 85 40 42/20 - 1,06
25 1021 V-NV V-NV 2 5 75 40 10/20 - 0,36
26 1013 SV-VNV V-S 1 3,5 71 45 30 - 0,40
27 SV-V-NV SV-V 1 5 54 43 - - 0,43
28 1005 VSV-NNV SSO-NNV 1 3 55 40 5 - 0,48
29 1000 N-NV N-NV 1 3 70 40 10 0 0,51
30 1005 N-VNV N-SO 1 4 52 40 15 - 0,53
31 1010 V-S-NV SV-S-NV 1 3 52 35 20/4 - 0,78
1 1004 N-NO N-NV 1 2 71 32 - - 0,90
2 997 SO-N S-N 2 3 75 38 35 2 0,78
3 1002 N-NNV N-NNV 1 3 67 36 7 - 0,73
4 1001 N-NV N-NV 0 1 70 37 - - 0,73
5 999 NO-S-N N-S 1 2 77 38 - - 0,76
6 1005 NV-S NV-S 5 2 78 43 25/30 - 0,47
7 998 S-NO S-NO 1 1 79 40 - - 0,67
8 1003 - - - - 72 43 - - -

Fig 6:21. Medelförbrukning av kluven ved i m³/dygn.
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draget förbättrades men vi kunde inte fastställa
detta genom mätningarna.

• De låga golvtemperaturerna och smutsen på ler-
golvet är ytterligare argument för ett uppbyggt
plankgolv i bostadsrummet.

• Sängarnas konstruktion är osäker. Det var för kallt
vid ytterväggen vid sträng kyla. Man vill hellre sova
närmare elden. En ändring till ”lösa sängkläder”
utan fastbyggd konstruktion föreslås.

• Att man troligen inte eldat med ved uppsågad i
korta bitar visste vi sedan tidigare, men erfarenhe-
ten visade att själva eldningstekniken kräver ytter-
ligare experiment.

Den mest prioriterade åtgärden efter experimentet
ansågs vara ombyggnaden av innertaket. Takbranden
hade gett klara besked om riskerna. Innertakets kon-
struktion hade inte löst rökproblemet varför en ny lös-
ning prövades. Arbetet genomfördes redan följande
vecka.

Innertaket plockades ner, bräderna kapades och
sattes tillbaka igen, men nu bara mellan yttervägg och
takåsar. Hela mittpartiet under taknocken, mellan
åsarna, lämnades alltså utan innertak. För att skydda
nävertaket satte vi provisoriskt upp brandskyddande
”minirit-plattor” på yttertakets insida. Förhoppningen
var stor att det ändrade innertaket skulle bidra till en
lösning. Efter några veckors eldning med det nya inner-
taket kunde vi konstatera att rökmängden blev något
lägre, men den efterlängtade markanta förbättringen
uteblev. Istället noterades större svårigheter att be-
hålla värmen i rummet och att isen fortsatte att byg-
gas upp längst ner på yttertaket.

Ingenjör och uppfinnare Gunnar Eriksson (1999:63)
hade efter sitt besök under experimentet funderat över
rökproblemet. Hans slutsats blev att för att minska
rökmängden krävdes antingen ett rökfång och en rök-
öppning över eldstäderna eller en helt annan eldnings-
princip med omvänd förbränning. Denna innebar att
de kanaler i marken som hade tolkats som kanaler
för tilluft istället kunde tolkas som rökkanaler. Med
en fristående skorsten placerad utanför byggnaden
kunde man, sedan kanalen var varm, på så sätt leda
ut röken från eldstäderna. Istället kunde vindögats
funktion vara att släppa in luft. Ett luftinsläpp högt i
rummet ger någorlunda dragfri tillförsel jämfört med
insläpp långt ner som däremot skapar ett obehagligt
golvdrag.

I samband med experimentet hade vi tagit emot
många kunniga och engagerade förslag till lösningar
på rökproblemet. Förslagen kan sammanfattas till föl-
jande förslag till förändringar och åtgärder i långhuset:

1.Rökhuv över eldstaden. Huven förhindrar den
varma förbränningsluften att blanda sig med den
svalare inneluften. Resultatet blir att den totala
mängden frånluft blir lägre med motsvarande lägre
behov av stora rököppningar. En annan följd blir
att energiinnehållet blir större vilket kraftigt för-
bättrar rökens stigförmåga (Dufva 1998:24). En
nackdel är att den varma förbränningsluften snabbt
försvinner från bostadsrummet. Man skulle önska
att strålningsvärmen från taket kunde utnyttjas
bättre (Eriksson 1999: 62).

Hur en eventuell rökhuv varit konstruerad kan
den brända leran i Gene ge indikationer på. Bland
den brända leran från hus I i Gene fanns många
med avtryck av planka tillsammans med stock.
Typen är, efter stockavtrycken, den näst vanligaste
i Gene. Både stockavtryck och plankavtryck är
hårt brända vilket, enligt Ramqvist (1997: 42ff),
tyder på en central och hög placering i huset.
Ramqvist föreslår att plankavtrycken härrör från
någon form av klinad träkonstruktion ovanför härd-
komplexet. Spridningen av bränd lera både från
vinkelställda plankor och olika kombinationer mel-
lan planka och stock visar att dessa funnits i
bostadsrummet och fähuset. I de fall där plankans
tjocklek kunnat mätas har den varit 1 tum  dvs
omkring 25 mm. Lerans höga bränningsgrad be-
höver nödvändigtvis inte betyda att den varit högt
applicerad i rummet. Den skulle också ha blivit hårt
bränd om den varit applicerad centralt och lågt in-
till eldstäderna.

2.Klinad rökkupol över eldstaden. Kupolen har
förebilder i de lettländska långhusen med halmtak.
Kupolen fungerar som ett gnistskydd men kanske
också som en värmereflektor. Genom att kupolen
blir kraftigt uppvärmd stiger rökgaserna mot kupol-
ens ovansida sedan de rundat kupolkanten (Gers-
tel 1998:18).

Det bästa sättet att konstruera en sådan svängd
kupol som ska tåla stark värme borde vara att klina
en flätverksstomme. Det är knappast troligt att man
skulle välja att tillverka en svängd konstruktion av
plank. Svårigheten att fästa lerkliningen på de släta
plankorna och att forma dessa till en svängd form
talar alltså för en flätverkskonstruktion. Hårt bränd
lera med flätverksavtryck skulle då ha hittats om-
kring härdkomplexet. Men sådan lera saknas helt.
Tvärtom visar spridningsbilden på en koncentra-
tion till långhusets södra del. Leran med flätverks-
avtryck är också svagt bränd vilket, enligt Ram-
qvist 1997: 51f), tyder på att dessa har suttit peri-
fert och lågt i huset. Hans slutsats är att dessa
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avtryck härrör från isolerande klinade väggar i lång-
husets södra del men inte i den norra.

3.Undertrycket i vindögat drar ut röken från
långhuset. Om utloppshålet för röken är placerat
där undertrycket är som störst, när vinden drar
förbi, då borde det vara lättare att fylla undertrycket
med rök inifrån huset än med den omgivande luf-
ten utanför huset (Nilsson 1998:29). Gavelöpp-
ningen kan göras betydligt mindre och flätas med
tunna vidjor eller förses med ställbara luckor (Gers-
tel 1998:26, 38)

Fenomenet kallas ejektorverkan och kan förklara
varför de treskeppiga långhusen har placerats i för-
hållande till de förhärskande vindriktningarna.
Längs norrlandskusten är vindriktningarna nord-
liga under den kalla årstiden. Långhusen i Gene är
också placerade i nord-sydlig riktning med bostads-
rummet i den södra delen.

4.Värmekälla vid innerväggen motverkar att av-
kyld rök faller tillbaka ner i rummet. Väggarna
och taket är för kalla. En utflyttad värmekälla skulle
ge en uppåtriktad varmluftsström som håller rö-
ken på bättre avstånd från det kalla taket (Nilsson
1998:29f).

En annan lösning för att få samma resultat skulle
vara att göra väggar och tak bättre isolerade.
Långhusets konstruktion visar tydligt att isole-
ringen varit viktig. Huset har både dubbla väggar
och innertak.

5.Rököppningar vid takfoten.  Stäng gavelöpp-
ningarna och låt röken gå ut i små öppningar vid
takfoten enligt samma princip som i det finska
rökpörtet (Nordström 1998:36).

Skillnaden mellan pörtet och långhuset är att den
förra har enkla väggar medan den senare har
dubbla väggar vilket försvårar för röken att ta sig
ut. Man kunde tänka sig ett innertak utan tak-
öppning och att röken går ut genom öppningar i
innerväggens överkant. Röken kan då cirkulera upp
ovanför innertaket men måste sedan ut någonstans.
Vart? Principen i pörtet bygger på att öppning i
yttertaket saknas.

6.Omvänd förbränning. Gavelöppningen är insläpp
för tilluft och kanalerna i golvet är rökkanaler för
frånluften. Principen kallas omvänd förbränning
(Nilsson 1998:28f, Eriksson, 1999:62f).

En helt omvälvande idé som kan prövas experi-
mentellt.

7. Rököppning i taket rakt ovanför eldstaden
(Eriksson 1999:62).

Öppningen skulle eliminera rökgaserna i rummet
men också sänka temperaturen i bostadsrummet.

8.Isolerande och värmereflekterande innertak.
Innertakets funktion i bostadsrummet är både att
reflektera strålningsvärmen från elden och att iso-
lera yttertaket från värmen.

Att särskilt innertakets isolerande funktion varit
viktig visade experimentet med all tydlighet.

9.Flätverksvägg för ventilation i fjös. Innervägg
av flätverk utan klining är troligen en medveten
konstruktion  för att erhålla en bättre ventilation i
djurdelarna. Husdjuren kräver väl ventilerade lo-
kaler. Genom att låta ventilationsluften sippra in
genom flätverket motverkas ohälsosamt kalldrag
(Ågren 1998:28). Förklaringen stöds av de arkeo-
logiska lämningarna som tydligt visade att hela
huset hade haft dubbla väggar men att dessa inte
varit lerklinade i de norra delarna (Ramqvist 1997:
51f). Behovet av väl ventilerade lokaler utan kall-
drag förefaller att vara en trovärdig förklaring till
dessa skillnader i innerväggens konstruktion. Det
betyder att tilluften sipprar in genom den risflätade
innerväggen medan frånluften leds ut längs
taknocken mot det södra vindögat.

6.5.4 DISKUSSION OCH FÖRSÖK 1999

Under hela rekonstruktionsarbetet i Gene fornby hade
vi ofta insett vikten av att sammanföra skilda komp-
etenser för att tolka de arkeologiska lämningarna.
Även om den arkeologiska kunskapen låg till grund
för rekonstruktionerna krävdes hela tiden åter-
kopplingar till andra kunskapsområden. På samma
sätt som det är orimligt att tro sig kunna tolka arkeo-
logiska byggnadslämningar helt utan kunskap om
byggnadsteknik, lika orimligt är det att försöka förstå
en byggnads isoleringsvärde och bostadsmiljö utan
energiteknisk kunskap.

Boendeexperimentet under 1998 väckte ett stort
gensvar och engagemang hos allmänheten. Både själva
diskussionen och de olika förslagen till lösningar var
mycket värdefulla för projektet. Som arkeolog sak-
nade jag kunskap om energiteknik och var i stort be-
hov av att kunna diskutera frågorna och erfarenhe-
terna utifrån ett sådant synsätt. Vintern 1999 fick jag
kontakt med civilingenjör Arne Jönsson, Mitthögskolan
Härnösand. Han har både stor kunskap och lång erfa-
renhet av energifrågor. På ett enkelt sätt lyckades han
förklara experimentets olika eldningssätt. Så här be-
skrev han skillnaderna:

En öppen eld på marken har ett högt luftöverskott,
n = 50 - 100, vilket skapar mycket rök. I ett rum med
en öppen eld på golvet och en öppning i taket inträf-
far följande: den varma luften/röken stiger uppåt vil-
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ket skapar ett undertryck i eldstaden som därför tar
luft från sidorna. Luftcirkulationen i rummet blir där-
för sådan att en del går ut genom taköppningen, medan
en del dras tillbaka ner i rummet pga undertrycket i
eldstaden. Detta får till följd att den luft som dras ner
från taket till lägre nivå avkyls och skapar rökprob-
lem. Genom att lägga en krans med stenar runt eld-
staden minskas luftöverskottet och därmed mängden
rök. Röken blir också varmare.

I ett rum med en tilluftskanal i golvet kommer en
mindre mängd rök att stiga uppåt mot taket och följ-
aktligen också en mindre mängd rök som kan dras
ner från taket, förutsatt att detta är tillräckligt isolerat
så att rökgaserna inte avkyls och därför faller ner.
Då luften kommer in via kanalen elimineras också
golvdraget.

Jönsson menade att principen med omvänd förbrän-
ning fungerade bäst med ett slutet förbränningsrum.
Luftöverskottet blir lågt, n =2.  Man får ett bra drag i
kanalen när skorstenen blivit varm. Principen fungerar
alltså utmärkt om eldstaden är sluten med ett antal
mindre lufthål. Om eldstaden däremot är öppen kom-
mer elden att suga luft från rummet med samma följ-
der som vid en öppen eld på marken. Möjligen kan det
bli något mindre rök i rummet eftersom en del kommer
att gå ut via kanalen (Jönsson 1999:muntl. uppg.).

Att den stora eldstaden skulle vara helt tillsluten in
mot rummet upplevdes som ganska orimligt med tanke
på att man då förlorade ljuset från elden. Ytterligare
en eld skulle då krävas i rummet eftersom det saknas
andra ljusinsläpp än möjligen en taklucka.

6.5.4.1 Arkeologisk undersökning i Gene

Den kanal som upptäcktes vid undersökningarna i
Gallsäter hade mynnat ut nära eldstadens botten
(Lindqvist 1996: 35f). Det betydde att om kanalen
låg djupt under kulturlagret fanns en möjlighet att man
kunde ha missat den vid undersökningarna i Gene.
Särskilt med tanke på att detta var en typ av läm-
ningar som då inte var särskilt kända och därför inte
heller kunde förväntas söka efter.

Förutom i Gallsäter har de enda kända lämninga-
rna i Norden efter sådana kanaler hittats i Ullandhaug,
Stavanger. Medan det i Gallsäter upptäcktes en ka-
nal mellan eldstad och yttervägg (fig 6:22) fanns i
Ullandhaug nio kanaler av vilka några kunde vara
lämningar efter mellanväggar (fig 6:23). Kanalerna i
Ullandhaug och Gallsäter har flera likheter: de löper
mellan eldstad och yttervägg, de sluttar från väggen
ner mot eldstaden och de är relativt smala. I Gall-

säter var kanalen ca 20 cm i diameter (Lindqvist 1997:
muntl. uppg.). I Ullandhaug varierade bredden mel-
lan 18 och 40 cm och djupet mellan 5 och 13 cm.
Björn Myhre (1980: 217f) menar att kanalernas lut-
ning från eldstaden mot ytterväggen kan tyda på en
funktion som rökkanaler men menar att det troliga
ändå är att de fungerat som tilluftskanaler.

Under våren 1998 genomfördes en arkeologisk
undersökning på boplatsen i Gene. Undersökningen
hade två målsättningar. Dels ville vi undersöka om
det fanns kanaler till den stora eldstaden och dels
ville vi undersöka om det fanns lämningar efter den
takbärande stolpe som enligt hållfasthetsberäkninga-
rna krävdes i bostadsrummets södra del. Ledare för
undersökningen var Anna-Karin Lindqvist, som tidi-
gare hade varit ledare för de stora arkeologiska un-
dersökningarna i Gene.

Vid undersökningen i Gene grävdes på tre sidor
om den stora härden efter spår av kanaler samt på
platsen för den förmodade takbärande stolpen. Resul-

Fig 6:22. Den södra delen av hus 3 i Gallsäter med kanal till
eldstaden (efter Lindqvist 1996:31,fig 17).
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tatet av undersökningen var nedslående. Inga lämningar
efter vare sig kanaler eller stolpar kunde iakttas.

6.5.4.2 Försök med omvänd förbränning

Först under hösten 1998, efter sommarens skol-
säsonger och turistsäsong, blev det möjligt att åter-
uppta försöken med långhusets uppvärmning. Den
spännande frågan var om principen med en omvänd
förbränning skulle kunna fungera i långhuset (fig 6:24).

Principen krävde en kanal i marken från eldstaden till en
skorsten utanför huset. För att minimera ingreppen i lång-
huset genomfördes försöket i smedjan. Eldstaden byggdes
med den stora härden i hus II som förebild och gjordes 1,6 x
1,0 m stor och 0,45 m djup. Vid eldstadens botten mynnade
ett plåtrör, 0, 2 m i diameter och 6,5 m långt. Röret grävdes
ner under markytan och sluttade uppåt vinkelrätt mot väggen
och fortsatte under väggen. Cirka 2 m utanför smedjans lång-
vägg mynnade röret i en av tegelstenar uppförd eldstad, 40 x
40 cm stor. På eldstaden placerades som skorsten ytterligare
ett plåtrör i samma dimension, 2,5 m långt. Röret isolerades
runt om med en 10 cm tjock värmehärdig isoleringsmatta.

Fig 6:23. I den första
byggnadsfasen av hus 3 i
Ullandhaug fanns rännor
mellan eldstad och långvägg.
Förutom rännorna 1 och 2
som löper tvärs över hus-
grunden och tolkats som
lämningar efter en mellan-
vägg har utgrävaren tolkat
rännorna som luftkanaler
(Myhre 1980:217f, fig 109).

eldstad
horisontell
skorsten

skorsten av trä

Fig 6:24. Omvänd förbrän-
ning med rökkanal i marken
istället för luftkanal. Illustra-
tion Gunnar Eriksson.
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För att få värme i skorstenen och därmed drag från eldsta-
den började vi försöket med att elda i den lilla eldstaden under
skorstenen. Sedan vi på detta sätt fått draget i skorstenen att
fungera, tändes elden i den nedgrävda härden. Vi förväntade
oss att få se hur röken drogs in i röret och ut genom skorste-
nen. Men det gjorde den inte alls. Röken drog upp mot taket
som vanligt och mycket lite försvann ut genom skorstenen.
För att få igång draget placerades några brandhärdiga minerit-
skivor över den brinnande eldstaden. Röken tvingades på så
sätt ut genom skorstenen. Men det dröjde inte länge förrän
elden fick för lite syre och började falna. Så fort skivorna togs
bort gick den mesta röken rakt upp igen.

Vi genomförde försöket på olika sätt under några
dagar men lyckades inte hitta någon lösning på hur
röken skulle dra ut bättre genom skorstenen. Det
avgörande problemet var även här att elden inte fick
tillräckligt med syre. Det var faktiskt svårt att hålla
den brinnande i den försänkta eldstaden. Slutsatsen
av försöket blev att vi helt förkastade principen med
omvänd förbränning som en möjlig lösning på upp-
värmningen av långhuset. Det innebar att kanalerna
till eldstaden istället tolkas som tilluftskanaler.

Under hösten 1998 ersattes det provisoriska golvet
i bostadsrummet av ett plankgolv med förebilder från
de isländska sagaberättelserna. Närmast eldstäderna
gjordes ett lerklinat golv och längs de båda långsidorna
och den inre gavelväggen byggdes ett 30 cm upphöjt
plankgolv. Golvet bildade därmed en sittbänk längs tre
sidor om eldstäderna i rummets mitt. De plankbyggda
ståndssängarna ersattes av halmfyllda lösa linne-
madrasser med kohudar och fårskinn som sängkläder.

Eldstaden som under bostadsexperimentet hade
varit byggd i marknivå, försänktes drygt 40 cm och
kläddes invändigt med lera. De mörkfärgade läm-
ningarna efter den stora härden (G 19) i hus II var 25
cm djupa (Ramqvist 1983: 87, table 4:12). För att få
den totala nedgrävningen under markytan måste yt-
terligare 20 cm läggas till för att ersätta det färgade
kulturlager som vid den arkeologiska undersökningen
först hade grävts bort (Ramqvist 1983: 56). Eldsta-
den försågs också med en tilluftskanal efter förebild
från Gallsäter. Kanalen gjordes 20 cm i diameter och
den ena änden mynnade i härdens botten på dess
södra kortsida och den andra i utrymmet mellan den
västra inner- och ytterväggen.

För att klara rökproblemen under sommarens syd-
liga vindar togs ytterligare två öppningsbara takluckor
upp. Luckorna, som vardera var 30 x 40 cm stora,
placerades ovanför härden. Hela yttertakets insida
mellan de stora längsgående takåsarna, lerklinades
för att skydda nävret mot gnistor från eldstäderna.
Farhågorna att det skulle visa sig svårt att fästa klin-
ingen på den sluttande undersidan visade sig över-

drivna. Däremot visade sig tekniken viktig. Kliningen
måste slängas på med kraft så att den trängde in or-
dentligt mellan stockarna.

6.5.4.3 Beräkning av värmeförbrukning

Arne Jönsson, Mitthögskolan, Härnösand besökte oss
i slutet av februari 1999. Hans beräkningar (bilaga 4)
visade att 8 kW hade krävts för att uppnå tempera-
turskillnaden 23°C mellan ute- och innetemperatur.
Medeltemperaturen utomhus hade nämligen varit
minus 10,5°C medan inomhustemperaturen varit plus
12,4°C. För att vid samma utomhustemperatur uppnå
18°C inomhus hade istället krävts 10 kW. Men ved-
förbrukningen 0,6 m³/dygn innebar också, enligt Jöns-
sons beräkningar, att vi faktiskt hade utvecklat 22,5
kW (bilaga 4:240). Hela 15 kW eller 65 % av värme-
tillskottet hade alltså försvunnit ut och bara 35 % hade
kunnat utnyttjas i huset. Det här var ett värdefullt
resultat som ytterligare visade dels att väggar och
tak måste isoleras bättre och dels att den uppvärmda
luften måste på något sätt kunna tillgodogöras rum-
met på ett bättre sätt innan den vädras ut.

Det dåliga energiutnyttjandet berodde både på
byggnadens dåliga isoleringsvärde och på att mycket
värme vädrats ut genom gavelöppningar och tak-
luckor. Jönsson (bilaga 4:239) kunde visa att värme-
förlusten var störst genom gavelväggar, långväggar
och golv och minst genom yttertaket. Detta visade
också var åtgärder bör sättas in för en bättre isole-
ring. När Jönsson gjorde dessa beräkningar hade inte
brädgolvet byggts i bostadsrummet. Det uppbyggda
brädgolvet förbättrar isoleringen mot marken. Men
en bättre isolering av gavel- och långväggar krävs.
Jönsson föreslår en 15 cm tjock isolering av halm i
den yttre långväggen.

Själva eldningstekniken och bränslet hade också
betydelse för värmeförbrukningen. Vid eldning med
huggen ved i den försänkta eldstaden uppmätte Jöns-
son (bilaga 4:229) temperaturen 50-60°C på 1 me-
ters höjd över eldslågorna. Motsvarande mätning vid
eldning med stockhalvor visade temperaturen 150°C.
Stockarna gav alltså flera fördelar. Det krävs en
mindre arbetsinsats för att kapa meterlånga tall-
stockar i halvor än att hugga upp stockarna i 30-40
cm långa bitar. Temperaturen blir 3 gånger så hög i
en sådan stockeld jämfört med en eld med huggna
vedträn. Men det viktigaste var ändå att den högre
temperaturen också minskade rökmängden. Hur
mycket rök blir det då? Jönsson kunde visa att 15
kW av det erhållna energivärdet, vid vedförbruk-
ningen 0,6 m³ dygn under experimentet, hade väd-
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rats ut. Det var 0,34 m³/s frånluft som det krävdes
en area motsvarande 1,5 taklucka eller 0,12 m² för
att kunna vädra ut. Jönsson beräknade också att
om man skulle ha haft 18°C i stugan och -10°C ut-
omhus hade det krävts ett energitillskott på 10 kW.
För att få detta krävs 4 kg/h ved som då utvecklar 7
nm³ rök/kg ved vid luftöverskottet 2. Luftöverskottet
vid eldning med stockhalvor uppskattade Jönsson
till 10. Detta ger vid energiförbrukningen 10 kW en
rökutveckling på 140 m³/h eller 0,04 m³/s. Vid en
luftomsättning på 2 m/s genom takluckorna skulle
luckornas area bli 0,05m² eller 5 dm². Men öppning-
ens storlek är beroende av om dörrarna är öppna
och på tätheten hos väggarna (bilaga 4:240). Be-
räkningen visar ändå tydligt att med eldning med
stockhalvor krävs inte större öppning i taket är ca 5
dm². En sådan öppning skulle kunna finnas i gavel-
spets eller taknock.

Att gavelöppningen haft en viktig betydelse för
byggnaden visas av att det treskeppiga huset gene-
rellt har konstruerats med valmade gavlar, vilket är
en förutsättning för gavelöppningarna. Arkeologiska
lämningar efter taköppningar är av naturliga skäl obe-
fintliga. För att få någon ledtråd till sådana kan man
istället studera de medeltida skriftliga källor som be-
skriver det treskeppiga huset. Där finns uppgifter om
olika öppningar i taket, ljore och gluggur (se s 160f).
Gluggen kan vara försedd med en ram överspänd
med en genomskinlig hinna. Luckan kan eventuellt
öppnas med en stång som går ner i rummet. Ordet
ljore betyder ljus vilket pekar på att luckans bety-
delse som ljusinsläpp varit överordnad betydelsen av
rökutsläpp. Öppningarna i gavelspetsarna kallas i de
isländska sagorna vindöga och vindgluggar och kan
av beskrivningarna att döma endast tolkas som luft-
insläpp. Som utsläpp för röken nämns rökfång och
rökbärare vilket tyder på anordningar över eldstaden
för att samla röken och leda ut den genom yttertaket.

6.5.5 ÅTGÄRDER

Efter experiment, beräkningar och diskussioner kring
långhusets uppvärmning och rökproblem visade slut-
satserna med all tydlighet på ett antal samverkande
orsaker. Av dessa orsaker var ventilationen, själva
eldningstekniken och dåliga isoleringsvärden på fram-
förallt väggar och golv de främsta anledningarna till
både rökproblem och låg inomhustemperatur.

6.5.5.1 Ventilation och eldningteknik

Att ventilation och eldningsteknik varit viktiga orsaker

särskilt till värmeproblemen visades av den stora an-
del uppvärmda luft som försvann ut ur byggnaden. Av
vedens energivärde hade hela 67 %, eller 15 av 22,5
kW, försvunnit ut genom taköppningar. Den mängd luft
som ventileras ut måste följaktligen begränsas. Men
eftersom luftutförseln är avhängig lufttillförseln måste
båda begränsas. Jönsson visar att den eldningsteknik
med lös ved som praktiserades under experimentet
skapade 0,34 m³/s rök. Detta är den rökmängd som
måste ventileras ut för att föra ut 15 kW. Vid eldning
med stockhalvor skapas däremot endast 0,1 m³/s rök
som ska ut ur byggnaden. Den storlek på rököppningen
som krävs för att släppa ut denna luftmängd är enligt
Jönsson bara 5 dm²  (bilaga 4:240).

Jönssons beräkningar hade visat att eldning med
stockhalvor gav både högre temperatur och mindre
mängd rökgaser än eldning med lös ved (fig 6:25).

En annan viktig faktor var att förhindra utjämningen
av luftunderskottet i elden med luft från rummet. När
tilluften togs från rummet skapades en luftcirkulation
där också rökgaserna drogs tillbaka ner mot elden.
Genom att elda med grenar emellan stockhalvorna och
genom att öka och minska avståndet mellan stockarna

Fig 6:25. Eld med kvistar och grenar  mellan stockhalvor av tall.
Foto Jan Dufva.
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kan man också reglera eldens intensitet och frånluft.
Stockhalvorna får på detta sätt samma funktion som
ett spjäll. Genom att elda med stockhalvor och leda
tilluften i en kanal till den försänkta eldstaden uppnås
både högre temperatur och mindre rökgaser samt min-
dre neddragen rök i rummet. Eldstadens försänkning
och stockhalvorna medverkar till att skärma av elden
från den omgivande inneluften och förhindrar därmed
att elden tar tilluft från rummet.

Tilluft genom kanaler till eldstaden har uppmärk-
sammats i ett fåtal huslämningar. Även om sådana
kanaler ligger djupare än andra lämningar och därför
är svårare att upptäckta, så återfinns de långt ifrån i
alla huslämningar. Kanalerna kan därför inte tolkas
som helt nödvändiga för uppvärmningen, andra lös-
ningar måste också ha praktiserats. I Gene fanns inga
lämningar efter tilluftskanaler. Istället tyder de isländ-
ska källorna på att det är vindögat som fungerat som
öppning för tilluften.

Slutsatsen blir därför att eftersom tilluften, via an-
tingen kanal eller vindöga, mynnar i eldstadens kort-
sida förhindras en luftutjämning från rummet. Detta
gäller särskilt vid eldning med stockhalvor. Tilluften
och stockelden samverkar på detta sätt till en eldnings-
teknik som skapar en högre eldningstemperatur, bättre
förbränning, bättre luftströmmar och mindre mängd
rökgaser i rummet.

Både takutsprånget och öppningarna vid gavel-
spetsarna bör minskas. Takutsprången var godtyck-
liga konstruktioner som inte kunde stödjas av de ar-
keologiska lämningarna utan hade utförts på rent funk-
tionella grunder för att skydda öppningen vid regn.
Själva öppningarna vid gavelspetsen bör också göras
mindre. Öppningarna kan antingen vara helt öppna
eller flätade med vidjor. Eventuella vindskivor som
sticker upp från taket för att påverka undertrycket
vid vindögat kan också utprovas.

6.5.5.2 Isolering av väggar

Bostadsrummets gavel- och långväggar måste isoleras.
För att kunna förbättra isoleringen krävs en omtolkning
av de arkeologiska lämningarna efter byggnadens väg-
gar. Ramqvist (1983: 83f) konstaterade vid den arkeo-
logiska undersökningen att den inre långväggen hade 75
stående stolpar med 0,8 meters avstånd. Stolparna var
försänkta i marken och de mörka färgningarna efter
stolparna var till formen både ovala, kvadratiska och
rektangulära. Detta skulle, enligt Ramqvist, kunna tyda
på att åtminstone delar av väggen varit utförd av plank,
antingen stående eller liggande.

Den brända leran med avtryck av rundvirke till-

-sammans med planka är, näst efter avtryck från två
parallella stockar, den vanligast förekommande i Gene
hus I (Ramqvist 1997: 43) (tab 6:1). Avtryckstypen
är koncentrerad till bostadsrummet med en viss drag-
ning åt långväggarna och mellanväggarna. Leran är
till 90 % hårt till medelhårt bränd vilket, enligt
Ramqvist, tyder på att den suttit högt i huset. Leran
kan ha suttit som tätning mellan antingen ett innertak
av plank och innertaksåsarna eller mellan innertaket
och väggen. Om kliningen suttit vid långväggarna, i
vinkeln mellan vägg och tak, bildas skilda vinklar be-
roende på om kliningen applicerats ovanpå eller un-
der innertaket. Den senare blir försedd med en vin-
kel större och den förra med en vinkel mindre än
90°. Vinkeln mellan planka och rundvirke är 90° eller
större på 59 avtryck (avtryckstyperna T 3, 6 och 9)
och 90° eller lägre på 63 avtryck (avtryckstyperna T
1 och 11) (Ramqvist 1997:31ff). På den största grup-
pen avtryck av planka och stock, T 4,  har inte vin-
keln fastställts. De skilda vinklarna på leran borde
kunna användas för konstruktionstolkningar men ger
i det här exemplet inga tydliga ledtrådar. Däremot
visar spridningsbilden för avtryck med vinkeln 90°
eller större mellan planka och stock på en tydligare
dragning mot bostadsrummets norra gavelvägg.

Bränd lera med flätverksavtryck utgör endast 6 %
av samtliga avtryck i Gene-materialet. Till skillnad
från de övriga avtryckstyperna är denna till 87 %
svagt till normalt bränd vilket, enligt Ramqvist (1997:
51ff) indikerar att den varit lågt placerad i huset.
Spridningsbilden visar en viss dragning mot långväggar
och mellanväggar i den södra delen. slutsats blir att
långhusets södra del haft lerklinade flätverksväggar
medan väggarna i fähuset och rummen norr inte har
varit lerklinade.

I rekonstruktionen av långhuset har innerväggen i
långhuset uppförts med klinade flätverksfack mellan
stående takbärande stockhalvor. Jönsson beräknade
att denna innervägg har ett k-värde på 2 W/m² °C,
vilket motsvarar en ca 4 cm tjock plankvägg. Det
betyder att en förändring av innerväggen till en plank-
vägg inte skulle medföra några större energivinster.
Jönsson föreslår istället, som främsta åtgärd för att
förbättra byggnadens isoleringsvärde, att den yttre
långväggen uppförs som en tät vägg med en 15 cm
tjock fyllning av halm. K-värdet på en sådan vägg
skulle bli 0,6 W/m2°C. Det skulle innebära att värme-
förlusten genom långväggen sjunker från 52 W/°C
till 16 W/°C. Värmeförlusten per grad minskar från
325 till 289 W/°C (bilaga 4:239).

Tolkningen av de arkeologiska lämningarna efter-
ytterväggen lämnade flera tolkningsmöjligheter än
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innerväggen. Svårigheten bestod i tolkningen av de
stolpar som utgjort själva väggstommen. Stolparna
är ganska klena, max 0,15 m i diameter, och många
till antalet. De är placerade på ett till synes slumpar-
tat sätt. Den enda regelbundenhet som kunde urskil-
jas var att två stolpar ofta placerats som ett nära par.
Stolparna hade annars spridda placeringar inom den
0,45-0,8 m breda mörkfärgade rännan. En viktig fak-
tor är den mörkfärgade rännan. Samtliga mörk-
färgningar på den ljusa sandmon är resultatet av
nedgrävningar i marken som antingen fyllts igen av
ett mörkfärgat kulturlager eller är färgningar efter
nedgrävda organiska konstruktionselement i byggna-
derna. Vanligen är detta trästolpar. Den rimliga tolk-
ningen av den breda mörkfärgade rännan är därför
att den är lämningar efter en bredare vägg med ett
organiskt material till skillnad från innerväggen som
saknar ränna och endast har lämningar efter ned-
grävda stolpar i jämna rader. Frågan är vilken typ av
organiskt material som kan ha använts för att bygga
denna breda vägg. Jönsson hade föreslagit halm som
ett lämpligt isoleringsmaterial.

I tolkningen av ytterväggen hade vi tagit fasta på
de parvis stående stolparna i den mörkfärgade rännan.
Den rekonstruerade ytterväggen hade därför utförts
som en klinad ”gärdsgårdsvägg”. Nu kunde Jönsson
visa att denna tolkning resulterade i ett alltför dåligt
isoleringsvärde. På vilket annat sätt kunde ytter-
väggen ha varit konstruerad? Kunde de klena vägg-
stolparna, som måste tolkas som väggens stomme,
ha utgjort stommen i en flätverkskonstruktion? Stolp-
arnas dimensioner talar för detta, likaså spridningen
av den brända leran med flätverksavtryck som visar
en dragning mot väggarna. Stolparnas parställdhet
måste då tolkas som en slumpmässighet istället för
ett konstruktionselement. Med två parallella och med
klining tätade flätverksväggar skulle utrymmet dem
emellan kunna fyllas med halm (fig 6:26). En sådan
vägg skulle, enligt Jönsson, få ett betydligt bättre
isoleringsvärde.

Ekehagens forntidsby i Åsarp har uppfört ett järn-
åldershus med en sådan yttervägg isolerad med halm.
En av personalen vid byggandet av huset beskriver
ytterväggen på följande sätt: Stommen är ekstolpar,
15-20 cm grova, som placerats med ca 50 cm mel-
lanrum. Stolparna är nedgrävda i marken och är upp-
till förankrade i ett hammarband. På vardera sidan
om stolparna är ett flätverk av pil och vidjor som fästs
vid stolparna med rep av hampa. Mellan flätverken
är en 15-20 cm tjock fyllning av halm. Halmen doppa-
des i lervälling för att vara ”oaptitlig” för råttor. Både
flätverket på insidan väggen och det på utsidan är

klinat. Huset är nu ett antal år och väggen har än så
länge klarat sig bra. Under vintern används byggna-
den inte så ofta, men vid de tillfällen då man eldat där
har det gått bra att få en behaglig värme (Rudberg
1998:muntl. uppg.).

Spridningen av bränd lera med flätverksavtryck
visade en tyngdpunkt mot långväggar och gavelvägg
i bostadsrummets södra del, därför har den södra
gavelväggen i bostadsrummet uppförts i lerklinade
flätverksfack. För att förbättra isoleringsvärdet i lång-
huset föreslås att gavelväggen ändras så att endast
den övre delen av väggen uppförs i klinat flätverk
medan den nedre väggdelen byggs av minst 5 cm
breda stående plankor. Den norra gavelväggen upp-
förs på samma sätt med breda plankor i den nedre
delen men med klinat flätverk i den övre. Väggen
byggs också ända ut till ytterväggen så att bostads-
rummet blir en sluten enhet.

Fig 6:26. Förslag till omtolkning av den yttre långväggen i gene
hus II för att erhålla ett bättre isoleringsvärde.

Halm och
lera

Lerklining

Risflätning
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6.5.5.3 Innertak

För tolkningen av innertakets konstruktion måste hän-
syn tas till flera faktorer som den bärande konstruk-
tionen, spridningen av bränd lera samt uppvärmning
och ventilation.

Innertaket behövs både för att reflektera den
varma strålningsvärmen från elden så att den kom-
mer bostaden till godo men också för att isolera ytter-
taket från den varma inneluften. Innertaket förhin-
drar därmed att snön på taket smälter och skapar
ytterligare problem som på sikt kan leda till vatten-
skada och hussvamp. Hållfastberäkningar visade att
de bärande innertaksstolparna inte kan bära ett plant
innertak med klining som isolering. Däremot kan
stöden bära antingen ett plant eller ett sluttande
brädtak utan klining . Som isoleringsmaterial kan is-
tället mossa användas.

Argument för flera olika utföranden av innertaket
har diskuterats. Taket kan utföras plant tvärs över
hela rummet (fig 6:27a). Den brända kliningen med
avtryck av både planka och stock och en lägre vin-
kel än 90° mellan de båda, skulle då kunna härröra
från innertakets ovansida. Kliningstypen skulle  då
härröra från en  applicering i vinkeln där taket möter
yttertaket och alltså tyda på ett plant innertak över
rummet. Innertaket kan också ha haft en sluttande
konstruktion antingen mellan innertaksåsar och väg-
gens hammarband eller hammarband och takåsar (fig
6:27b och c). Den minsta belastningen på innertak-
åsarna uppnås i det senare fallet.

En möjlighet som diskuterats var att innertaket mel-
lan innertaksåsarna (fig 6:27b) skulle kunna förbättra
luftcirkulationen. Genom att, via en kanal, föra in luft
till elden från utrymmet mellan inner- och yttervägg,
förflyttas den neråtgående luftströmmen mot eldsta-
den istället till utrymmet utanför bostadsrummet. Luf-
ten skulle då kunna cirkulera ovanför innertaket och
utanför innerväggen, under förutsättning att dessa är
väl tätade. Detta skulle innebära att även om för-
bränningsluften blir avkyld kan den inte falla tillbaka in
i rummet utan sugs av elden ned till utrymmet mellan
inner- och yttervägg och genom kanalen tillbaka in i
eldstaden. Därmed blir också tilluften till elden
förvärmd, vilket är en fördel.  Bostadsrummet skulle
då förses med en ”mantel” av uppvärmd cirkulerande
luft, vilket totalt sett skulle förbättra väggarnas isoler-
ingsvärde. Tyvärr fungerar inte det teoretiska reso-
nemanget i praktiken. Den uppvärmda eldningsluften
är lättare och kommer inte att dras ner mot luftkanalen.
Istället kommer luften till elden att tas utifrån genom
otätheter och springor (Jönsson 1999: bilaga 4:240).

Resultatet av boendeexperimentet visade uttryckli-
gen att vindögat inte fungerade som rököppning. Trots
flera försök med både innertak, rökhuv och takluckor
kunde inte denna lösning skapa en acceptabel boende-
miljö. Att vindögats funktion istället var att leda in luft
till byggnaden visade inte bara namnet vindöga utan
både byggnadens placering längs huvudvindriktningar
och beskrivningarna i de isländska sagorna. En ventila-
tion via vindögat istället för rökutsläpp påverkar där-
med tolkningen av innertaket. En sådan ventilation är
inte förenlig med ett plant innertak som skulle stoppa

Fig 6:27. Tre olika innertak och två  förankringar av rökhuv.
Plant innertak a) över hela rummet med rökhuv förankrad i bock-
konstruktionen, b) plant innertak endast mellan innertaksåsarna
med rökhuv förankrad i innertaket och c) sluttande innertak
mellan hammarband och takåsar.

a)

b)

c)
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inflödet men däremot med ett sluttande innertak. Inner-
takets viktigaste uppgift måste då vara att isolera ytter-
taket mot den varma inneluften.

För närvarande tyder alltså tolkningarna på att bygg-
naden har haft ett sluttande innertak upp mot takåsarna.
På innertaksåsarna kan också vila tvärgående stänger
och åsarpå tork och röka och tor i vilka man kan hänga
kläder på tork och röka både kött och fisk. I sådana
tväråsar kan också en rökhuv förankras.

6.5.5.4 Rökhuv

Ovanför eldstäderna bör finnas antingen en rökhuv
eller ett uppspänt skinn. Skinnet skulle i huvudsak
fungera som gnistskydd och reflektor för värmen från
elden. Rökhuvens uppgift skulle snarare vara att av-
skärma den varma eldningsluften från en uppbland-
ning med den svalare rumsluften. Det finns i Gene
inga arkeologiska belägg för skinn över eldstaden, men
å andra sidan är det troligt att ett sådant inte lämnat
några bevarade spår. Däremot talar den brända klin-
ingen med avtryck av plankor för en rökhuv med en
konstruktion av klinad plank.

I Ramqvists analys kunde 1792 fragment bestäm-
mas avseende avtryckstyp. Utifrån fördelningen av
dessa avtryck (Ramqvist 1997:35) visar sig den största
gruppen vara avtryck efter stock, 63 % och den näst
största gruppen är stock tillsammans med planka, 17,7
%, därefter plankavtryck (tab 6:1). Jag har föreslagit
att den stora gruppen med hårt brända avtryck efter
stockar kommer från yttertakets insida som klinats för
att skydda nävertaket mot gnistor från eldstäderna. För-
klaringen till den höga bränningsgraden skulle, enligt
Ramqvist (1997: 34f) vara, att leran hade suttit högt
och/eller centralt applicerad i huset och därför blivit
hårt bränd vid den brand som ödelade byggnaden. Men
leran kan också ha utsatts för hög värme från eldstä-
derna under lång tid, vilket förklarar den höga brän-
ningsgraden. Spridningen av den hårt brända kliningen

tyder på att den har varit applicerade i taknivå. Om
placeringen hade varit i marknivå t ex som en ram runt
eldstäderna borde den istället ha haft en större kon-
centration till detta område. Den relativt frekventa fö-
rekomsten av plankor i konstruktionen tyder på att
dessa tillhört någon större konstruktion som tätning av
ett innertak av plank och/eller en rökhuv.

6.5.6 SLUTSATSER

Efter flera försök med eldningstekniker och  inner-
tak med eller utan rökhuv kommer jag till slutsatsen
att bostaden sannolikt varit försedd med ett sluttande
innertak eventuellt isolerat med mossa. Yttertakets
insida har vid taknocken varit bestruket med klining
som gnistskydd vilket förklarar den hårt brända kli-
ningen med tresidig genomskärningen. Över eldstä-
derna har troligen en rökhuv i klinad plankkonstruk-
tion samlat rökgaserna och reflekterat den varma
eldningsluften.

Med stöd av isländska sagor kommer jag till slut-
satsen att öppningarna i gavelspetsarna inte har varit
rököppningar utan ventilationsöppningar vilket också
benämningen vindöga antyder. Experiment visade
också att tolkningen med gavelöppningar som rök-
öppningar inte kunde skapa en acceptabel bostads-
miljö utan hälsovådliga rökgaser. Experiment visade
också att byggnaden hade mycket dåliga isolerings-
värden trots dubbla väggar varför en omtolkning av
den yttre långväggen har föreslagits. Isället för en
klinad gärdsgårdsvägg föreslås en väggkonstruktion
med halmfyllning som isolering.

Lösningen på den rökiga bostaden skulle därför
vara tilluft genom vindögat och en rököppning i taket,
sannolikt vid bock 4 mellan bostad och fähus. Bättre
isolerade långväggar och gavelväggar bidrar till att
inte rökgaserna avkyls och en rökhuv reflekterar vär-
men och leder gaserna ut genom taköppningen.
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Fig 6:28. Långhuset och smedjan ligger i en tallskogssluttning med Bäckfjärden i bakgrunden.
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Mitt syfte är att beskriva uppbyggnad och inredning
av ett treskeppigt långhus i Gene under åren 1991–
99 samt mina kompletterande studier för att förstå
byggnadens konstruktion, funktion och innebörd i en
vidare kontext. Jag har valt en kontextuell och her-
meneutisk modell för att redogöra för tankar och ar-
gument som legat till grund för rekonstruktionen, det
sätt på vilket arbetet har utförts, hur det har drivits
framåt och hur tankar och tolkningar har förändrats
under processens gång. Inte minst har min egen för-
ståelse av byggnaden förändrats under tiden. Mitt in-
tresse för långhus har under åren vandrat från kon-
struktion och funktion mot ideologi och symbolism.

7.1 VARFÖR LÅNGHUS?

Varför väljer man att rekonstruera långhus? Stiftel-
sen Gene fornby betonar behovet av identitet i verk-
samheten och huvudmännen har olika bakgrund till
sin medverkan. Från Landsting och kommun vill man
se att fornbyn bidrar till en lokal och en regional ut-
veckling medan Universitet och Länsmuseum vill
skapa en kommunikation mellan forskning och all-
mänhet.

Vad menas med rekonstruktion? Med begreppet
rekonstruktion menar jag snarare en fullskalig pre-
sentation eller konstruktion än ett exakt återskapande.
Rekonstruktion kan innehålla både experiment och
levandegörande i varierande grad. Experimentet är
naturvetenskapligt till sin metod medan levandegöran-
det och rekonstruktion är humanistiskt. Jag ser alltså
rekonstruktion som en metod för att presentera, vi-
sualisera eller illustrera forna tider oavsett om tillväga-
gångssättet bygger på vetenskaplighet eller inte.

Hur länge har man byggt långhus och varför? Lång-
husets historia i Nordeuropa spänner över en lång tids-
period och hänger samman med jordbrukets historia.
Lämningar efter de äldsta långhusen hittas inom det
äldsta jordbrukets kontext på Centraleuropas löss-
jordar omkr 5500 f Kr. De byggdes inom den band-
keramiska kulturen (LBK) från Ukraina i öster till
Frankrike i väster och var 10–45 m långa hus med
stolpar i tre inre rader. I Norden hittas de äldsta lång-
husen också tillsammans med det äldsta jordbruket

inom trattbägarkulturen omkring 3900 f Kr. De yngsta
långhusen i Europa och Norden dateras till 1000-ta-
let e Kr och återfinns i Island.

Efter nära 5000 års total dominans i södra och
mellersta Skandinavien upphör långhusen att vara det
allmänna byggnadsskicket under de närmaste århund-
radena kring 1000-talet. Varför detta sker kom att bli
en viktig fråga för min förståelse av byggnadstypen.

7.2 ARKEOLOGERNAS OCH
SAGORNAS LÅNGHUS

Under åren 1977–89 genomförde arkeologiska insti-
tutionen vid Umeå universitet undersökningar av en
boplats daterad till äldre järnålder, 100-tal – omkr
600 e Kr. Grävningsledare var Per H Ramqvist och
Anna-Karin Lindqvist. Undersökningen kunde bedri-
vas som forskningsundersökningar under 12 säsonger
och ledde till sensationellt nya kunskaper om norr-
ländsk järnålder. Utgrävningen visade på ett fast eta-
blerat jordbruk i norra Ångermanland långt tidigare
än man förrut antagit. Byggnaderna visade sig också
tillhöra samma byggnadsskick som större delen av
södra och mellersta Skandinavien vid samma tid. Läm-
ningar efter 15 byggnader undersöktes varav två stora
långhus. Ramqvists tolkning av det yngre långhuset,
hus II, 300-tal – ca 600 e Kr, är förebild för rekon-
struktionen i Gene.

Uppbyggnad och inredning av långhuset i Gene
pågick under åren 1991–99 och utmärks genom kom-
binationen av tre särdrag och inriktningar:

1 Rekonstruktionen bygger på en förebild.
2 Teori och praktik samverkade i uppbyggnadsar-

betet i en kontextuell och hermeneutisk modell.
3 Flera olika kompetenser integrerades i tolkning-

sarbetet.

Utifrån Per H Ramqvists omfattande tolkningsunder-
lag har de fortsatta analyserna i huvudsak byggt på
interna relationer mellan huslämningens olika delar
snarare än yttre kunskap. Tolkningarna kom att inverka
på varandra i en serie av samverkande eller motver-
kande förklaringar till den arkeologiska lämningen.

De medeltida isländska sagorna har använts som

7 ÅTERBLICK OCH SYNTES
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källor för benämningar och beskrivningar på rums-
funktioner. De äldsta isländska husen uppfördes en-
ligt de norska kolonisatörernas byggnadsskick som
var det treskeppiga långhuset. Beskrivningarna kan
därför vara vägledande för förståelsen av motsvarande
funktioner i järnålderns gård. Förutsättningen för re-
sonemanget är att det finns stora likheter mellan järn-
ålderns och den äldre medeltidens jordbruk och bo-
skapsskötsel. Gårdens arbetsprocesser har i sina hu-
vuddrag varit desamma under järnålder och medeltid
men utförts i skilda byggnadskonstruktioner.

7.3 LÅNGHUS I GENE 1991-96

Rekonstruktionsarbetet gav resultat av olika karak-
tär. Många resultat avsåg erfarenheter kring konstruk-
tion och funktion av Gene hus II samt material- och
tidsåtgång för byggnadsarbetet under järnåldern.
Andra resultat gällde järnålderns arbetsmetoder och
redskapsbehov samt formuleringen av nya generella
frågeställningar kring det treskeppiga huset vilket bör
testas på ett större arkeologiskt material. Rekonstruk-
tionen ledde till nya erfarenheter om långhuset i Gene
som kan sammanfattas till ett antal uttalanden om
byggnadens konstruktion:

Byggnadens form visade sig medvetet vald och var
bredast och därmed också högst på mitten vid bock 4
mellan bostad och fähus. Genom lika breda sidoskepp
i hela huset, ett bredare mittskeppet i husets mittparti
och ett smalare mittskepp vid gavlarna fick byggna-
den en konvex eller krökt takprofil så att det liknade
en upp- och nedvänd båt. Det var uppenbart att just
denna form verkligen eftersträvades och det skulle
komma att visa sig att utformningen var viktig för
bostadsmiljön.

Byggnaden hade en valmad gavel med takvinkeln
20–22° jämfört med långsidornas 27–29°. Detta  be-
kräftades dels av parallelliteten mellan gavel och bock,
dels av ett större avstånd mellan gavel och bock än
avståndet med långvägg och bock och dels av det
större avståndet mellan ytter- och innervägg i gavel
jämfört med långsidorna. Att förändringarna i avstån-
den uppstod i gavelhörnet visade att endast kortsidan
och inte hela gavelpartiet hade en lägre takvinkel.
Tolkningen överensstämde också med tolkningen att
gavelstolparna var stödstolpar för en valmstock. Re-
konstruktionen av den södra gaveln exemplifierar hur
samtliga tolkningar bekräftade och stödde varandra.

Byggnadens placering visade sig vald utifrån vind-
riktningarna. Huslämningar inom samma boplats och
region visar ofta en iögonfallande likriktning beträf-

fande orienteringen. Däremot finns det stora skillna-
der i orienteringen mellan olika regioner. I sydvästra
Norge har byggnaderna placerats med en tyngdpunkt
närmare N–S medan byggnaderna i de övriga regio-
nerna har en tyngdpunkt närmare O–V. Placeringarna
har visat sig sammanfalla med de förhärskande
vindriktningarna. De isländska sagorna ger också
exempel på att gavelöppningar, till skillnad från
ljusöppningar i bostadsrummet, varit utan täckning
och kallats vindöga eller vindglugg. Orden visar också
att vind och ventilation varit en viktig funktion. Min
slutsats är att byggnadens utformning  med en val-
mad gavel och en placering längs vindriktningarna
har valts för att uppnå en fungerande ventilation.

Byggnadens tak hade tolkats som ett nävertak med
täckning av torv över bostadsdelarna, med smedjans
bevarade tak som förebild, och näver och takved över
stalldelarna. Tolkningarna visade sig inte leda till ett
fungerande resultat. På grund av den långa spännvid-
den kunde inte takåsarna över bostadsrummet bära det
tunga torvtaket. Alternativa lösningar var ett lättare
tak, flera takbärande stöd eller en annan försträvning
av byggnaden med strävor och/eller takstol.Efter att
ha sökt olika lösningar kunde hållfasthetsberäkningar
slutligen visa att inte ens ett lätt stråtak med 45° lut-
ning skulle lösa problemet med takåsarnas bärighet.
Den underbalanserade konstruktionen och de kraftiga
stolparna tyder inte heller på en sådan lösning. Otill-
räckliga analyser av strävor och takstol i den äldre järn-
ålderns byggnader gjorde därför att vi valde en lösning
med flera takbärande stöd, den ena i husets norra del
och den andra i bostadsrummets södra del.

Omkring 200 e Kr sker en övergång till under-
balanserade konstruktioner i hela Norden. Samtidigt
har ett införande av tvärbjälkar i konstruktionen fö-
reslagits. Rekonstruktionsarbetet visade att även
mellanväggar av plank eller takstol kan ha använts
som försträvning. Förändringar i byggnadskonstruk-
tionen sker i Mellannorrland under 300-talet. Då upp-
förs hus II  i Gene som saknar mittstolpar till skillnad
från det äldre hus I. Vid samma tid uppförs också hus
3 i Högom med indikationer om att en takstol har
använts i konstruktionen.

Ytterväggen i Gene hus II var nedgrävd längs lång-
sidorna, vilket i den arkeologiska lämningen var syn-
ligt i form av en mörkfärgad ränna (fig 3:2) men be-
stod i den södra gaveln av stående stolpar. Väggen
hade ingen bärande funktion och nedgrävningen kunde
inte förklaras utifrån byggnadstekniska motiv utan
förklaringen måste sökas i behovet av värmeisolering.
Väggens försänkning kan alltså helt enkelt ses som
en metod för att undvika golvdrag. En tolkning av
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den yttre väggen som en gärdsgårdsvägg visade sig
däremot ge alltför dåliga isoleringsvärden. Efter ex-
periment med uppvärmning omtolkas ytterväggen till
en halmfylld och klinad flätverksvägg.

Byggnadens innervägg bestod av stående stolpar
och hade, utifrån spridningen av bränd lera med
flätverksavtryck, tolkats som en konstruktion med
klinade flätverksfack mellan stolparna. Om istället den
brända leran tolkas som tillhörande den yttre väggen
skulle innerväggen kunna bestå av en 4–5 cm tjock
plankvägg i stavverk eller skiftesverk, utifrån flera
exempel i både norska och svenska huslämningar.

Rekonstruktionsarbetet visade att extrastolparna
vid bostadens bockar inte kunde ha burit yttertaket
vilket var den inledande tolkningen. Istället måste
funktionen vara att bära ett innertak. Innertak fanns i
bostadsrum och eventuellt också i fähus och stall. I
de senare var innertaket troligen plant men i bostaden
sluttande mot takåsarna.

I jämförelse med den uppförda rekonstruktionen
saknade byggnaden tak över ingångarna och gavel-
öppningarna (fig 4:37b). Huset hade också en mera
krum takprofil med sin högsta punkt vid bock 4.

Studier av material- och tidsåtgång visade att för
uppförande av byggnadskonstruktionen med tak-
bärande stomme, väggar och tak krävdes drygt 1000
m³ virke, 5 ton näver, 36 ton torv och 17 ton klining.
Den arbetskraft som kunde uppskattas för arbetet
under järnåldern var ca 3 960 mantimmar eller 99
arbetsdagar för 5 personer. Det betyder att byggna-
den kunde uppföras under en sommarsäsong. För av-
verkning och framtagning av allt byggnadsmaterialet
tillkommer 2 års förberedelser under vinter och vår-
säsong.

Slutligen var förståelsen av själva rekonstruktions-
metodens för- och nackdelar en annan typ av resultat
som visade att den arkeologiska förebilden tydligt styrde
och begränsade risken för felaktiga tolkningskedjor
medan den förstärkte tänkbara tolkningar. Därmed inte
sagt att dessa är korrekta utan endast genomförbara i
förhållande till utförda tester. De felaktiga tolkning-
arna framtvingade nya förklaringar och blev därför en
källa till ny kunskap. Problem med takåsarnas bärig-
het och en rökig  bostad var exempel på detta.

7.4 STUGA OCH SÄTE

De stora flerfunktionella långhusen har ofta varit in-
delade i 4– 7 rum men förhållandet mellan rummen
varierar. Huslämningarna i Gene kan användas som
tankemodell för motsvarande klimatzon. Relationen

mellan olika rumsfunktioner visade sig här vara 26
% för bostadsrum, 42 % för fähus, stall och foder-
lada samt 32 % för grovkök och förråd.

I Island förändras bostaden under 1000-talet ge-
nom tillbyggnader med nya funktioner. Dessa är stu-
gan som dagligt uppehållsrum och eldhuset för mat-
lagning. Förändringarna, som också innebär att de
stående stolparna och den centrala eldstaden försvin-
ner samtidigt som den gamla hedersplatsen ges en ny
placering, visade sig viktiga för förståelsen av bygg-
nadens ideologiska innebörd. Jag argumenterar för
att detta kan ses som en del av den nya religionens
kristnande av bostaden och ett eliminerande av de
förkristna beståndsdelarna. Det visar sig att samma
förändringar i Norge är resultat av kungliga beslut
och lagföreskrifter.

Genom att sammanställa arkeologernas tolkningar
med skriftliga källors benämningar och beskrivningar
på rumsindelning och inredning och jämföra dessa med
arkeobotaniska och historiska källor om jordbrukets
arbetsprocesser har jag föreslagit följande rums-
benämning och inredning för Gene hus II (fig. 5:32):

Bur –förrådsrum för kött, fisk och mjölkprodukter.
Långhusets sydligaste rum saknade både eldstad och
ljusöppning och var därför både mörkt och svalt. Det
ger också intryck av att ha varit särskilt välbyggt med
den inre väggen bestående av tätt stående stolpar, en
enda ingång och ingen taköppning. De produkter som
förvarades här kan ses som kapitalet från boskaps-
skötseln vilka krävde en säker förvaring. Det är tro-
ligt att den huvudsakliga mjölkhanteringen också ut-
fördes i rummet varför arbetsbänkar, mjölktråg, stora
tunnor och andra redskap bör ha tillhört inredningen.
Här förvarades också smör, ost, koagulerad mjölk,
skyr, och syrad vassla, syra. De senare i stora laggade
träkar på samma sätt som är känt från de isländska
gårdarna Stöng och Àslákstunga fremri. Slutna
laggade kärl är också tänkbara förvaringskärl för öl.
Övriga matförråd kan ha varit upphängda i taket el-
ler förvarade i näver– och träkärl på hyllor och bän-
kar.

Skalaönd eller önd  – förstuga som har fungerat
som bostadsrummets värmesluss. En försänkt sten-
kista, med förebild från isländska gårdar som Stór-
hólshlid, Ísleifstadir och Stöng, är den enda kända
inredningen i detta rum. Det är osäkert om kistan finns
i de äldsta byggnaderna. Funktionen kan ha varit kopp-
lad till kroppstvätt vilket beskrivs i Vatnsdæla sagan.

En av åkerbrukets arbetsprocesser, den s k kast-
ningen för att skilja kornet från agnarna och utskilja
olika sädesklasser, kan ha ägt rum här. Rummet bör
därför förses med ett tätt plankgolv eller ett klinat
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lergolv. Jag föreslår här ett klinat golv.
Skáli – skåle, familjens bostadsrum under vinter-

halvåret. Familjen i Gene bestod enligt beräkningarna
av 10 vuxna personer samt barn. Bostadsrummet hade
ingång i den södra gavelväggen. En indelning tvärs
över rummet i tre avdelningar kan spåras, där rum-
mets innersta norra gavel var den intimaste delen.

Hållfasthetberäkningar har visat att ytterligare två,
tidigare osäkra, stolppar krävs i konstruktionen, det
ena i den norra delen mellan grovkök och lada och
det andra i bostadsrummets södra del. Överliggaren
till det senare stolpparet, som med historisk förebild
kan kallas ”rackarebjälken”, kan ha bildat en gräns-
markering i rummet över vilken man inte skulle stiga
objuden. Mellan överliggarna på de båda södra stolp-
paren i bostadsrummet föreslår jag att sädesförrådet
förvaras i urholkade stockar. Här var säden säker för
råttor och här kunde den förvaras torrt och väl skyd-
dad mot mögel- och skadedjur. Tolkningen förklarar
varför det i huslämningarna ofta återfinns två bockar
i den ena gaveldelen vilka i plan bildar en kvadrat.
Det förklarar också varför arkeobotaniska analyser
ofta visar att den största andelen sädeskorn återfinns
i dessa stolppar.

Centralt i rummet fanns de stora eldstäderna. Från
söder den stora långhärden för värme och ljus, däref-
ter den lerklädda kokgropen och längst i norr den ler-
klädda bak– och matlagningshällen. Vid matlagnings-
hällen fanns ett vridbart hängsle av trä för grytans
upphängning som visas av det stenklädda stolphålet
med en slipad bottensten vid hällens nordvästra kant.
Grytor kunde också hängas upp på slanor över den
stora långhärden.

Golvet var närmast eldstäderna ett stampat jord-
golv men vid långsidorna och den inre gaveln fanns
ett ca 30 cm upphöjt brädgolv, bekkr. Avsaknaden av
makrofossilt material i väggstolparna kan ses som ett
tecken på ett sådant plankgolv.

Sitt- och liggplatser fanns vid långväggarna och
avgränsades mot elden med en upphöjd längsgående
sittstock, setstokk. Utrymmet bakom sittplatserna var
avsett för sovplatser. Man låg tvärs över rummet och
sovplatserna kan ha varit avdelade med textilier eller
skinn hängande från taket. Hedersplatsen var place-
rad mitt på den östra långsidan med plats för tre per-
soner. Platsen hade stor social, juridisk och religiös
betydelse och var försedd med rikt utskurna stående
stolpar och sittstock. I mitten satt gårdens ägare med
sina närmaste i rang vid sin sida. Gårdsägarens sov-
plats fanns direkt bakom hedersplatsen mitt på den
östra långsidan. För resten av familjemedlemmarna
var sittplatsen på samma sätt relaterad till liggplatsen

så att varje person efter rang hade sin personliga sitt-
och liggplats och sin egen matbräda. Den andra he-
dersplatsen var på den motsvarande västra långsidan
och även den med plats för tre personer.

Vid måltiderna ställdes små bord eller matbrädor
fram för varje person utom eventuellt vid gästabud
när upphängda långbord togs ner från väggen och
placerades på underreden på brädgolvet. Borden var
så låga och smala att man kunde stiga över dem. I
allmänhet serverades maten direkt i portioner på mat-
brädan och måltiden intogs med händer, kniv och sked.
Tallrikar kan, som i Högomgraven, tillhöra ett högre
samhällskick. Dryckeshornen fylldes från ett stort kärl
stående på skänkbordet vid rummets inre gavel.

Både den centrala eldstaden, arinn som betyder
hedniskt altare, de stående takbärande stolparna, stafr,
de långa takåsarna, ásar eller æsir och högsätesstolpa-
rna öndvegisulur beskrivs i de isländska sagorna med
starka förbindelser till den förkristna religionen. El-
den skulle ständigt hållas brinnande och sågs som ett
viktigt inslag i offerhandlingar. Ölet invigdes av el-
den i en rituell dryckessed. Takåsarna hade samma
benämning som gudasläkten asarna och högsätes-
stolparna ansågs stå i förbindelse med gudarna och
kunde därför utvisa de norska kolonisatörernas bo-
sättningsplats på Island. Samtliga dessa element för-
svinner i samband med kristnandet under 1000-talet.

Fjös – fähus med plats för 8-10 kor. Från bosta-
den ledde en smal dörr i sidoskeppet på den norra
gavelväggen in till fähuset. Här fanns en eldstad i
fähusets södra del för värmehållning och för kokning
av sårpa  på höfrö, agnar, löv mm till djuren.  Venti-
lationen var viktig i fähuset och innerväggen därför
risflätad för att strila in tilluften. Frånluften gick ut
genom en taköppning vid rummets södra gavelvägg.
På varje långsida fanns fyra båsplatser med plank-
byggda båsväggar och en båspall av trä. Utfodringen
skedde direkt på båsgolvet. Foderrännor eller krubbor
saknades. Sårpa delades ut till vissa djur i ämbar.
Varje dag togs djuren ut till källan för att vattnas.
Ovanpå fähuset fanns ett plant innertak i den norra
delen. Här förvarades sjöfoder till djuren och här fanns
sovplatser för ladugårdspigorna.

Den norra gavelväggen var klinad ända upp till
taknocken och mitt i bocken försedd med en dörröpp-
ning till stallet.

Stall - stall för en häst, 20 får/getter och 4 grisar.
Stallet hade en eller två ingångar i den västra ytter-
väggen. Den norra gavelväggen mot ladan saknade
däremot dörröppning. Över stallet fanns eventuellt ett
plant innertak. Ovanpå innertaket med öppning mot
ladan förvarades djurens höfoder. En eldstad i den nord-
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västra delen hade egen rök- och ljusöppning i taket.
Inredningen i båsplatser är osäker. Häststallet var

placerat antingen mitt i rummet eller närmast eldsta-
den och då troligen i ett eget rum med direkt ingång
utifrån. Hästen utfodrades i krubba. Han togs ut för
att vattnas vid källan men gavs också vatten i ämbar.
Svinen utfodrades också i krubba eller foderränna.
Hos svinen fanns troligen också den stång där famil-
jen uträttade sina behov.

Lada – foderlada för förvaring av djurens vinter-
foder. Foderladan hade ingång i den västra långsi-
dan. Fodret utgjordes av strandväxter, repat löv, ängs-
gräs och avskavd bark. Det är osäkert om här fanns
innertak. Inga uppgifter finns om inredning i ladan.

Eldhus – grovkök med torkanordning för malt och/
eller säd. Här tvättades kläder och anrättades storkok
vid slakt. Eventuellt fanns här också liggplatser för
familjen under sommaren. Troligen bryggdes öl i ut-
rymmet och kanske badades det också bastu i torkan-
ordningen. Anläggningens funktion motsvaras av den
yngre kölnan och badstugan och anordningen har tro-
ligen varit försedd med både väggar och tak.

Lämningar saknas efter byggnadens norra gavel.
Eventuellt kan gavelväggen uppföras av resta slanor
eller plank mellan marken och bockens överliggare.
Strax utanför gavelväggen fanns en eldstad som tro-
ligen hörde samman med rumsfunktionen.

7.5 DEN RÖKIGA BOSTADENS GÅTA

Frågorna kring husets uppvärmning och inte minst
problem med en rökig bostadsmiljö har under rekon-
struktionsarbetet varit en ständigt gäckande gåta som
pockat på en lösning.

Konstruktionen av byggnaden visade en strävan
efter öppningar i gavelspetsarna. Öppningarna var den
direkta följden av den valmade gavelkonstruktionen.
Och de inledande tolkningarna var att dessa krävdes
för att föra ut rökgaserna. Trots varierande försök
gick inte detta att leda till en acceptabel bostadsmiljö.
Först provades ett plant klinat innertak av kluvna
stockar och tunnare virkesdimensioner, kombinerat
med en risflätad och klinad rökhuv över samtliga eld-
städer. Därefter gjordes försök med plant innertak utan
rökhuv och tilluftskanaler till eldstäderna. Ingen av
de två förslagen löste problemet. Däremot var det up-
penbart att elden krävde mera tilluft. Därefter genom-
fördes experiment med sluttande innertak och mät-
ning av yttre faktorer som kunde tänkas påverka dra-
get från eldstäderna. Experimentet genomfördes un-
der två kalla vinterveckor 1998. Yttre faktorer som

mättes var utomhustemperatur, lufttryck, luftfuktig-
het, vindriktningar och vindhastigheter.

Inte överraskande blev resultatet att vindriktning
och vindstyrka hade stor betydelse för evakueringen
av rökgaserna. Vid hårda sydliga vindar fungerade
inte gavelöppningen som rököppning och röken drog
då inte heller ut genom den motsatta norra gavel-
öppningen som förväntat. Under experimentets 16
dygn varierade utomhustemperaturen mellan – 23°C
och +2°C. Medelvärdet för utomhustemperaturen var
–10,5°C. I bostadsrummet var medelvärdet 12,4°C
men på golvet bara 3°C, i förrådet -5,2°C och i fähuset
2,9°C.  Detta visade att långhuset hade mycket då-
liga isoleringsvärden trots dubbla väggar och inner-
tak. Särskilt ytterväggen måste enligt beräkningar iso-
leras bättre och en dubbel flätverksvägg med fyllning
av halm har föreslagits. En annan erfarenhet var att
innertaket borde placeras mellan väggens hammar-
band och takåsarna samt isoleras med mossa på ovan-
sidan för att avskilja den varma inneluften från det
kalla yttertaket.

Desperata försök med omvänd förbränning där
kanalerna tolkades som frånluftskanaler istället för
tilluftskanaler gav inte heller positiva resultat.

Slutsatsen blir att vare sig rököppning i gaveln el-
ler omvänd förbränning kunde leda till en fungerande
uppvärmning av långhuset, därmed återstår endast en
lösning med rököppning i taket. Jag hade hållit fast
vid tolkningen av gavelöppningarna som rököppningar
eftersom inga arkeologiska belägg fanns för öppningar
i taket. Skorstenen nämns inte alls tillsammans med
de äldre långhusen. Däremot visade det sig att de is-
ländska sagorna nämner reykberi, rökbärare och
reykháfr, rökfång, rökhätta som konstruktioner ovan-
för mitthärdarna för att leda ut röken. Sagorna be-
skriver också att gavelöppningarna hade fungerat som
ventilationsöppningar och inte rököppningar. Be-
nämningarna vindöga eller vindglugg visar att vind
och inte rök varit en viktig funktion. Även byggna-
dens placering längs de dominerande vindarna visade
sig hänga samman med behovet av ventilation. Linnés
rökstugor med rököppning i taket vid sidan av eldsta-
den, sluttande innertak och vindsöppningar i gavlarna
är också en pusselbit i sammanhanget. Eftersom gavel-
öppningarna med stor sannolikhet kan avskrivas som
rököppningar måste det förhöjda mittpartiet tyda på
en konstruktion som anpassats för att föra ut röken
genom en öppning i takets högsta parti dvs vid bocken
mellan bostaden och fähuset. Om jag inte så envist
hade hållit fast vid rököppningens placering i gaveln
som en ”etablerad arkeologisk sanning” borde jag
långt tidigare ha accepterat taköppningen som en själv-



klarhet utifrån naturlagarna.
Beräkningar visade att eldning med stockhalvor gav

högre förbränningstemperaturer och mindre mängd
rökgaser och krävde en endast 5 dm² stor rököppning.
Berättelser i de isländska sagorna beskriver män som
flyr ut genom rököppningen vilket istället tyder på en
något större öppning. Beräkningar hade också visat
att bränd lera med triangulärt tvärsnitt inte kunde
komma från ett innertaks ovansida. Istället blev tolk-
ningen att den hade suttit som gnistskydd i taknocken
på yttertakets insida. Detta överensstämmer med
takrotets dimensioner och längdriktning, den brända
lerans spridning i utrymmen med eldstäder och lerans
hårda bränningsgrad. En klinad rökhuv av plankor,
för att avgränsa förbränningsluften från den kalla
tilluften via vindögat, och eventuellt också en skor-
stenshuv i klinad plank förklarar denna näst vanli-
gaste typ av bränd lera.

När jag nu avslutningsvis ska försöka formulera en
lösning på problemet med den rökiga bostaden är det
ingen lösning som jag har valt särskilt lättvindligt.
Tvärtom har jag motvilligt blivit tvingad till den ge-
nom dialogen med förebilden som har dominerat och
styrt arbetet. Samtidigt är lösningen ett exempel på
rekonstruktionsmetodens fördelar att skapa eller fram-
tvinga  ny kunskap. Lösningen på den rökiga bostads-
miljön skulle alltså vara: en taköppning intill bocken
mellan bostad och fähus, en bättre isolerad yttervägg,
tilluft via vindsögat och en avskärmad förbrännings-
luft med en plankbyggd och klinad rökhuv.

7.6 SYNTES

Jag har försökt att beskriva uppbyggnaden av lång-
huset i Gene under åren 1991-98 och min förståelse av
byggnadstypen i ett vidare sammanhang. Jag har velat
redogöra för argument för olika tolkningar, varför vissa
tolkningar har valts framför andra och hur dessa in-
ternt har påverkat varandra i ett komplext system. Jag
har tagit med dig kära läsare bland drivor av bark,
ingredienser till klining och rökiga bostadslokaler för
att beskriva denna process. Och jag vill åter poängtera
att det inte är den synliga rekonstruktionen utan det
arbete och de erfarenheter som ledde fram till byggna-
den som är det verkliga resultatet.

Vad lärde vi oss då genom rekonstruktion? Ur ar-
keologisk synpunkt har den viktigaste erfarenheten
varit att metoden verkligen visade sig rendera ny kun-
skap. Förebildens tydliga styrning av tolkningarna var
en viktig erfarenhet. Men särskilt lärorikt var de tolk-
ningar som förnekades av lämningen. Det var dessa

som bidrog till nytänkande och här menar jag att
rekonstruktionens största kunskapspotential ligger. Vi
ser gärna att praktiska försök bekräftar teoretiska
beräkningar. Men bekräftelsen blir då egentligen bara
en förstärkning eller ett förtydligande av redan känd
kunskap. Det är när praktiken inte bekräftar teorin
som vi når ny kunskap genom att tvingas söka nya
lösningar. Därför menar jag att det, paradoxalt nog,
blev ”feltolkningar” och ”nödlösningar” som bidrog
till den största kunskapen. Naturligtvis menar jag inte
att vi därför ska eftersträva negativa resultat. Men vi
borde, istället för att se dem som misslyckanden som
måste bortförklaras, våga ta dem till oss som en möj-
lighet till ökad kunskap. De långa takåsarna och den
rökiga bostaden är exempel på detta.

Förutom de resultat som hör ihop med konstruk-
tion och funktion av hus II i Gene skapade rekon-
struktionsarbetet också nya frågor som förhoppnings-
vis kan leda till fortsatta studier. Jag vill kommentera
en av dessa frågor.

Vad är orsaken till långhusets allmänna föränd-
ring först från en balanserad till en underbalanserad
konstruktion vid slutet av äldre romersk järnålder och
sedan till en överbalanserad och enskeppig konstruk-
tion vid slutet av järnåldern? Jag ser olika bakomlig-
gande orsaker till dessa förändringar. När den bärande
konstruktionen under äldre romersk järnålder ändras
till en underbalanserad konstruktion är detta sannolikt
ett tecken på förändringar i takmaterial, i huvudsak en
övergång från ett lätt halm- eller vasstak till ett tyngre
nävertak. Det lätta halmtaket bärs enkelt upp av takstol-
par som balanserar takvikten mitt på taksidan. Det
tyngre nävertaket kräver däremot en fördelning av den
ökade taktyngden mellan stolpar och vägg. Därför flyt-
tas också takstolparna närmare mittlinjen.

Däremot kan inte förklaringen till förändringarna
under yngre järnålder lika enkelt sökas i ändringar av
byggnadsteknik eller byggnadsmaterial. Takstolen
som ersättning för de takbärande stolparna skulle
kunna ses som en teknisk innovation som förändrar
byggnadsskicket. Men det finns tecken som tyder på
att både takstol, knuttimring, skiftesverk och stav-
verk varit kända byggnadstekniker redan under äldre
järnålder. Förändringarna kan därför ses som resul-
tat av en ändrad syn på långhuset vars bakomliggande
orsaker snarare är ideologiska än byggnadstekniska.
Förändringen mot en överbalanserad och enskeppig
konstruktion föregår långhusets upphörande som det
allmänna byggnadsskicket vid vikingatidens slutskede.
Och jag menar att kristendomens införande bör dis-
kuteras som en av orsakerna till denna förändring.
Först elimineras några av de viktigaste förkristna ele-



menten, däribland de takbärande stolparna, men lång-
husets koppling till den förkristna kulten och ideolo-
gin var ändå för stark och hela byggnadstypen måste
därför ersättas. Jag menar alltså att införandet av knut-
timring som det allmänna byggnadsskicket mycket väl
kan ha bakomliggande ideologiska orsaker som när-
mare bör kunna diskuteras och analyseras.

Detta leder till en helt annan typ av erfarenhet som
jag också vill kommentera, nämligen hur min egen för-
ståelse av långhus har förändrats. Mitt arbete med lång-
hus har pågått under 14 års tid, 1991- 2004. Under
större delen av tiden har fokus varit inriktat på att för-
stå, tolka och praktiskt uppföra hus II. Utgångspunk-
ten har varit att huset med sina olika rum ska ses som
en funktionell enhet. Jordbruket och boskapsskötseln
ställer båda speciella krav på byggnaden, medan fa-
miljen, hushållet och traditionen ställer andra krav.
Under rekonstruktionsarbetet har fokus varit mera in-
riktat på relationen till näringsekonomi än till sociala
och samhälleliga strukturer. Först under senare år har
min kunskap och förståelse ökat om byggnadstypens
utbredning, ursprung och symboliska uttryck. Kort sagt
långhuset i Gene har för mig kommit att sättas in i ett
större sammanhang, både forskningsmässigt, nationellt/
internationellt och symboliskt.

Sett över åren kan jag se hur min egen fokusering har
skiftat från det praktiskt/funktionella mot det metafori-
ska/symboliska, för att så här i slutet av arbetet hamna i
övertygelsen om att båda krävs om byggnaden ska kunna
förstås i en större kontext. Det kan tyckas som en själv-
klarhet men denna växelverkan saknas ofta.

Min slutsats av studien blir därför att det krävs
både empirisk kunskap om byggnaden och dess
konstruktionsdetaljer och en övergripande helhetsbild
för att kunna beskriva de bakomliggande samhälle-
liga och ideologiska strukturerna. De senare årens
husforskning i Norden har i hög grad varit inriktad
på att försöka urskilja regionala särdrag. Jag tror att
det är viktigt att också försöka beskriva de stora ge-
nerella likheterna i husens utformning om man vill nå
de bakomliggande strukturerna. Det kan uppfattas
som en vansklig uppgift utifrån det faktum att flera
studier snarare pekat på en stor variationsrikedom i
utformningen och därmed svårigheter att formulera
likheterna. Istället för att i huvudsak söka likheterna i
konstruktion och funktion vill jag diskutera de bak-
omliggande strukturer och tankar som styr utform-
ningen. Varför väljer man att utforma bostaden på ett
visst sätt och gravarna på ett annat? Och varför ges
graven ibland samma form som huset? Varför väljer
kelter och samer runda husformer medan andra väl-
jer långsmala eller kvadratiska? Vad är det egentligen

bostadshuset representerar?
Det är uppenbart att långhuset som form för hem-

met har varit mycket traditionsbundet i både tid och
rum, från Centraleuropas lössjordar ca 5500 f Kr till
sin nordligaste utpost i Island under 1000-talet. De
första långhusen uppträder tillsammans med det äldsta
jordbruket och det är uppenbart att domesticeringen
och jordbrukstanken är central för byggnadsskicket.
Under nära 5000 år har långhuset dominerat bygg-
nadstraditionen i södra och mellersta Skandinavien.
Det finns stora variationer men också likheter som
kan lyftas fram.

Flera likheter visar sig vid en närmare granskning
vara regionalt eller tidsmässigt betingade. Detta gäl-
ler t ex ingångarnas placering vid långväggarna, den
valmade gaveln, de dubbla väggarna, de risflätade
och klinade väggarna samt orienteringen efter väder-
strecken. Jag vill dock betona fyra faktorer som jag
menar karaktäriserar långhuset oavsett tid och rum.
Dessa är:

1. Den långsträckta formen. Husen kan vara ovala,
rektangulära eller trapetsoida men aldrig runda
eller kvadratiska. De mindre ekonomibyggnade-
rna kan visserligen närma sig kvadratiska former
men inte bostadshusen.

2. De inre takbärande stolparna. Dessa är oftast pla-
cerade i en eller två rader och mera sällan oregel-
bundet.

3. Den centralt placerade eldstaden. Ibland är bo-
stadsrummet placerat mitt i huset och ibland vid
den ena gaveln. Men elden har alltid en central
position, placerad mitt i bostadsrummet, aldrig
vid en yttervägg eller ett rumshörn.

4. Relationen till kult och ideologi. Offer är vanliga
i husen under olika tider. Det kan vara djurkranier,
keramikkärl eller guldbleck som har offrats vid
väggar, takbärande stolpar eller eldstad. Det fö-
rekommer också hus som inte har varit bebodda
utan helt ägnade åt kulten. Det finns gravar som
uppförts som hus och det finns gravurnor i kera-
mik som har formen av ett hus. Det finns också
många exempel på att en grav medvetet har pla-
cerats över platsen för ett bostadshus. Relationen
mellan hus och kult är alltså tydlig och förekom-
mer genom hela forntiden ända från neolitikum.

Långsträckt form, takbärande stolpar, centralhärd och
relation till kult och ideologi menar jag är centrala
och karaktäristiska element för långhuset över tid och
rum. Huset förändras under olika tider till både kon-
struktion och funktion beroende på tillgängligt bygg-
nadsmaterial, tekniska innovationer, förändringar i



jordbruket som t ex fähusdriftens införande samt kli-
mat- och miljöhänsyn. Men dessa fyra centrala ele-
ment bibehålls. Förändringen sker först vid järnålderns
slut. Då är det just dessa element som först elimine-
ras, delvis genom lagar och kungliga beslut. Slutli-
gen ersätts hela långhuset av ett nytt byggnadsskick
med bärande väggar i knuttimring eller skiftesverk.
Orsaken till detta kan vara flera men jag menar att
långhusens intima sammankoppling med förkristen
ideologi och ritual kan ha inneburit att byggnaden inte
kunde förenas med den kristna religionen. Därför me-
nar jag att man lika gärna kan se införandet av de
fåfunktionella ramverkshusen, inte enbart som en tek-
nisk innovation, östliga influenser eller influenser från
tidiga städer, utan som en medveten styrning för att
etablera den nya ideologin. Det äldsta ramverkshuset
kan därför beskrivas som långhusets diametrala mot-
sats. Den långsträckta formen har ersatts med en be-
tydligt mindre, i huvudsak kvadratisk form. De tak-
bärande stolparna har försvunnit och ersatts av bä-
rande väggar. Eldens centrala position har ersatts av
en mera undanskymd och inbyggd placering vid väg-
gen eller rumshörnet. Förbindelsen med kult och ideo-
logi har försvunnit och ersatts av en gemensam kyrka.
Därmed har man effektivt eliminerat den gamla ideo-
logins relation till bostaden och infört en helt ny ideo-
logi. Det intressanta är att i Norge är det kungen som

inför stenugnar och flyttar hedersplatsen i bostaden.
Den norska lagen förbjuder också stolpar i husen och
den äldsta ramverksbebyggelsen uppträder i de tidiga
städerna som är planerade och anlagda, ofta med en
direkt koppling till kungamakten. Detta är tydliga in-
dikationer på att den politiska makten är involverad i
förändringarna och jag har argumenterat för att det
finns ett samband mellan den politiska makten,
religionsskiftet och byggnadsskickets drastiska för-
ändring som bör studeras närmare.

Mitt arbete och mina studier för att försöka förstå
långhuset och den treskeppiga byggnadstypen har skett
i etapper under lång tid. Först stod byggnadens kon-
struktion i fokus för intresset, sedan dess funktion och
nu blir långhusets ideologiska och symboliska betydelse
allt mera intressant. Många frågor pockar på svar inom
detta ännu ganska outforskat område. Varifrån kommer
uppfattningarna om huset? Uppstår byggnadstypen i
Centraleuropa eller kommer influenserna utifrån? Lång-
husen ingår inte som dominerande byggnadsskick i de
områden i Främre Orienten där det äldsta jordbruket
anses uppstå omkring 8000 f Kr. Varifrån kommer idé-
erna? En intressant framtida forskningsuppgift kan där-
för vara att undersöka och beskriva de strukturella upp-
fattningar som på detta karaktäristiskt sätt formade hem-
met under nära 5000 år i södra och mellersta Skandina-
vien  och nära 1000 år i Mellannorrland.
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My intention is to describe the construction and
furnishing of a three-aisled longhouse in Gene during
the years 1991-99, and with the help of complementary
studies, to try to understand the building’s con-
struction, function and meaning in a wider context. I
have chosen to use a contextual and hermeneutic model
to describe the thoughts and arguments that have for-
med the basis of the reconstruction, the way in which
the work has been undertaken, how it has been dri-
ven, and how thoughts and interpretations have
changed during the process. In particular, my own
understanding of the building has changed through
the years, my interest in long houses progressing from
construction and function towards the areas of
ideology and symbolism.

8.1 WHY LONGHOUSES?

Why do we choose to reconstruct longhouses? The
Gene Fornby (heritage museum) foundation emp-
hasizes the need for identity in their work, and those
supporting the foundation have different reasons for
their involvement. The County Council and the Local
Authority want to see the village contribute to local
and regional development, whilst the University and
the County Museum want to create a vehicle for com-
munication between science and the general public.

What is meant by reconstruction? With the concept
‘reconstruction’ I imply something closer to a full-
scale representation or construction than an exact rest-
oration. The reconstruction can entail both ex-
periments and the animation, or ‘bringing to life’ of
the house to a variable extent. The experiments are
naturally scientific in their methodology, whereas the
animation and reconstruction are humanistic. That is
to say, I see reconstruction as a method to present,
visualize or illustrate ancient times regardless of
whether the procedure is fully scientific or not.

For how long and why have longhouses been built?
The history of longhouses in Northern Europe
stretches over a long period of time and is closely
related to the history of agriculture. The oldest remains
of longhouses are found in connection with the earli-
est evidence of agriculture in the Central European
loess soils, dated to around 5500 BC. They were built

8  SUMMARY AND SYNTHESIS

during time of the Linear Band Ceramic Culture
(LBK), and ranged from the Ukraine in the east to
France in the west, and were 10-45 m long with three
rows of inner poles. In the Nordic countries the oldest
longhouses are also found alongside the oldest
agriculture, within the Beaker Culture at around 3900
BC. The most recent examples in Europe and the
Nordic countries are to be found in Iceland, and are
dated to the 11th Century AD.

In the centuries either side of the year 1000 AD,
after nearly 5000 years of total dominance in the south
and middle of Scandinavia, longhouses cease to be
the most common construction type. An explanation
for this came to be an important question in my under-
standing of this type of architecture.

8.2 THE LONGHOUSES OF THE
ARCHAEOLOGISTS AND THE SAGAS

Between 1977 and 1989 the Department of Archaeo-
logy at the University of Umeå conducted research
on an Early Iron Age site dated to between the 2nd
Century and ca. 600 AD. The excavation leaders were
Per H Ramqvist and Anna-Karin Lindqvist. The
investigation was conducted over 12 seasons and led
to sensational discoveries about the Iron Age of
Northern Sweden. The excavation showed that
agriculture was firmly established in Northern Ång-
ermanland far earlier than had been previously
presumed. The buildings proved to be of the same
type of architecture as in most of contemporary South
and Central Scandinavia. In total, the remains of 15
buildings were investigated, including two large
longhouses. Ramqvist’s interpretation of the most re-
cent longhouse, House II, 4th Century - ca. 600 AD,
served as a model for the reconstruction at Gene.

The reconstruction and furnishing of the longhouse
was undertaken during the years 1991-99 and was
characterized by three distinguishing factors:

1 The reconstruction was based on only one model.
2 Theory and practice interacted in the process of

reconstruction in a contextual and hermeneutic model.
3 Several different expertises were integrated into the

task of interpretation.
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The subsequent analyses, based on Per H Ramqvist’s
extensive interpretations, have been primarily based
on the internal relationships between the different parts
of the archaeological remains, rather than on external
information. The interpretations interacted with the
explanations of the archaeological remains, both
constructively and destructively.

The Medieval Icelandic sagas have been used as a
source for the classification and description of room
functions. The earliest Icelandic houses were
constructed according to the Norwegian colonizers’
building tradition, which was the three-aisled long-
house. The descriptions can be of use, therefore, when
trying to understand the equivalent functions of the
Iron Age farm. This is of course conditional upon there
being significant similarities in the agriculture and
animal husbandry of the Iron Age and Late Medieval
Period. The processes of the farm have been essentially
the same, even if they have been undertaken in diffe-
rent building forms.

8.3 LONGHOUSES AT GENE 1991-96

The task of reconstruction gave results of a varying
character, many shedding light on the construction
and function of Gene House II, and the amount of
materials and time used for the original construction
during the Iron Age. Other results pertained to the
work methods and tools needed, and the formulation
of hypotheses about the three-aisled house that should
be tested on a larger archaeological material. The
reconstruction led to new insights into the longhouse
at Gene, which can be summarised in a number of
statements about the construction of the building:

The shape of the building was shown to have been
intentionally chosen, and was widest and highest in
the middle, by trestle 4 between the house and the
byre. The building has a longitudinally convex or
curved roof profile, created by equally wide side aisles
running the length of the house, one wider mid-section
in the centre of the house and a narrower central aisle
by the gables. This gives the effect of an upside down
boat. It was evident that this particular form was
intended, and it was subsequently shown that the shape
itself was important for the living environment.

The building had a hipped gable with a roof angle
of 20-22°, in contrast to the 27-29° of the longitudi-
nal sides. This was partly confirmed by the parallel
nature of the gable and the trestle, and partly by the
fact that the gap between the gable and trestle was
larger than the gap between the outer wall and trestle.

In addition, the distance between the outer and inner
walls was greater at the gables than on the longitudi-
nal sides. That the changes in distance occurred in
the corners of the gable, showed that only the shorter
side, and not the whole gable section, had a lower
roof angle. This interpretation also agreed with the
interpretation that the gable poles supported a beam
for the hipped gable. The reconstruction of the
southern gable illustrates how all the interpretations
confirmed and supported one another.

The location of the building proved to have been
determined by the wind direction. House remains
within the same site and region often show a
remarkable similarity in their orientation. There are
however, great differences in orientation between dif-
ferent regions. In South Western Norway the buildings
are approximately longitudinally aligned N-S, whilst
the buildings in the rest of the regions are closer to E-
W. The placement has been shown to coincide with
the prevailing wind direction of the area. The Icelandic
sagas also give examples of the gable openings having
been uncovered and called vindauga or vindgluggur,
wind-eye or wind hole, in contrast to the light openings
in the living quarters that were covered. The usage of
the words shows that wind and ventilation had an
important function. My conclusion is that the shape
of the building, with a hipped gable and a wind-aligned
orientation has been chosen in order to facilitate
functional ventilation.

The roof of the building was initially interpreted
as having been built from birch bark covered by peat
over the living areas, with the smithy’s (House VI)
preserved roof as a model, and birch bark and wood
over the stable areas. This interpretation however, did
not lead to a workable result, as the long span meant
that the ridges over the living quarters could not sup-
port the weight of the heavy peat roof. Alternative
solutions included a lighter roof, more roof supports,
or additional reinforcement of the building with braces
and/or a roof truss. After having explored different
solutions, strength calculations finally showed that
not even a light straw roof with a 45°angle would
solve the problem.  The under balanced construction
and the sturdy poles suggest that a heavy roof was
used in the original construction.

Insufficient information on bracings and roof
trusses in Early Iron Age buildings forced us to choose
a solution with additional roof supports, one in the
northern part of the house and the other in the southern
part of the living quarters.

At around 200 BC there is a transition to under
balanced construction throughout the Nordic count-



205

ries. It has been suggested that crossbeams are
introduced at the same time. The reconstruction work
showed that partition walls made of planks or roof
trusses could also have been used as bracing. Changes
in construction techniques occur in Central Norrland
during the 4th Century AD. House II in Gene is
constructed at this time - without central posts, in
contrast to the older House I. At the same time, House
3 is being built at Högom, with indications that a roof
truss has been used in the construction.

The longitudinal outer wall of Gene House II was
dug down, a feature visible in the archaeological
remains in the form of a dark coloured trench (fig
3:2), whereas the outer wall of the southern gable was
constructed with poles. The dug down wall had no
load bearing capacity, and no construction techniques
could explain the countersink, so the explanation must
lie in the need for thermal insulation – probably the
reduction of floor draughts. An interpretation of the
outer wall as a fence proved to give far too poor
insulation, and after heating experiments the outer wall
was reinterpreted as a straw filled wattle and daub
wall.

The inner wall of the building consisted of stan-
ding poles and has been interpreted, from the distri-
bution of burnt clay with wattle imprints, as a wattle
and daub construction between poles. Alternatively,
if the burnt clay is interpreted as belonging to the outer
wall, then the inner wall could consist of a 4-5 cm
thick plank wall (stave work or bulwork) as seen in
several examples of both Norwegian and Swedish
house remains.

In contradiction to the initial interpretation, the
reconstruction work showed that the extra poles bes-
ide the trestles could not have supported the outer
roof, and probably they must have supported an in-
ner ceiling. A sloping ceiling, up to the roof ridge,
was present in the living quarters, and there was
possibly a flat ceiling in the cattle house and the stable.

In contrast to the reconstruction, the Iron Age buil-
ding lacked a roof over the entrances and the gable
openings (fig 4:37b). The house also had a more
arched roof profile, with its highest point at trestle 4.

Material and time expenditure studies showed that
building the house with a roof supporting framework,
walls and roof would demand 1000m³ of wood, 5 tons
of birch bark, 36 tons of peat and 17 tons of daub.
The manpower calculated for the work during the Iron
Age was roughly 3960 hours or 99 working days for
5 people, meaning that the house could have been built
during one summer season. For felling and assembling
all the building material on site, an additional two

years of winter and spring preparation would be
necessary.

Finally, the understanding of the reconstruction
method itself and its relative advantages and disadv-
antages became evident. The archaeological model
clearly controlled and limited the risk of incorrect
interpretations, and reinforced probable inter-
pretations. Although, that is not to say that these
interpretations are the correct ones, as they can only
be considered as correct with respect to the ex-
periments undertaken. In fact even the incorrect
interpretations forced alternative explanations to be
worked through, and therefore became a source of
new information in themselves. The problems of roof
ridge carrying capacity and smoky living environment
are clear examples of this.

8.4 THE COTTAGE AND THE SEAT

The large multifunctional longhouses have often been
divided into 4-7 rooms, but the relationship between
the rooms varies. The house remains at Gene can be
used as a theoretical model for equivalent climate
zones. The proportion of different room functions here
proved to be 26% for living quarters, 42% for byre,
stable and hay barn and 32% for rough kitchen and
storage room.

In Iceland, house construction changes during the
11th century with the addition of extensions with new
functions, including the cottage, stofa, as living room
and the kitchen house, eldhus, for cooking. The
changes, which also led to the removal of the internal
poles, the disappearance of the central fireplace, and
a repositioning of the seat of honour, proved to be
important in the understanding of the building’s
ideological meaning. I argue that this is an expression
of the new religion’s Christianisation of the home and
an elimination of the pre-Christian features. It seems
that the respective changes in Norway are the result
of royal decisions and legislations.

By integrating the archaeologists’ interpretations
with the written sources’ classification and de-
scriptions of the division of rooms and furnishings,
and comparing these with archaeobotanical and his-
torical sources on agricultural practices, I have
suggested the following room classification and
furnishing for Gene House II (fig. 5:32):

Bur – storage room for meat, fish and dairy
products. The southernmost room of the longhouse
lacked both fireplace and openings for light, and was
therefore both cool and dark. It also gives an impres-



206

sion of being particularly well constructed with the
inner wall consisting of closely placed posts, only a
single entrance and no opening in the roof. The
products kept here can be considered as the main
produce of animal farming, which demanded a secure
storage place. It is also likely that the primary hand-
ling of dairy products took place in the room, which
is why working benches, milk trays, large barrels and
other tools should have been a part of the furnishings.
Butter, cheese, coagulated milk, skyr, and sour whey,
syra, were also stored here, the latter in large coopered
wooden barrels, as known from the Icelandic farms
Stöng and ‘Aslákstunga fremri. Closed coopered con-
tainers could also have contained beer. The rest of the
food supplies could have hung from the ceiling or
been kept in birch bark and wooden containers on
shelves and benches.

Skalaönd or önd – porch or entrance chamber that
has functioned as a form of airlock, reducing the
amount of cold air that enters the living quarters. A
countersunk stone chest, with examples from Icelandic
farms such as Stórhólshlid, Íslefstadir and Stöng, is
the only piece of furniture known for this room. It is
not certain as to whether the chest was to be found in
the earliest buildings. The function may have been
connected to the washing of the body that is described
in Vatnsdæla saga.

The practice of ‘threshing’, which separates the
wheat from the chaff and sorts the grain into different
classes, could have taken place here. The room should
therefore be equipped with a tight wooden or hard
clay floor, and I suggest the latter to have been the
case.

Skáli – or skåle, the family’s living quarters during
the six months of winter. According to calculations
the family at Gene consisted of ten adults and child-
ren. The living quarters had an entrance in the southern
gable wall. A division of the room into three sections
can be identified, where the innermost northern gable
was the most intimate part of the house.

Strength calculations have shown that the addition
of two, previously unconfirmed, pole pairs are needed
in the structure, one in the north part between the rough
kitchen and the barn, and the other in the south part
of the living quarters. The beam over the latter pair
of poles, which has an historical equivalent called the
rackarebjälken, could have marked a border in the
room over which you could not tread uninvited. I sug-
gest that grain supplies were kept in hollowed logs
between the beams above the southern pole pairs. Here
the grain was safe from rats, and could be kept dry
and well protected from mould and pests. This inter-

pretation explains why, in the archaeological mate-
rial, you may often find two trestles in one of the gables
that form a square when viewed from above. It also
explains why archaeobotanical analyses often show
larger amounts of grain in these postholes than in any
other.

Large fireplaces were located in the centre of the
room. Furthest south was a large long hearth for provi-
ding warmth and light, then a clay coated pit for
cooking, and in the northernmost part of the house a
clay coated hearth for baking and cooking. A rotating
brace made of wood, from which pots could be hung,
was situated at the cooking hearth. Pots could also be
hung on poles over the long hearth.

The floor was made of trampled earth around the
fireplaces, but along the sides and by the inner gable
was a 30 cm elevated wooden floor, bekk. The lack of
macrofossil material in the wall postholes can be seen
as evidence for this.

Places for sitting and sleeping were to be found by
the longitudinal walls and were demarcated from the
central area by an elevated seating log, setstokk. The
space behind the seating-places was intended for sleep-
ing. They lay perpendicular to the walls, and the
individual sleeping-places could have been divided by
textiles or skins hung from the ceiling. The seat of
honour was positioned in the middle of the eastern
long side, and seated three people. The seat was of
great social, legal and religious importance and was
decorated with intricately carved vertical poles and
log seat. The owner of the farm sat in the middle,
with his closest men or women by rank at his sides,
and his sleeping-place was directly behind his seat.
The same seating-sleeping place arrangement existed
for the rest of the family. Every person had their per-
sonal seating- and sleeping- place and their personal
food board. The places were ranked with by status,
with low status by the entrance and increasing towards
the opposite gable. Opposite the primary seat of
honour was a second seat of honour, on the western
long side, also seating three people.

During meals, small tables or food boards were
taken out for each person, except perhaps at feasts
when long tables were taken down from the walls and
placed onto frames on the wooden floor. The tables
were so low and narrow that they could be stepped
over. In general, the food was served in portions
directly onto the food board and the meal was eaten
with hands, knife and spoon. Plates could, as in the
grave mound at Högom, belong to a higher social
class. Drinking-horns were filled from a large vessel
placed on a side table near the inner gable of the room.



207

Both the central fireplace, arinn, which means heat-
hen alter, the roof bearing poles, stafr, the long roof
ridges, ásr or æsír and the high seat poles öndvegi-
sulur are described in the Icelandic sagas having
strong connections with the pre-Christian religion. The
fire was to be kept burning continuously and was seen
as an important feature of ritual offerings. Beer was
blessed by fire in a ritual drinking tradition. The
Icelandic name for the roof ridges is the same as the
Icelandic name for the family of Norse gods. Finally,
the high seat poles were thought to be directly
connected to the gods, and could therefore show the
Norwegian colonisers where they could settle on
Iceland when thrown from an arriving boat. All of
these elements disappear with Christianisation during
the 11th century.

Fjös – byre housing 8-10 cows, which was accessed
from the living room through a narrow door in the side
aisle of the north gable. There was a fireplace in the
byre’s southern part to give warmth and to boil sårpa
from hayseed, chaffs, leaves, etc. for the animals. Ven-
tilation in the cattle house was important and the inner
wall was therefore made of wattle to let air in. The air
went out through an opening in the ceiling near the
room’s southern gable wall. On each of the longer sides
there were four stalls with wooden walls and a wooden
stool. Feeding took place directly on the stall floor. Food
furrows and cribs were absent, but sårpa was given to
some animals in buckets. Every day the animals were
taken out to the spring to be watered. A flat inner ceiling
was present over the northern part of the byre, on which
the water meadow fodder for the animals was stored
and the barn-maids slept.

The living room’s north gable wall was daubed all
the way up to the roof ridge, and a doorway to the
stable was located in the middle of the trestle.

Stall - stable for one horse, 20 sheep/goats and 4
pigs. The stable had one or two entrances in the wes-
tern outer wall, but the northern gable wall towards
the barn had no doorway. There was possibly a flat
inner ceiling over the stable, with an opening towards
the barn, upon which hay for the animals was kept. A
fireplace in the northwestern part had it’s own smoke-
and light-opening in the ceiling.

The furnishing of the stalls is uncertain. The stall
for the horse was located either in the middle of the
room or closest to the fireplace, although probably in a
room of its own with a direct entrance from the outside.
The horse was probably fed from a crib, and was ta-
ken out to be watered by the spring, but was also given
water in a bucket. The pigs were also fed from a crib
or a food furrow. In addition, the family probably relived

itself at a pole in this section of the building.
Lada – barn for the storage of winter fodder for

the animals. The feed barn had an entrance on the
western long side. The fodder was composed of shore
plants, shredded leaves, meadow grass and scraped
bark. Whether there was an inner ceiling is uncertain.
No information on the furnishing of the barn could be
found.

Eldhus - a rough kitchen with a drying facility for
malt and/or grain. Clothes were washed here and large
scale cooking was undertaken after slaughtering
animals. It is possible that there were also sleeping-
places for the family during the summer. Beer was
probably brewed in the room, and they may have
perhaps had a sauna in the drying room. The function
of the facility can probably be compared to the more
recent grain drying houses kölna and “bath houses” –
baðstofa. Walls and a roof probably enclosed it.

There are no preserved archaeological remains of
the building’s northern gable. The gable wall may have
been built with raised poles or planks between the
ground and the tie beam above the trestle. Just outside
the gable wall there was a fireplace that was probably
related to the function of the room.

8.5 THE RIDDLE OF THE SMOKY HOUSE

The problems related to the heating of the house and
especially the smoky living environments have been
a constantly perplexing riddle during the recon-
struction work.

The construction of the building suggested a need
for openings in the gable tops. The openings were a
direct consequence of the hipped gable construction,
and the initial interpretation was that these were needed
to let the smoke out. Despite various attempts it was
not possible to build such a structure with an accep-
table living environment. At first a flat daubed inner
roof made of split logs and thinner planks, combined
with a wattle and daub smoke hood over all the fire-
places was tested. After that attempts were made with
a flat inner roof without smoke hoods, and air ducts
feeding the fireplaces. Neither of these attempts sol-
ved the problem, but it was clear that the fire needed
a better air supply. Subsequently, experiments were
conducted with a sloping inner roof while measuring
external factors that were thought to have an influence
on the exhaust from the fireplaces. The experiments
were conducted during two cold weeks in the winter
of 1998, and the external factors measured were the
outside temperature, air pressure, humidity, wind
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direction and speed.
Not very surprisingly the results showed that the

wind direction and wind speed were of great importance
for the expulsion of smoke. When there were strong
winds from the south the southern gable opening did
not let the smoke out, and neither was the smoke blown
out through the opposite northern gable as was
expected. During the first 16 days of the experiment
the outer temperatures varied between -23°C and +2°C,
with an average of -10,5°C. In the living area, skáli,
the average temperature was 12,4°C, but only 3°C at
floor level, -5.2°C in the storage room, bur, and 2,9°C
in the cattle house, fjös. This showed that the longhouse
was very badly insulated despite double walls and an
inner roof. The outer wall in particular needed,
according to calculations, to be better insulated and a
double wattle and daub wall with a straw filling has
been suggested. Another discovery was that the inner
roof should be placed between the wall beam (hammar-
band) and the roof ridges and be insulated with moss
on the upper side to separate the warm indoor air from
the cold outer roof.

Desperate attempts with reversed combustion,
where the air supply channels were reinterpreted as
exhausts instead of inlet, did not give any positive
results either.

The conclusion then, is that neither the smoke
openings in the gables nor the reversed combustion
method could create a functional heating system for
the longhouse, which only leaves us with the smoke
outlet in the roof solution. Since there was no
archaeological evidence for openings in the roof I would
have stuck with the gable openings interpretation.
Chimneys are not mentioned at all in connection with
the earlier longhouses. On the other hand, the Icelandic
sagas mention reykberi, smoke carriers and reykháfr,
smoke catchers, smoke hoods as constructions above
the central hearths to lead the smoke out. The sagas
also describe the gable openings as ventilation shafts
and not smoke outlets. The names vindöga (wind eye)
or vindglugg (wind hole) suggest that wind, and not
smoke, was the important variable. In addition, the
orientation of the building along the prevailing wind
direction was shown to be related to the need for venti-
lation. Linné’s smoke cottages, with a smoke opening
in the roof by the fireplace, sloping inner ceilings and
wind openings in the gables are also pieces in this
puzzle. Since the gable openings can most probably be
discarded as smoke outlets, the raised mid-section must
be indicative of a construction designed to let smoke
out through an opening at the highest part of the roof,
which is by the trestle between the living quarters, skáli

and the byre, fjös. If I had not held so stubbornly on to
the location of the smoke outlet in the gables, as an
“established archaeological truth”, I would have
accepted the roof opening much sooner as an obvious
solution based on the laws of nature.

Calculations showed that heating with log halves
gave higher combustion temperatures, created less
smoke and only required a 5 dm² smoke outlet. Tales
in the Icelandic sagas describe men escaping through
smoke outlets, something that suggests a somewhat
larger opening. Calculations had also shown that burnt
clay with a triangular cross section could not have
come from the upper side of an inner roof. The inter-
pretation was instead that it had functioned as spark
protector at the ridge of the inside of the outer roof.
This agrees with the dimensions and alignment of the
inner roof (takrote) and the spatial distribution of hard
burnt clay with respect to the fireplaces. A daubed
smoke hood made of planks, to separate the exhaust
gases from the cold airflow through the wind eye,
and possibly a chimney hood of daubed planks, can
explain the second most common type of burnt clay.

The choice of solution to the smoky house pro-
blem was not an easy one. On the contrary, the
dialogue with the model has dominated and steered
the interpretation, and forced me reluctantly to it. At
the same time it is an example of the advantages of
the reconstruction method to force the generation of
knowledge. The solution to the smoky living conditions
would thus be a roof opening by the trestle between
the skáli and the fjös, a better insulated outer wall,
incoming air through the wind eye, and exhaust gases
isolated with a plank-built and daubed smoke hood.

8.6 SYNTHESIS

I have tried to describe the construction of the
longhouse at Gene during 1991-1998 and my under-
standing of the building type in a wider context. My
intentions have been to discuss the arguments for dif-
ferent interpretations, why some interpretations have
been chosen over others, and how internally these have
influenced each other in a complex system. I have
brought you, dear reader through piles of bark,
ingredients for daub and smoky condition to describe
this process. I would like to emphasize again that, it
is not the visible reconstructions that are the really
important results, but the work and experiences that
led to its construction.

So what did we learn through reconstruction? From
an archaeological point of view the most important
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result is that the method indeed generated knowledge.
The original building’s obvious influence on the
interpretations was an important observation, but
particularly instructive were the interpretations needed
when the archaeological remains did not reveal the
information sought after. It was these interpretations
that contributed to new ideas and therein lays the
reconstruction’s greatest potential for knowledge. We
embrace practical experiments that confirm theoretical
calculations, but the confirmation can then only sup-
port or clarifying already known facts. It is when real-
ity does not confirm theory that we are forced to seek
new solutions and thereby generate new data. That is
why, although it is a paradox, I stress that the faulty
interpretations and emergency solutions generated the
most information. Naturally, I do not mean that we
should strive for negative results, but that we should
dare to use them as an opportunity to increase our
knowledge, rather than seeing them as failures needing
to be excused. The long roof ridges and the smoky
living quarters are excellent examples of this.

Apart from the results on the construction and
function of House II at Gene, the reconstruction work
raised new questions that hopefully can lead to further
studies. I would like to comment upon one of these
questions.

What is the reason behind the general change in
the longhouse, from a balanced to an under-balanced
construction at the end of the Early Roman Iron Age,
and then to an over-balanced one-aisled construction
at the end of the Iron Age? I see several reasons for
these changes having occurred. When the supporting
construction changes to an under-balanced con-
struction during the Early Roman Iron Age, it is
probably an indication of changes in the materials
used for roof building, primarily a transition from
light straw or reed roofs to heavier roofs made of birch
bark. The light straw roof is easily supported by roof
poles that balance the weight of the roof in the centre
of the slopes. The heavier birch bark roof however,
requires the distribution of the increased weight
between the poles and the wall. As a result the poles
are moved towards the centre of the building and an
under-balanced construction is created.

However, the changes during the Late Iron Age
cannot be as easily explained by changes in con-
struction techniques or building materials. The roof
truss as a replacement for roof supporting poles could
be considered a technical innovation that changes the
construction methods, but there are indications that
both roof trusses and log timbering were already
known construction techniques during the Early Iron

Age. The changes that occur can therefore be con-
sidered as a result of a changed view of the longhouse,
the origins of which are ideological rather than
constructional. The change towards an over-balanced
and single-aisled construction predates the demise of
the longhouses as the dominant building form, at the
end of the Viking Age. My conclusion is therefore
that the introduction of Christianity should be
discussed as one of the factors that cause this change.
Initially, some of the most significant pre-Christian
elements, such as the roof support poles, are eliminated
but the longhouse’s connection to pre-Christian ritu-
als and ideology was still too strong - so the whole
building had to be replaced. My point is, that the
introduction of log timbering as the common method
of construction could very well hold underlying ideo-
logical causes that should be discussed and analysed.

This leads me to a completely different type of
experience that I would also like to discuss - how my
own understanding of the longhouse has changed. At
this point my research on and work with longhouses
has been going on for some 14 years, from 1991 to
2004. Through the large part of this period my
attention has been on the understanding, interpreta-
tion and actual building of House II. The initial stand-
point was that the house and its different rooms should
be regarded as a functional unit. Agriculture and ani-
mal farming both make specific demands on the buil-
ding, while the family, housekeeping and tradition
make other demands. The reconstruction work has
been primarily influenced by the building’s
relationship with farming and agriculture, rather than
possible social and political factors that could have
impacted the design. It was not until the later years of
my research that my knowledge and understanding of
the building’s extension, origin and symbolic expres-
sion increased. In short, the longhouse at Gene has
been placed in a wider context for me, scientifically,
nationally/internationally but also symbolically.

Looking back over the years I see that my own
attention has shifted from a practical/functional point
of view towards a more metaphorical/symbolic
viewpoint, and now, towards the end of my work I
realize that both sides are needed if the building is to
be understood in a greater context. Looking at both
sides may seem like the obvious thing to do, but it is
an interaction often missed.

My conclusion from the study is therefore that it
takes both empirical knowledge on the building and
its construction, as well as a holistic picture in order
to describe the underlying social and ideological
structures. The most recent years of research on houses
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in Scandinavia have been mainly focused on trying to
separate regional variations. I think it is also important
to try to describe the many general similarities in the
construction of the buildings, if one intends to underst-
and the underlying structures. It may seem a hazardous
task due to the fact that several studies highlight a
rich variety in the designs, making it difficult to
describe the similarities. Instead of focussing on the
similarities in construction and function I would like
to discuss the underlying structures and ideas that are
reflected in the designs. Why are the buildings
constructed in a certain fashion and the graves in an-
other? Why are the graves sometimes given the same
shape as the buildings? Why do the Celts and the Sámi
do choose round buildings whilst other people prefer
long and narrow or square buildings? What is it that
the dwellings really represent?

It is evident that the longhouse formed home is very
deeply rooted in tradition, both chronologically and
spatially, from the loess soils of Central Europe aro-
und 5500 BC to its northernmost outpost in Iceland
during the 11th Century. The first longhouses appear
simultaneously with earliest agriculture and it is
obvious that domestication and the idea of agriculture
are of central importance for the construction
technique. During almost 5000 years the longhouse
dominated the building traditions of South and Cen-
tral Scandinavia. There are many variations, but also
many similarities to be exposed.

Several of the similarities appear, when studied
closely, to have origins that are either regionally or
chronologically dependant. This includes, for example
the locating of the entrance on the longer side, the
hipped gable, the double walls, the wattle and daub
and daubed walls and the compass orientation of the
house. However, I would like to emphasize four factors
that, in my opinion, characterize the longhouse
regardless of time and space. These are:

1 the elongated shape. The houses can be oval,
rectangular or trapezoid in shape, but never round
or square. The smaller farm buildings however, can
have shapes that are close to square, but the homes
are very rarely square in shape.

2  the inner roof bearing poles. These are most often
     in one or two rows and only placed irregularly on

rare occasions.
3  the central fireplace. The living area is sometimes

located at the centre of the house and sometimes at
one of the gables. The fireplace however, always has
a position at the centre of the living area and is never
seen next to an outer wall or in the corner of a room.

4 the relationship between ritual and ideology. Sacri-
ficial acts are common in the houses during differ-
ent periods in time. Animal craniums, pottery or
golden figurines are known to have been offered
close to walls, roof supporting poles or fireplaces.
Houses that are uninhabited and entirely devoted
to ritual are also known to have existed. There are
graves shaped as houses and there are pottery grave
urns that are house shaped. There are also numerous
examples of graves that have been deliberately
placed on the former site of a house.

In my opinion, an elongated shape, roof supporting
poles, a central hearth and a relationship with cult
and ideology are central and characteristic elements
of the longhouse throughout time and space. The house
design is changed during certain periods in time due
to access to building materials, technical innovations
and changes in farming, such as the introduction of
byres, and climatic and the environmental factors. The
four central elements above however, are preserved.
The real changes takes place at the end of the Iron
Age, and when the change finally occurs it is exactly
these four elements that are the first to be eliminated,
and this happens in part through laws and royal decree.
Finally the entire longhouse is replaced by a new
method of construction using supporting walls made
of timber, stave work or bulwork. There can be a
number of reasons for this change occurring, but my
opinion it is that the longhouses’ intimate relationship
with the pre-Christian ideology and rituals may have
led to the fact that the building itself could not be
integrated into the new Christian religion. That is why
I suggest that the introduction of the few-function,
framework building can not only be seen as dependant
on technical innovation, influences from the east or
from the early cities, but also as a deliberate act to
establish the new ideology. The oldest framework
houses can therefore be described as the exact opposite
of the longhouse. The elongated shape has been
replaced with a substantially smaller, mainly square
shape. The roof supporting poles are gone and instead
the walls carry the entire weight of the roof. The fire-
place, which had an open central position, has been
moved to a more secluded and integrated spot in the
corner of the room or along a wall. The connection
between cult and ideology in every house has vanis-
hed, and is being replaced by a church that is shared
with others. Thereby, the old ideology’s relationship
with the house has been effectively eliminated and a
completely new ideology has taken its place. Inter-
estingly enough, in Norway it is the King that intro-
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duces stone ovens and moves the place of honour in
the building. Norwegian law also banned the use of
poles in the houses and the oldest framework buildings
appear in early planned cities, often with a direct
connection to the ruling political powers. These are
all clear indications that the centre of political power
is involved in the changes, and I have argued for the
existence of a relationship between the transition in
religion and the drastic changes in construction
techniques, that should be studied further.

In trying to understand longhouses and the three-
aisled construction type, both my work and my
studies have taken a long time, and proceeded in
many stages. At first the construction of the buil-
ding was at the focus of my interest, later its function,

and now the longhouse’s ideological and symbolic
importance is becoming more interesting. Many
questions need to be answered in this rather
unexplored area. Where does the idea of the
longhouse originate? Does the building type evolve
within central Europe or are there external influenc-
es? The longhouse is not a part of the dominant con-
struction type in the areas of the Near East where
agriculture is supposed to have originated around
8000 BC. Where do the ideas come from? An inte-
resting area for future research could thus be to study
and describe the structural ideas that shaped the home
in this characteristic way during almost 5000 years
in South and Central Scandinavia, and nearly 1000
years in Central Norrland.
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a) Långhusets fasad från väster,
b) fasad från öster,
c) gavelfasad mot norr,
d) gavelfasad mot söder,
e) längdsektion m – n,
f) tvärsektion o – p,
g) plan.

BILAGA 3
Rekonstruktion av Gene hus II. Fasader och sektioner.
Illustration Åke Sjödin.
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Långhusets takkonstruktion med raftar.
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Byggnad
Stugan hade gavlar av ca 40 mm tjock plank som var tätade i springorna med gullfiber. Ett innertak av ca 25
mm tjock plank otätat mellan vägg och långbjälke. Innertaket var tätat mot takets undersida vid foten av
innertaket.

Det fanns istappar som sträckte sig mellan tak och mark i utrymmet mellan väggarna och istappar utanför
den yttre väggen. I taket fanns 4 öppningsbara luckor vardera 300 x 400 mm. Takets undersida var öppen mot
luften i stugan. I gavelspetsarna på stugan fanns öppningar ca 2 dm2 vardera. I norra delen av huset fanns ett
undertak av timmer över långbjälkarna ända ut till norra vindögat. Fjös och stall hade glesa risväggar för att
få ventilation åt korna.

Eldning
Kl. 10.30 eldade man med huggen ved i eldgropen. Tilluft via 200 mm spirokanal in i eldgropens sida nere vid
botten. Samtliga takluckor öppna. Röknivån beror på hur mycket man eldar. Vid mycket eld i eldgropen
sänktes röknivån. Efter öppning av dörren steg åter nivån. Stark strålningsvärme från eldslågorna, 16°C i
luften på 1,5 m över marken, 25°C där undertaket slutar och 30°C ovan undertaket, 50-60°C 1m över elds-
lågorna mätt med termoelement.

Eldning med halv stock
Stockhalvorna lutade mot varandra och brann på insidan. Då elden tagit sig behövdes endast en taklucka stå
på glänt. Träkol faller av stockarna längs årsringarna och faller ner mellan stockarna. Effekten kan regleras
genom att man för ihop ovandelarna och lägger stenar för lufttillförseln vid ändarna. Temperatur i glöden
850°C (mätningen avbröts vid 850). Temperatur ovanför stockarna 150°C. Korta lågor ovanför stockarna.
Inga gnistor från elden. Sprättande glöd sprätter inåt mellan stockarna. Rumstemperatur steg från 13 till 18°C
enligt fast monterad sprit-termometer som var avskärmad från strålning från elden.

Mätning av värmeförbrukning
Nio kamflänselement med vardera en effekt av 775 W (enligt märkplåt) placerade i stugan. Sammanlagd
effekt 6975 eller 7 kW. Utetemperatur och innetemperatur på 1,5 m höjd avlästes på termometrar.
Medelskillnad 20°C. Byggnadens värmebehov per grad = 7000 W/20°C = 350 W/°C.

Beräkning av värmeförbrukning
Av Arne Jönsson, Mitthögskolan, Härnösand, 1999-02-10 och 1999-02-22.

BILAGA 4

Dag Ute °C Inne °C Skillnad °C

990126 -23 -4 19
990127 -20 2 22
990129 -25 -5 20



238 Bilaga 4

Beräkning av värmeförbrukning

Bostadsrum
Bostadsrummet räknas som om den var fristående i långhuset.

Stugans volym: 64 m2 x 2,7 m = 170 m3

Värmeförluster Transmission

Golv
Uppskattat k-värde för mark: 0,6 W/m °C.
Värmeförlust golv: 64 m2 x 0,6 W/m2 °C= 58 W/ °C

Tak (torvtak)
k = 0,7 W/m2 °C
Mot tak = 22 x 0,7 = 15W/°C

Innertak + tak
Mot innertak k = 0,6 W/m2 °C. (Eftersom innertaket är glest förbättras k-värdet endast
från 0,7 till 0,6 W/m2 °C)
64 x 0,6 = 39W/°C

Gavelvägg
k = 2,1 W/m2 °C (inkl. dörrar)
40 x 2,1 = 84 W/°C

Långvägg
k = 2 W/m2°C
26 m2 x 2 W/m2°C = 52 W°C

Väggyta: 66m2 + Takyta: 84 m2 = 150 m2

K-värde väggar och tak
1/k = 1/α

1
 + s/λ + 1/α

2

Trä λ = 0.15 W/m°C, α
1
= α

2
 = 10 W/ m2 °C

K-värde vägg
2 cm trä 2,8 W/m2 °C

K-värde tak
trä λ= 0,15 W/m°C Taktjocklek: 5 cm trä, 10 cm torv

Yta meter m2

Golvyta 7,5 x 8,5 64
Långväggar 2 x (1,5 x 8,5) 26
Gavelväggar 2 x (1,5 x 7,5 +(4 – 1,5) x 7,5/2) 40
Tak + innertak 22
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torv λ= 0,1 W/m°C

1/k = 0.2 + 0,05/0,15 + 0,1/0,1 ger k = 0,7 W/m2 °C

Ventilation
Volym 170 m3. Luftomsättning: Uppskattad 1 oms/h, utöver rökgas-förbränningsluftflöde. 0.047 m3/s x 1,2
kg/s x 1 kJ/kg°C = 57 W/°C.
Genom gavelspetsarna kan gå: 0.04 m2 x 1,5 m/s= 60 l/s. Vilket ger värmebehovet 75 W/C

Summa värmeförlust per grad för stugan

Värmeförlusterna till uteluften blir 325 W/°C. Enligt mätning 350 W/°C. Skillnaden beror troligen på
ventilationsflödet.

Förslag till förbättringar

1. Att bygga välisolerade yttre långväggar. Genom att bygga välisolerade yttre långväggar och genom att
bygga ut gavelväggarna så att de skärmar av utrymmet mellan inre och yttre långvägg från fähus och
förstuga, kommer temperaturen mellan inre och yttre långvägg att höjas. Därmed minskar
värmeförlusterna genom inre långvägg och istapparna bildas inte förrän utanför den yttre långväggen.
En tät vägg av halm som är 15 cm tjock får ett k-värde = 0,6 W/m2°C. Den inre långväggens k-värde
uppskattades till 2 W/m2°C. Värmeförlusten genom långväggen sjunker från 52 W/°C till 16 W/°C.
Värmeförlusten per grad minskar från 325 till 289 W/°C. En välisolerad yttre långvägg flyttar istappa-
rna till utsidan

2. Skinn över elden. Ett skinn som spänns över elden hindrar värmestrålningen från elden att nå ytter-
takets insida och minskar därmed problemen med istappar. Skinnet som värms av röken kommer att
stråla ner värme mot marken. Skinnet kan ersättas av plank e dyl.

3. Innertak. Vid tidigare försök, 1994-96, med plant innertak var den långa balken för klen. (9 m lång, 20
cm i diameter). Nedböjningen blev för stor. En lämplig åtgärd hade varit att sätta en stötta under balken.
Ett innertak mer eller mindre isolerat, minskar problemen med istappar. Snön på taket isolerar torvytan
från luften. Torvytan värms underifrån så att snön smälter och smältvatten rinner ned till taket blir kallt.
Där fryser vattnet och bildar en vall som dämmer upp vattnet: Vattnet kan då rinna genom nävret och in
på undersidan där vattnet fryser till istappar. Med ett plant innertak erhålls ett loft som är bra för sädes-
förvaring. Ett loft för sädesförvaring förklarar bränd säd i nedbrunna hus. Loftet behöver inte täcka hela
stugan. Ett sluttande lerklinat undertak från syllstocken och upp till den klena, men stöttade balken,
förklarar bättre varför lera från klinad risflätning bränts till tegel än varför lera från ytterväggen skulle
brännas till tegel. För bränning krävs 800 -1000 °C dvs glödande.

W/°C
Yttertak 15
Innertak 39
Gavlar 84
Långväggar 52
Golv 58
Ventilation 50-75

Summa 298 – 323
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Luften kommer inte att cirkulera ovanför innertak och ned utanför innervägg till luftkanalen. Det är
kall uteluft som kommer in genom läckor som kommer att gå in i luftkanalen. Uteluften förvärms dock
några grader. Den varma luften och röken kommer att hålla sig över den kalla luften, eftersom varm luft
är lättare än kall.

Eldning
Att kunna elda med liten rökutveckling är kärnpunkten i uppvärmningen. Att elda med halva stockar lutade
mot varandra verkar lovande. Det ger hög temperatur vilket ger mindre irriterande rök, och samtidigt mindre
mängd rök. Eldning mellan stockarna ger dock mindre ljus än eldning med synlig låga.

Eldning mellan hela stockar som ligger mot varandra sk stockeld bör prövas. Prova även att ta bort glöd-
träkol från mellanrummet mellan stockarna. Prova torr och färsk ved. Täta med sand mellan stock och eld-
gropens botten så att luft endast kommer in vid stockarnas ändar.

Väg mängden ved. Hur lång tid brinner den? Avläs inne och utetemperaturen. Hur mycket måste luckorna
vara öppna för att hålla uppe röknivån. Täta gavelspetsarna i stugan så att endast luckorna används för att
släppa ut röken. Riseldning måste provas.

För att hålla mellan 15 - 18 °C inne i dagens klimat beräknas åtgå 40 –50 m3/år  ved, ca 15 ton/år.

Kommentar till eldningsförsök.
Medeltemperatur ute –10,5°C och medeltemperaturen inne rum 12,4°C enligt mätvärden som presenterades
på Internet ger medeltemperaturskillnad 22,9°C. För att upprätthålla en temperaturskillnad av 23°C krävs 23
x 350 = 8 000 = 8 kW.

Vedförbrukningen var i medeltal 0,6 m3/dygn. Den specifika vikten för lös ved uppskattas till 300 kg/m3

och värmevärdet för lufttorkad ved till 3 kWh/kg. Således utvecklades 540 kWh/dygn eller 22,5 kWh/h =
22,5 kW värme. Värmebehovet är 8 kW därför måste 22,5 - 8 = 15 kW ha vädrats ut. Röken som gick ut var
ca 27°C och luften som kom in var -10°C dvs en temperaturökning på 37°C. 0.34 m3/s rök måste gå ut för att
föra ut 15 kW värme.

En lucka har arean 12 dm² och 4 luckor 0,48 m2. Uppskattad hastighet 2 m/s ger flödet 0,96 m3/s. 0,34/2 =
0,17 m2 1,5 luckor måste vara öppna för att vädra ut 0,34 m3/s rök. Lufthastigheten i luckorna beror på om
dörrarna är öppna eller stängda. Större öppning kan behövas vid tändning och byte av stockar.

Om man skulle ha haft 18°C i stugan och -10°C ute krävs 28°C x 350W/°C = 10 kW. För att få 10 kW
krävs ca 4 kg/h ved. Vid eldning utvecklas 7 nm3rök/kg ved vid luftöverskottet 2.

Vid mitt besök i Gene fornby uppskattades luftöverskottet vid eldning med stockhalvor till 10. Luftöverskott
10 ger 35 nm3/rök per kg ved. 4 kg ved per timme utvecklar 4 x 35 = 140 m3/h rök eller 0,04 m3/s rök. För att
hålla uppe röknivån i stugan krävs ca 50 l/s luft. Ut genom luckorna skulle gå ca 100 l/s eller 0,1m3/s. Med 2
m/s blir luckarean 0,05m2 eller 5 dm2 dvs en halv lucka. Hastigheten i luckan beror på om dörrarna är öppna
eller ej och på tätheten hos väggarna varför lucköppningen kan variera.
Slutligen en driftsinstruktion från Kvädet om Volund:

Han gick att av bruna
björnhonan steka,

snart den torra
tallens ris,

den vindtorra veden,
för Volund brann


