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My intensions with this paper is to describe the different houses in use during the Swedish
Iron Age; their functions, sizes and the way they were built, not only regarding what is left in
the ground, but also how the walls and the roof could have been constructed.
In doing so I have looked into different theories of how the houses were built in different
parts of Sweden and in differences in size and shape during the different periods of the
Swedish Iron Age.
Furthermore I have investigated the farm, its environments and its functions during the
Viking Age and the periods before, as well as how the site of the farm will change from time
to time.
There are also regional differences in traditions and in influences from outside that is well
worth a notification.
To conclude there is a substantial change in the traditions of how to build a house during the
Viking Age, when the old three-aisle, multifunctional longhouses slowly disappears and new
one-aisle, singlefunctional smaller houses appears. There are also changes in size and form
of the houses during the Iron Age in Sweden, with some differences between the regions in
the country.
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1 Inledning
Under järnåldern förändrades samhällsstrukturen från att vid dess början ha varit
släktskapsbaserat till att vid dess slut ha en tydlig social skiktning. Under yngre förromersk
järnålder och äldre romersk järnålder börjar en ny maktelit framträda efter europeisk
förebild. Den agrara utvecklingen under denna tid innebar även att man fick ett överskott
från jordbruk och boskapsskötsel, vilket i sin tur leder till att gårdens ställning stärks och att
man anlägger hägnader och permanentar åkersystemet. Nya begrepp som ägande, köp och
arv av mark börjar nu även att dyka upp. (Göthberg, 2000, s 123f)

1.1 Syfte och frågeställningar
Detta arbete har som avsikt att försöka skildra de olika hustyper som förekommer under
järnåldern i vårt land och hur dessa var konstruerade samt att kartlägga var man kan finna
dessa olika hustyper, deras utbredning och kanske deras omfattning. Dessutom är det av
intresse att se om storleken på husen förändras över tiden. Av särskilt intresse har varit att
se ramverkskonstruktionernas, grophusens och trelleborgshusens utbredning.
De frågor som man kan ställa sig inför detta arbete är:
Finns det några regionala skillnader i hur man bygger treskeppiga hus?
Sker det några förändringar i konstruktionen av treskeppiga hus över tiden?
Vilken spridning har de byggnadsstilar som avviker från de gängse treskeppiga husen och när
uppträder dessa?
Varifrån kommer dessa impulser till nytänkande?

1.2 Källmaterial och metod
Grunden för arbetet består till största delen av arkeologiska undersökningsrapporter
publicerade av Societas Archaeologica Upsaliensis, UV GAL, UV Syd, UV Visby, Länsmuseet i
Dalarna, Länsmuseet i Västergötland, Riksantikvarieämbetet och Upplandsmuseet.
Rapporterna har genomgående hållit en god nivå och varit informativa och väl lämpade för
sitt ändamål. Omfånget har varierat mellan 64 sidor och 536 sidor, där det verkar som om de
rena forskningsrapporterna t ex Sanda och Norra Gärdet varit de minst omfångsrika, medan
de som initierats av t ex ett vägbygge kunnat svälla ut på ett annat sätt.
Arbetet har utgått från grävrapporter, där boplatser och husgrunder har analyserats och
information sammanställt under de olika perioderna under järnåldern. Det som här varit av
intresse har, förutom åldern, även varit hustyp, längd och bredd. Detta material återfinns i
4

bilagorna. Sedan har hustyp och husens mått sammanställts områdesvis för att jämförelser
skall kunna göras. Boplatsernas yttre miljö har även kartlagts.
För att skapa förståelse för siffermaterialet i bilagorna och uttolkningen av dessa har de olika
hustyper som förekommer under järnåldern, gårdslägen samt mobilitet och kontinuitet inom
ett bosättningsområde presenterats i avsnitt 3, 4, 5 och 6.

1.3 Källkritik och avgränsningar
Källorna har överlag varit lättillgängliga avseende text och illustrationer. Rapporten från
Pollista har dock varit en smula kryptisk beträffande husens mått och orientering. I något fall
(Kättsta) har man försökt att tolka byggnadernas utseende med hänvisning till Göthbergs
klassificering samt dragit paralleller med liknande hus på andra orter. I andra fall har man
konstaterat att man troligen beskriver ett treskeppigt hus eller ett grophus. De flesta har
även försökt att hitta samband mellan olika byggnader tidsmässigt i en gård samt pekat på
den geografiska orienteringen. I några rapporter har man haft problem med dateringen av
byggnader i avsaknad av daterbara föremål eller 14C-analyser.
Problemen med husfynd från järnåldern är flera. För det första vet man mycket litet om hur
husen såg ut ovan jord. Visserligen har man gjort enstaka fynd av lerklinade väggar eller
grundsyllar, men man vet ingenting med visshet om vägg- och takkonstruktioner eller
takbeläggning. Man kan även ha svårigheter att tolka i vilken, av flera möjliga konstruktioner
t ex ett stolphål ingår. Detta kan bl a gälla tillbyggnader och fyrstolpshus, eller om det är så
att man funnit ett hus som stått under en längre tid eller två hus som byggts på exakt samma
plats. Man vet ofta inte heller husets fulla bredd eller längd, då man bara har stolphålen att
gå efter. Ett problem kan här vara att man i vissa grävrapporter anger husets storlek genom
att ange mått baserade på de yttersta stolparna i en rektangel, medan man i andra rapporter
anger en förmodad yttervägg, baserad på stolparnas placering.
Det kan också vara svårt att ur materialet avgör vilken typ av hus man grävt fram och att
tolka husets konstruktion, liksom att det kan vara svårt att avgöra vilken funktion ett hus
haft, då ett boningshus och ett förrådshus kan lämna samma spår och det inte alltid är så att
man hittar en härd att gå efter. En grav är en grav och tämligen avgränsad, men ett
bosättningsområde innehåller stolphål från en rad olika byggnader från olika perioder och
dessutom tillbyggnader, ombyggnader, härdar, brunnar, avfallsgropar, kokgropar,
värmegropar, smidesgropar etc., vilket många gånger kan vara svårt att tolka.
I vissa fall gräver man inte ut hela huset, då man i förväg fastställt det exakt
utgrävningsområdet, i de flesta fall baserat på de ekonomiska ramar man arbetar efter. Man
vet inte heller om det ligger fler hus utanför undersökningsområdet som kan ha hört till
samma gårdskomplex.
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Dateringen kan vara osäker eller genom 14C-metoden ge ett så stort tidsspann så att det kan
vara svårt att placera ett hus i rätt tidsperiod. Detta kan innebära att det många gånger är
svårt att avgöra om hus på en boplats är samtida eller följer efter varandra, om man inte kan
konstatera det stratigrafiskt. Förutom 14C -dateringar får man använda sig av de fynd man
hittat i huset. I Uppland försöker man som ett komplement genom typbestämning och
jämförelse med tidigare husgrunder datera husen, något som förutsätter att
huskonstruktionerna följer en given kronologi, utan individuella avvikelser eller personliga
idéer från byggaren. Jag har i några fall även stött på rapporter som jag inte kunnat använda,
då man inte lyckats datera husen i avsaknad av fynd eller annat dateringsbart material.
Undersökningsområdet kan även vara skadat av sentida bortodling, vägdragning,
dikesgrävning, rörnerläggning etc och vid avbaning kan man med matjorden även ta bort
härdar, golvlager och lösa föremål, vilka skulle ha kunnat lämna värdefull information.
Utgrävningsområdena kan på sätt och vis betraktas som slumpmässigt utvalda, då det ofta
styrs av en ny vägdragning eller en kabel som skall grävas ner, men man vet ändå inte om
den boplats man undersöker och de husgrunder man finner är representativa för området
eller för tiden. Ytterligare ett problem har varit att få tag på användbara grävrapporter, då
man utanför Uppland och Skåne inte genomfört något större antal utgrävningar av boplatser
under senare tid. Dessutom är mängden utgrävda husgrunder mycket ojämnt fördelade
mellan de olika perioderna under järnåldern.
I denna undersökning har Uppland valts på grund av sitt centrala läge i Svealand, då det finns
ett rikt material därifrån samt att författaren genom tidigare studier i byggnadsvård med
inriktning på vikingatida byggnader även vet att ramverkskonstruktionerna etablerar sig där
under vikingatid. Dalarna är valt som ett randområde, där det kan vara intressant att studera
om impulser i form av t ex ramverkshus nått dit upp. Skåne är valt för sitt centrala läge i den
södra byggnadstraditionen och Västergötland är valt som varande ett kärnområde i det
gamla Götaland med kontakter söderut. Gotland har sina intressanta stenmurshus och
möjligen en annan byggnadstradition.

2 Tidigare forskning
Den tidigare forskningen har i mycket hög grad varit inriktad på hur taket har belastat
bärande stolpar och väggar eller husens yttre form och längd och man har skapat typologier
över olika hustyper. Man har även med hjälp av dessa typologiska serier försökt att datera
hus i de fall som man inte har något daterbart material i form av artefakter, trä för 14Cbestämning etc., vilket jag ibland kan tycka en smula vågat. Jag tror nämligen att man när
man bygger ett hus visserligen rättar sig efter konventioner och traditioner, men att det där
även finns stort utrymme för praktiska hänsynstaganden och personliga lösningar under
arbetets gång.
6

Hustermer (Berglund, A,
Axelsson, C. 2005. s 37)

Här följer några byggnadstekniska
termer som inledningsvis kan vara
värt att förklara. Vid utgrävningar av
husgrunder talar man ofta om
bredden på bockarna, där en bock
eller ett bockpar består av två
takbärade stolpar med ett
överliggande tvärband mellan.
Bockens bredd i förhållande till
sidskeppens bredd visar om
konstruktionen är balanserad,
underbalanserad eller överbalanserad, det vill säga om takets tyngd är jämnt fördelat
mellan takbärande bockar och väggar eller om tyngden vilar

mest på bock eller vägg. Avståndet mellan de olika bockarna kallas spann eller spannlängd.
När man tolkar grävresultatet har man teorier om att spannlängden är större i boningsdelen
av huset, då man vill undvika ett stort antal störande stolpar, medan spannbredden kan vara
kortare i fädelen och i förråd, vilket kan underlätta tolkningen av hur huset använts.
Nedanstående hustypologier är ofta uppställda av en eller ett par arkeologer och baserade
på deras erfarenheter och tolkningar av utgrävda husgrunder.
Hans Göthberg är väl den forskare som ägnat mest tid åt uppländska järnåldershus. Han har
därvid lagt tyngdpunkten i sin forskning på husens byggnadstekniska konstruktion och
försökt att finna kronologiska samband mellan olika byggtekniker. Han har under resans
gång modifierat sin typologi och jag vet av egen erfarenhet att man ibland kan stå inför en
omtolkning av en tidigare tolkning. Han har sålunda studerat hur man balanserat
takkonstruktionen och huruvida denna varit balanserad (b), vilket innebär att takets tyngd är
fördelad lika på de inre stolparna och väggarna och bockbredden är lika stor som halva
husets bredd, om taket varit överbalanserat (a) där den större tyngden vilat på de bärande
stolparna och bockbredden varit större eller underbalanserat (c) där tyngden i huvudsak vilat
på väggarna och bockbredden varit mindre än halva husets bredd.
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a

b

c
Balansering av tak (Wikborg,J &
Molander, A. 2007. s 109-110)

Han har vidare studerat husens indelning och storlek, hur stora bockarna (ett stolppar med
överliggare) varit samt spannens (avståndet mellan de inre stolparna i husets längdriktning)
längd. Efter en omfattande kartläggning har han sedan delat in husen i följande typologiska
serie:
A. Treskeppiga balanserade hus – yngre bronsålder, förromersk och romersk järnålder.
B. Treskeppiga underbalanserade hus – romersk järnålder till tidig medeltid.
C. Treskeppiga balanserade hus – vikingatid.
D. Enskeppiga hus
Fyrstolpshus.
Grophus.
Kategorierna A, B, C och D betecknar takkonstruktionen typ och dessa har sedan delats in i
undertyper som betecknats med 1 till 5, vilka i sin tur anger den rumsliga indelningen.
Undertyperna har sedan delats in i undergrupper betecknade med a till c, vilket inalles ger
24 olika typer av hus. Hybridformer anges med f.
Hustyp Af2b är ett treskeppigt balanserat (A) hybridhus (f) som är indelat i två sektioner med
olika spannlängder (2) som har en sektion med 2-3 längre spann (b). (Göthberg, 2000, s 2488) (Wikborg, J & Molander, A. 2007. s 110-112)
Göthbergs hustypologi har senare utvecklats ytterligare i och med att nya hustyper grävts
fram. Men Göthberg för även diskussioner runt olika gårdsformer och förändrade
bosättningsmönster. (Göthberg, 2000, s 93-167)
I Västergötland har Anders Berglund vid Länsstyrelsen gjort en översikt över olika typer av
hus under järnåldern med utgångspunkt från hur stolparna är placerade.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Treskeppigt hus med räta väggar.
Treskeppigt hus med konvexa väggar, betoning på bred form.
Treskeppigt hus med konvexa väggar, betoning på utdragen form.
Hus med yttre stödstolpar och konvexa väggar (Trelleborgshus).
Hus med enstaka yttre stödstolpar och räta väggar.
Enskeppiga hus med räta väggar och jordgrävda stolphål, eventuellt inslag av
mittsulekonstruktion.
7. Tvåskeppiga hus (mittsulekonstruktioner).
8. Stacklador eller fyrstolpshus.
(Berglund, A. 2005. s 84)
Förutom den tidigare forskningen av Sten Tesch och Nils Björhem & Ulf Säfvestad har man i
Skåne skapat en översikt över vendeltida och vikingatida hustyper enligt nedan:
1. Treskeppiga långhus med konvex takbärande
konstruktion och mer eller mindre konvexa
huskroppar.

2. Treskeppiga långhus med konvex takbärande
konstruktion i kombination med en eller flera
mittstolpar.

3. Trelleborgshus med konvex form, noll till två
takbärande bockar i varje gavel och stödjande så
kallade trellar.
4. Trelleborgsliknande långhus med konvex eller
oregelbunden takbärande konstruktion placerad längs
hela husets längd, konvex huskropp och stödjande så
kallade trellar.
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5. Treskeppiga långhus med rak eller oregelbunden takbärande konstruktion som finns
längs med hela huskroppens längd, rak eller lätt konvex huskropp och stödjande så
kallade trellar.
6. Treskeppiga långhus med rak eller oregelbunden
takbärande konstruktion och rak eller lätt konvex
huskropp.
7. Mindre långhus.
8. Mindre stolpbyggnader.
9. Grophus.
(Arthursson, M. 2005. s 128-140)
Den förste som mer vetenskapligt började studera de s.k. kämpagravarna på Gotland var
Fredrik Nordin under 1880-talet och han kände då till ett 70-tal av de nu över 1 800 kända
husgrunderna. Det var även han som fastställde att det inte rörde sig om gravar utan
fastmer om husgrunder. (Cassel, K. 1998. s 79)
På 1920-talet började John Nihlén och Gerda Boëthius att utforska Vallhagar och de s.k.
kämpagravarna följda av Mårten Stenberger på 1950-talet. Under 1970-talet tog Dan
Carlsson vid, men han intresserade sig i första hand för odlingslandskapet och
stensträngarna. Kerstin Cassel fortsatte på 1990-talet med att kartlägga totalbilden av
landskapet med hus, gravar, stensträngar och fornborgar.
I boken om Vallhagar har Iwar Anderson och Rolf Lundström två mycket intressanta artiklar
om de huskonstruktioner som man kan finna i Vallhagar med teorier om hur husen kan ha
varit konstruerade med särskild inriktning på bärande stolp- och takkonstruktioner.
Anderson tar upp olika typer av treskeppiga byggnader och deras konstruktion, med
tyngdpunkt på bockens och den takbärande konstruktionens utformning med utblickar och
exempel från Holland, Tyskland, Danmark, England, Norge och Island samt jämför dessa med
hustyper funna i Vallhagar och Bunge. Han berör även taktäckningen och detaljer i
huskonstruktionen såsom ombyggnader och konstruktionsdetaljer. (Anderson, I. 1955. S
1008-1032)
Lundström intresserar sig mer för den totala huskonstruktionen med samtliga bockars
placering och hur dessa bar upp taket. Dessutom studerar han takhöjd och takets anslutning
till stenmuren samt försöker genom matematiska modeller komma fram till takvinklar och
hur stor belastning ett tak med en viss vinkel kunde bära i form av stockar, torv, snö och
10

påfrestningar av vinden. Han försöker att genom dessa beräkningar få fram hur grova
stockar som behövdes för att bära upp taket. (Lundström, R. 1955. s 1033-1047)
Ole Klindt-Jensen delar in husen i Vallhagar i tre kategorier; långhus, rektangulära hus och
fyrkantiga hus. (Beskow-Sjöberg, M. 1977. s 82)

3 Det empiriska materialet: Olika hustyper
Ofta kan det vara svårt att utifrån grävresultaten konstatera hur ett hus sett ut och vad det
haft för funktion. Genom att titta på olika indicier kan man dock i grova drag få en
uppfattning om detta.
Placering av olika konstruktionsdetaljer, där längre avstånd mellan spannen kan indikera
bostadsdel, då man inte ville hindras för mycket av stolpar och där tätare placering av
stolparna kan indikera fädel eller förrådsdel. Rader av mindre stolpar kan ange inre väggar.
Härdar förekommer i bostadsutrymmen eller där man lagar mat och indikerar ett bostadshus
eller en bostadsdel i huset och bränd lera kan peka på lerklinade väggar.
Olika fynd av hushållsföremål och matrester bör också visa på bostadsutrymmen, liksom att
sädeskorn kan peka på bostad, medan ängsväxter kan peka på fädel eller stall.
Höga fosfatvärden kan peka på att det funnits gödsel, vilket i sin tur indikerar fähus eller
stall. (Seiler, A. 2005. s 35)
Den måttenhet som man troligen använde vid husbyggnation under vikingatid är den
svenska foten (29,7 cm) som i sin tur troligen är baserad på den romerska tummen. Man kan
se huslängder på t ex 12 meter (40 fot) och husbredder på 6,8 meter (23 fot). (Sjöholm, M.
2007)
Beträffande byggnadsmaterialet så bestod detta i huvudsak av furu, även om man kan finna
inslag av ek, företrädelsevis i stolpar. (Seiler, A. 2005. s 37)
Husen har troligen haft en användningstid på mellan 50 och 75 år, men livsländen kan ha
ökat genom reparationer och ombyggnader. Troligen hade enklare uthus en betydligt
kortare livslängd och det finns även exempel på att hus stått längre, men man har då bränt
eller tjärat de jordgrävda stolparna eller lagt huset på en trä- eller stensyll som isolerats med
näver mot vätan. (Göthberg, 2000, s 108f) En jordgrävd stolpe av tall har en trolig
hållbarhetstid på mellan 15 och 20 år, medan en ekstolpe kan hålla i upp till 90 år. Vi har idag
bevarade exempel på knuttimrade hus på stensyll med delar från 1300- och 1400-talen t ex
på Skansen i Stockholm!
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3.1 Treskeppiga hus
Det treskeppiga huset har sina rötter i bronsåldern troligen från ca 1500 f Kr (Göthberg, H.
2007. s 405) och är den vanligaste byggnadsformen under större delen av järnåldern och in i
vikingatid. Det
kännetecknas av att ett sadeltak

Treskeppigt hus i
genomskärning. (Bratt, P
1998. s 138f)

vilar på två parallella rader av stolpar inne i huset som är nergrävda i marken, samt på
väggarna.
Fördelningen av taktyngden mellan väggarna och de inre stolpraderna kan variera beroende
på avstånd mellan vägg och stolpar.
Det var vanligt att huset delades in i tre olika sektioner, där t ex den ena gaveländan
användes som fähus, den andra gaveländan som förråd och mittdelen som bostad.
(Göthberg, 2000, s 43ff, 74f)

Funktionsindelning I hus I Esketorp.
(Berglund, A. Norrman, M. 2005. s 160)

De treskeppiga husen har sett i stort sett haft samma konstruktion
i över 1 000 år, från yngre bronsåldern och fram till vikingatid.
(Göthberg, 2000, s 88)
Väggarna kunde bestå av lerklinat flätverk och taket troligen av
halm eller vass. Huruvida torv har använts vet vi inte. Husen var
relativt smala med en bredd på mellan 5 och 7 meter och det finns
exempel på längder på både 45 och 50 meter en, även om 10 till
20 meter var det vanligaste. Då huset har en multifunktionell
karaktär och fyllde de flesta behov man hade, var det vanligtvis
bara ett eller ett fåtal hus i varje gård.
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Treskeppigt hus. (Bratt, P
1998. s 138)

3.2.1 Enskeppiga hus - (Ramverkshus)
Ramverkshuset finns i ett par olika varianter, men bygger på ett ramverk med vertikala
takbärande stolpar som antingen kan vara nergrävda eller vila på en syll och som hålls på
plats av ett väggband. Ett antal ramar, med en bredd av 1 till 2 meter, bildar en vägg. I de
enskeppiga husen bärs taktyngden i princip upp av väggstolparna. Här finns dock två
varianter. I den ena bärs hela taktyngden upp av väggstolparna, som då måste ges kraftigare
dimensioner. I den andra bärs taket upp av väggstolpar och kraftiga, snedställda
strävstolpar, som man kan se på de s. k. ”Trelleborgshusen”. (Göthberg, 2000. s 20, 81)
Små stolpbyggda enskeppiga hus har hittats med dateringar från äldre romersk järnålder och
folkvandringstid, men det är under vendeltid och vikingatid som de får en större spridning.
(Göthberg, H. 2007. s 406-407)
Ramkonstruktionen kan antingen fyllas av liggande bräder som löper
i not i stolparna (skiftesverkshus), med stående bräder (stavverk)
eller med ett lerklinat flätverk.
Enskeppigt hus I genomskärning.
(Berglund, A . 2005. s 88)

Bräderna kan antingen vara planhuggna eller bestå av kluvna
stockar som varit halsade för att passa in i not i stolparna. På
väggarna vilar ett sadeltak som troligen varit täckt av halm eller
vass. Till skillnad från treskeppshusen så är ramverkshusen i regel
endast avsedda för ett ändamål; som bostad, som förråd, som
vävstuga eller som fähus, vilket innebär att när ramverkshusen
introduceras under vikingatid, så ökar antalet hus på gården till
att omfatta tre till fem olika byggnader. Huskonstruktionen
uppträder först under vikingatid. Fördelar med denna typ av
Skiftesverkshus. (Henriksson, G. 1989. S 65)

byggnader är att de i regel har mindre volym och därför
lättare att värma upp. De är dessutom lättare att bo
i då man slipper de takbärande stolparna i rummet.
Taket kan ha varit belagt med halm eller vass. Om de vikingatida husen haft
ett tak av näver täckt med torv eller kluvna stockar vet vi inte, men detta
förekommer senare under medeltiden.

Ramverkshus. (Gustafson, M, Dutra Leivas, I,
Mattsson, Ö, Olsson, R. 2005. s 135)
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3.2.2 Treskeppiga hus - (Trelleborgstyp)
Trelleborgshusen kännetecknas av att man utanför väggarna ställer snedställda strävor
(trellar) i ca 70 o lutning för att avlasta takets tyngd på de bärande väggstolparna. I avsaknad
av takstolekonstruktioner eller tvärband blir den utåtriktade kraften stor på väggarnas
översta del och måste på detta sätt motverkas. Namnet har husen fått genom att man fann
denna typ av hus i de vikingatida danska och skånska Trelleborgarna. Husen blir relativt
vanliga i Skåne under Vikingatid och de introduceras under 900-talet. Hustypen kan troligen
spåras till Rhenområdet under 700-talet. (Arthursson, M. 2005. s 123)

Trelleborgshus, exteriör. (KlindtJensen, O, Ehrén, S. 1967. s 145.)

Trelleborgshus. (Berglund, A,
Axelsson, C. 2005. s 128)

Trelleborgshus. ( Berglund,
A. 2005. s 88)

3.2.3 Knuttimrade hus
Knuttimringen har varit känd under järnåldern, men har då använts t ex i brunnar och
försvarsvallar. I Birka har man funnit gravar som varit
knuttimrade och då troligen haft östlig anknytning.
Man har dock funnit knuttimrade hus i Bulverket i
Tingstäde träsk på Gotland som är daterade till
vikingatid – tidig medeltid. (Bendegard, C. 1983. s 9394), liksom i det tidiga Sigtuna, vilka kan dateras till
sen vikingatid.
14

3.3 Gotländska stenmurshus

Stenmurshus. Vallhagar. (Göthberg, H.,
Kyhlberg, O., Vinberg, A. 1995. s 144.)

Stenmurshusen som vi finner på Gotland och Öland under
yngre romersk järnålder och folkvandringstid är treskeppiga
och har en husgrund som består av skalmurar av
bergartssten och/eller kalksten i kallmurningsteknik i stället
för de lerklinade flätverksväggar som vi finner på fastlandet.
Murarna kan invändigt ha varit klädda med brädor och
eventuellt varit lerklinade på utsidan.
Murarnas tjocklek har i regel legat på 1,2 till 1,3 meter
(Lundström, R. 1955. s 1034) eller ungefär fyra fot.
Stenmurshus.
(Lundström, R. s 1035)

3.4 Grophus

Grophusen uppträder redan under stenåldern och används fortfarande under vikingatid. I
regel är husen relativt små med en diameter på mellan två och fyra meter och har ett
sadeltak som vilar på två stolpar (mittsulekonstruktion) samt marken utanför huset. De är
för det mesta rektangulära, men runda hus har också påträffats. Namnet härrör sig av att
golvet inne i huset är nersänkt, i regel en halvmeter, under marknivå. Här kan det dock
förekomma variationer från 10 centimeter till 90 centimeter. Många gånger finner man en
härd i dessa hus samt ett något avskilt läge, vilket tyder på att husen kan ha använts t ex som
smedja, vilken med hänsyn till
brandrisken legat ett stycke ifrån
bostadshuset. Men fynd av vävtyngder
tyder på att dessa hus även kan ha
använts som vävstuga, fukten har varit
av godo vid linhanteringen. Grophusen
förekommer under hela järnåldern,
med tyngdpunkt under yngre
järnåldern. (Göthberg, 2000, s 87f, 92)
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Grophus. (Åqvist, C. 2006. s 18)

Utgrävt grophus med ugn.
(Andersson, K. 1998. s 315)

3.5 Fyrstolpshus
Fyrstolpshusen kännetecknas av att de är relativt enkla hus, där ett sadeltak bärs upp av fyra
hörnstolpar i en kvadratisk eller rektangulär huskonstruktion. Ibland kan det finnas
ytterligare stolphål på sidorna. Väggarna har troligen bestått av
lerklinat flätverk och mycket talar för att de har varit förråd av olika
slag för säd, mat eller eventuellt hö och halm. Fyrstolpshusen
förekommer från senare delen av yngre bronsåldern och under
hela järnåldern. (Göthberg, 2000, s 86f, 92)
Fyrstolpshus. (Gustafson, M, Dutra Leivas,
I, Mattsson, Ö, Olsson, R. 2005. s 50)

3.6 Tvåskeppiga hus
De tvåskeppiga husen har taktyngden fördelad på stolpar
både i väggar och i husets mittaxel. Dessa är emellertid
mycket sällsynta under järnåldern. (Göthberg, 2000, s 20)

Tvåskeppigt hus.
(Henriksson, G. 1989. s 51.)

Tvåskeppigt långhus. (Onsten-Molander, A, Wikborg, J. 2006 s 60)

De tvåskeppiga husen återfinns vanligtvis under stenålder och bronsålder, men man har
funnit denna huskonstruktion i Bredåker, Gamla Uppsala (yngre romersk järnålder) samt en
större grupp hus i Hov, Halland (förromersk eller romersk järnålder). (Göthberg, H. 2007. s
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405) Under yngre järnåldern kan det även förekomma hybridhus där tvåskeppiga
konstruktioner kan ingå.

3.7 Hybridhus
Förutom dessa hustyper så stöter man någon gång på hybridformer. Sålunda hittar vi i Vallby
Norra i Uppland ett vikingatida hus (hus 9) som har delar byggda som ett enskeppigt hus och
delar byggda som ett treskeppigt hus. (Seiler, A. 2005. s 49-57, 67, 70-83)
Från romersk järnålder hittar vi ett hus i Ormöga, Öland som har en kombination av
treskeppig och femskeppig konstruktion i de bärande elementen. (Beskow-Sjöberg, M. 1977.
s 108)

3.8 Väggar
Den absolut största andelen av järnålderns hus har troligen
haft väggar av lerklinat flätverk.
(Carlie, A, Arthursson, M. 2005. s 188-189)

Men man har även hittat en vägg i Hilleshög i Skåne som man tolkat
ha bestått av två flätverksväggar med en 60 till 70 centimeter
mellanliggande isolering av torv och med utvändig lerklining.
(Carlie, A, Arthursson, M . 2005. s 225)

Det finns även fynd som tyder på att man i långhus haft
väggar av skiftesverk, där man genom att klyva stockar ett
antal gånger tillverkat brädor. Dessa väggar kan troligen ha
varit såväl enda väggmaterial, som en inre vägg, innanför den
lerklinade väggen.
(Carlie, A, Arthursson, M . 2005. s 189)

På Gotland och Öland har man under yngre romersk järnålder, folkvandringstid och kanske
in i vendeltid byggt hus med väggar i kallmurad skalmursteknik. Att muren är kallmurad
betyder att man inte använt något bindemedel i form av t ex cement för att foga samman
stenarna och skalmurstekniken innebär att man bygger en inre och en yttre mur, där man
sedan fyller ut mellanrummet med mindre stenar, grus och jord. Innanför stenmuren kan
man ha haft en trävägg. (Arthursson, M. 2005. s 117)
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Väggar av torv finner vi under förromersk järnålder i Danmark och hus II i Sörby på Öland
från romersk järnålder - folkvandringstid har även tolkats ha liknande väggar, liksom ett hus i
Uppåkra i Skåne från romersk järnålder. (Beskow-Sjöberg, M. 1977. s 92, 83f)
Även på Island förekommer denna typ av väggar, men då under Vikingatid.
Under vikingatid introduceras ramverkskonstruktionen, troligen först på Birka under tidigt
800-tal. ( Ambrosiani, B, december 2010) Detta innebär att man förbinder de jordgrävda
stolparna, inte bara med ett väggband upptill,
utan även med en träsyll nertill, vilket ger större
stadga åt konstruktionen. De väggramar som
man på så sätt bygger kan fyllas på tre olika sätt.
Antingen med den gamla beprövade metoden
med lerklinad risflätning eller med den nyare
metoden skiftesverk, där man klöv stockar mitt
itu eller till brädor som sedan fördes ner i not i
stolpen. En senare metod var även att i ramen
bygga palissader, d v s stockarna var inte
horisontella utan stående i ramverket eller
jordgrävda. Under sen vikingatid och medeltid finner vi att ramverkskonstruktionerna läggs
på stensyll för att bättre klara röta.
(Ambrosiani, B., Erikson, B. 1993. s 32)

Om ett järnåldershus skall stå i hundra år, så kräver detta omfattande reparationer, då, man
i de flesta fall inte preparerade de jordgrävda stolparna med t ex tjära eller genom att
bränna ändarna.

3.9 Tak

(Carlie, A , Arthursson, M.2005. s 189)

De tak man byggde under järnåldern kan ha varit konstruerade på ett par olika sätt, med
avseende på taktäckningsmaterialet. Ett troligt takmaterial är strå och här finns ett par olika
varianter, där takmaterialet antingen kan läggas på löst eller knytas fast vid takets läkt.
Huruvida man knöt fast takmaterialet under järnåldern vet vi inte, men i historisk tid har
man använt den metoden, då den är hållbarare. Takmaterialet måste förstärkas på takåsen,
där den utsätts för större slitage och hållas på plats av hakar och trädstammar som fästs på
olika sätt över takåsen. Det vanligaste var nog ett halmtak, som hade en tjocklek på mellan
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25 och 40 centimeter. Det finns även exempel på att man lagt ett torvtäkt tak uppe på ett 10
till 15 centimeter tjockt halmlager.
En variant av stråtaket är vasstaket, men då måste man binda vassen och helst blanda upp
den med halm, då vasstrånas glatta yta gör att de lätt glider isär. Agtak förekommer på
Gotland, men då agen inte har lika raka strån som halm och vass så kräver taken en tjocklek
på 40 till 50 centimeter för att hålla vätan borta. (Ag är ett kraftigt halvgräs som kan bli upp
till två meter högt och som i huvudsak växer på Gotland i kalkrika sjöar och kärr)
Den här typen av tak kan, med reparationer, hålla i 35 till 50 år.
Ett annat troligt takmaterial är att man har ett tak av näver. Taktäckningen på dessa hus
består av näver som skärs i så stora, hela stycken som möjligt och läggs omlott i åtminstone
tre lager. För att hålla denna näver på plats så tillämpar man ett par olika metoder.
Å ena sidan kan nävern hållas på plats av ett torvtak. Som då inte består av torv från
torvmossar, utan av grästorv som läggs ovanpå nävern i dubbla lager med gräsytan mot
nävern i understa lagret och med gräsytan uppåt i översta lagret. Torvtaket är tungt och
kräver kraftiga stolpar samtidigt som det kräver ett mindre brant tak för att inte torven skall
hasa av. Torvtaket ger en god isolering och ger genom sitt flacka tak en mindre luftvolym i
huset att värma upp, men man får samtidigt mer besvär med röken.
Nävern kan även hållas på plats av kluvna stockar som i ena ändan hakar i varandra över
takåsen.
Så vitt författaren vet har inga fynd gjorts i Sverige av spåntak, men i de norska stavkyrkorna
använder man sig av tekniken under sen vikingatid/tidig medeltid.
Det har även förts fram teorier om att man haft olika typer av taktäckning på samma hus
beroende på om det varit bostadsdel eller fädel. (Klindt-Jensen, O. 1955. s 1000, 1004)

4 Gården
Genom de grävrapporter som ligger till grund för detta arbete kan vi se att den uppländska
järnåldersgården gärna är placerad på i direkt anslutning till åkerjord eller med en
höjdsträckning eller ett skogsparti i närheten. I de flesta fall rinner en bäck inte långt från
gården. Ofta ligger den på eller i direkt anslutning till tidigare bebyggelse på platsen.
Gravfälten, som kan sträcka sig flera hundra år tillbaka i tiden, ligger ett par hundra meter
från gården. Gården består av ett par och upp till sex olika byggnader, varav flera är av
enklare slag för hushållsgöromål, hantverk eller förvaring. Man håller sig med nötkreatur,
häst, svin, får och getter. Ibland förekommer hundar, kattor, höns och gäss. Delar av ägorna
kan ha avskiljts av hägnader av sten eller trä. Man hittar även spår av hantverk i form av
keramiktillverkning, vävning och järnbearbetning.
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I Skåne lägger man också gärna bebyggelsen nära ett vattendrag, men här förekommer även
att man lägger sig på slättmark. På Gotland föredrar man att ligga i anslutning till ett träsk
(gotländska för insjö) eller myr, vilket under järnåldern troligen var en insjö och i Dalarna kan
man bosätta sig på ett näs utmed en älv.
Åse Hedemark anser sig se två olika typer av gårdsstruktur i Mälardalen. Under bronsålder
och den äldre järnåldern var husen spridda över stora områden och hade sinsemellan ingen
fast struktur, medan man under slutet av den äldre järnåldern kunde finna alltfler
bosättningar med ett större treskeppigt hus och ett mindre treskeppigt hus som tolkats som
uthus eller ekonomibyggnad. Dessutom kunde man på gården finna ett fyrstolpshus en bit
från huvudbyggnaden. Utanför gårdsplanen fanns en brunn och ett härdområde. (Hedemark,
Å. 1996. s 33ff)
Under romersk järnålder och folkvandringstid finner vi i Uppland flera fall där två gårdar
ligger relativt nära varandra. Under vikingatid finner vi en tendens till en tätare bebyggelse,
något som framträder tydligare under medeltiden.(Göthberg, 2000, s 115ff, 121)
Flertalet bosättningar under yngre bronsålder och en stor del av förromersk järnålder har
varit av kortvarig natur, troligen beroende på extensivt och rörligt jordbruk. Det är sällan
man hittar spår av reparationer eller ombyggnader och husen har troligen stått i 50 till 75 år.
Under slutet av förromersk järnålder ökar stabiliteten i bosättningsmönstret. Man bor längre
på samma plats och man använder husen under längre tid, något som reparationer och
ombyggnader vittnar om. Jordbruket blir mer intensivt och stensträngar och inhägnader
börjar uppträda.
Vid övergången mellan äldre och yngre järnålder sker en omflyttning av bebyggelsen och det
finns även tecken på stagnation. Möjligen har en social stratifiering skett under denna tid så
att nya hierarkier växt fram med storgårdar och hallbyggnader. (Göthberg, 2000, s 165ff)

4.1 Gården under Förromersk järnålder - Vendeltid
Under slutet av äldre järnålder kan man i Uppland se ett tydligt gårdsmönster. Förutom ett
större treskeppigt hus fanns ofta ett mindre treskeppigt hus som uthus. Dessutom kunde det
finnas ett fyrstolpshus i utkanten av bosättningen. Mot slutet av förromersk järnålder blev
husen längre, vilket kan innebära att fähusdelen utökades och att man därmed även hade
behov av större förrådsutrymmen. Uthus blev även vanligare under denna period. Framför
husen fanns en gårdsplan och utanför denna ett härdområde. Här fanns även en brunn och
inom 500 meter från husen fanns gravar eller ett gravfält. I anslutning till gården kunde man
även finna hägnader och åkrar. De minsta gårdarna hade endast ett hus. Från slutet av
romersk järnålder kan man finna storgårdar som kan omfatta tre eller fler treskeppiga hus,
varav ett kan tolkas som en hallbyggnad. (Göthberg, 2000, s 94, 98, 229)
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En grov indelning av gårdarnas betydelse borde kunna ske efter antalet hus och dessas
storlek. Då den normala gården i regel består av två hus, kan man förutsätta att de till
antalet mycket färre gårdar med fler och/eller större hus haft en större social status.
Indikationer på hög status har säkert även de platåbyggnader, stora fähus och hallbyggnader
haft som man påträffat. (Göthberg, 2000, s 128)
På Gotland och Öland försvinner de treskeppiga husen som byggts i skalmursteknik i
övergången mellan folkvandringstid och vendeltid, kanske beroende på sociala faktorer.
Fallgren anser att det på Öland under romersk järnålder och folkvandringstid i huvudsak
funnits små gårdar med ett eller två hus (ca 1 000) och ett mindre antal större gårdar med
tre till fem hus (drygt 100). (Fallgren, J-H. 2006. s 143)

4.2 Den vikingatida gården
Vikingatiden är byggnadstekniskt en mycket intressant period. De treskeppiga
multifunktionella långhusen, med inre takbärande stolpkonstruktioner, som innehåller såväl
bostadsdel som fädel och förråd, försvinner successivt i Uppland och ersätts av enskeppiga
ramverkskonstruktioner, där väggarna är takbärande. Dessa kan ha väggar av liggande
bräder, stående bräder eller lerklinade flätverk inom ramverket och är främst avsedda för ett
ändmål, såsom bostad, kokhus, fähus eller förråd. Dessa uppvisar stora variationer
beträffande storlek och struktur och har troligen haft olika funktioner på gården. (Hållans,
Svensson, 1999, s 27, 29)
Detta innebär att gårdsformen förändras från att ha bestått av ett eller ett fåtal hus till att
övergå till att omfatta såväl fyra som sex byggnader. De ålderdomliga grophusen lever
fortfarande kvar, dock i varierande omfattning. Ramverkskonstruktionerna försvinner till stor
del med medeltidens intåg, men lever kvar lokalt som skiftesverkshus (Gotland och Öland)
eller korsvirkeshus (Skåne).
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5 Kontinuitet
De gårdar som jag studerat är ofta placerade i ett område med bebyggelse från stenålder,
bronsålder eller som i exemplet nedan, från Sanda i Fresta socken, Uppland, från början av
vendeltid.
I

II

III

IV

(Åqvist, C. 2006. s 46-55)

Som vi kan se ovan verkar det som om den vendeltida bebyggelsen i huvudsak är placerad i
den östra och den centrala delen av utgrävningsområdet (III och IV). Detta är en
etableringsfas och vi hittar endast tre större och en mindre byggnad.
Under vikingatiden expanderar bebyggelsen ut till att omfatta tre större och sex mindre hus.
Dessutom börjar grophusen dyka upp i en relativt stor omfattning under denna period (II och
III).
Under den tidiga medeltiden förstärks bebyggelsen i den centrala delen av
utgrävningsområdet och man börjar även bebygga den västra delen (I och II). Man får en
känsla av att ett större hus dominerar och att det finns ett större antal mindre byggnader
inom området.
Under medeltiden finner man en koncentrerad, mindre bebyggelse i väster(I), medan
ingenting återstår av de tidigare bebyggda områdena i de centrala och östra delarna.
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Det intressanta här är att en bebyggelse etableras under vendeltid, expanderar under
vikingatid och tidig medeltid för att sedan retardera under medeltiden, samtidigt som
bebyggelsecentrum successivt har flyttats från öster till de centrala delarna (ca 60 meter)för
att slutligen hamna i väster (ytterligare ca 80 meter). Bebyggelsen upphör helt under 1600talet. (Åqvist, C. 2006. s 45-56)

6 Huskonstruktioner i olika geografiska områden
Beträffande Uppland så kan man iaktta att huskonstruktionerna förändrades under
förromersk järnålder så till vida att grundkonstruktionen i slutskedet alltmer övergick från en
överbalanserad och balanserad konstruktion till en lätt underbalanserad form för de
treskeppiga husen. Man kan se detta bl. a genom en något minskad bredd mellan de
takbärande stolparna. De korta husen kan ha haft en- eller treskeppiga konstruktioner och är
troligen förråd.
Under romersk järnålder gjordes mittskeppen smalare i de treskeppiga husen så att den
takbärande konstruktionen blev underbalanserad. De hus som varit längre än 20 meter har
troligen innehållit såväl bostadsdel som ekonomifunktioner. De flesta huvudbyggnader på de
uppländska gårdarna har varit mellan 20 och 30 meter långa.
Under vendeltid - vikingatid introduceras de enskeppiga ramverkshusen, vilka är mindre än
de treskeppiga husen. Detta innebär att det flerfunktionella huset överges till förmån för att
varje hus ges en eller ett fåtal funktioner. (Fagerlund, D, Göthberg, H, Qviström, L, Åberg, K.
1999. s 180-183)
I Skåne är det under förromersk järnålder relativt vanligt att de treskeppiga långhusen med
raka långsidor är uppdelade i två rum, med en ingångsdel placerad mitt på långsidan och
emellan rummen. Den västra hushalvan har ofta tolkats som bostadsdel och den östra som
fä- eller ekonomidel. Storleken har man antagit berott på en social stratifiering. Man har
hittat relativt få mindre, enskeppiga hus och fyrstolpshus under perioden och de man funnit
har tolkats som förråd, verkstad eller djurinhägnad. Även antalet grophus är litet.
Under senare delen av den förromerska järnåldern (period III) ökar antalet större långhus
och gårdarna uppvisar flera samtida byggnader av olika storlek och konstruktion med ett
ökat antal mindre byggnader med en trolig ekonomifunktion. Långhusen med lätt konvex
form börjar uppträda under denna period, men blir vanligare under romersk järnålder.
(Arthursson, M. 2005. s 78, 81, 85, 86, 90-97)
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Under romersk järnålder och folkvandringstid spreds sig bruket att bygga med eller mindre
konvexa långhus i Skåne, där även bockbredden speglar den konvexa formen. Antalet
grophus ökar något under perioden. Långhusen blir även alltmer underbalanserade med
minskande bockbredd.
Vi finner i Skåne under vendeltid och vikingatid långhus med såväl raka som konvexa väggar i
olika storlekar. Bockbredden som successivt minskat börjar under senare delen av vendeltid
åter öka och kan uppgå till mellan tre och fyra meter. Under vikingatid fortsätter man att
använda treskeppiga långhus, men nu uppträder även både enskeppiga som tvåskeppiga hus
samt hybrider där man kombinerar två- och treskeppiga takbärande konstruktioner. De
treskeppiga husen kan även få allt färre bockar, vilket kulminerar i de s. k, Trelleborgshusen
som man kan finna med endast två bockar, en i vardera gaveln. Avsaknaden av takstolar eller
tvärband har man löst genom att stötta väggarna på utsidan med hjälp av snedställda stöttor
(trellar) för att avlasta tyngden av taket. Fyrstolpshusen finns fortfarande kvar under
perioden, liksom grophusen som blir allt vanligare och som man kan finna i stora
koncentrationer på förmodade handelsplatser vid kusterna. Grophusen varierar i utseende
och det blir vanligare med större grophus med nästan kvadratisk form. Tvåskeppiga
konstruktioner och enskeppiga hus med eller utan syllstenskonstruktion tycks höra till den
senare delen av vikingatid, men saknas i Skåne. I och med kyrkbyggandet infördes även
tekniken att bygga stavbyggnader. (Arthursson, M. 2005. s 105f, 112, 122f, 139, 141)

Ett intressant exempel på utvecklingen finner vi i Stora Köpinge i
Skåne där de två översta huset i bilden till vänster är byggda
under förromersk järnålder, de två nästföljande under romersk
järnålder, huset därnäst under folkvandringstid/vendeltid.
Serien avslutas med ett hus från vikingatid och slutligen ett från
medeltid. Under denna tidsperiod ser vi hur husen successivt blir
kortare och kortare och att bredden är relativt konstant.

(Burenhult, G. (red.) 1999. s 40)

På Gotland och Öland finner vi under yngre romersk järnålder och folkvandringstid
treskeppiga långhus med kallmurade skalmursväggar. Den takbärande konstruktionen liknar
emellertid mycket den man kan se på fastlandet, dock med den skillnaden att bockbredden
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generellt är mycket större, med en bredd på upp till 4 meter (Något man även kan finna i
Östergötland). På Öland har husen ofta ingången på långsidan, men den kan även finnas på
den ena gaveln. I Vallhagar på Gotland finns ingången alltid i bägge gavlar.( Klindt-Jensen, O.
1955. s 1002) Husen kan även vara hopbyggda, utbyggda eller tillbyggda med mindre hus.
Variationen i långhusens form och mått och gårdarnas sammansättning är mycket större än
på fastlandet. (Arthursson, M. 2005. s 117f, 120)
Genom ras och stentäkt under århundraden är murresterna idag tämligen låga, men det
vanliga torde ha varit att murarna haft en höjd på mellan en och en och halv meter, även om
det förkommer murar som haft en höjd på 5 – 6 decimeter och någon som överstiger 1,5
meter. Dessa murar har burit taket tillsammans med bockkonstruktionen.(Klindt-Jensen,O.
1955. s 1001) (Anderson,I.1955. s 1020) (Lundström,R. 1955. s 1033)
Att man byggt väggarna i sten i stället för trä eller flätverk som på fastlandet beror troligen
inte på brist på virke, utan kan kanske ha berott på att man ville ge sociala signaler till sin
omgivning. Att bruket upphörde vid folkvandringstidens slut kan även det ha att göra med
att man fann andra sätt att markera social status på. (Cassel, K. 1998. s 81, 180ff)
De stenmurshus som vi finner på Gotland och Öland under romersk järnålder och
folkvandringstid speglar en egen byggnadstradition. Hus av samma typ är svåra att finna på
andra håll. I Norge har man funnit ett liknande hus från folkvandringstid i Sostelid, Åseral
med en längd av 45 meter. Även på ett par andra platser har man funnit hus med väggar av
sten eller en blandning av sten och torv, men samtliga tycks tillhöra yngre järnåldern och
således vara yngre än de svenska husen. (Klindt-Jensen, O. 1955. s 980ff) Även på Grönland,
Irland, Orkneyöarna, Shetland och Hebriderna förekommer stenmurshus, men dessa är då
vikingatida. (Klindt-Jensen, O. 1955. s 990. 993, 996)
Kanske kan man spåra influenser på denna byggnadsteknik från keltiska hus i Tyskland, via
torvväggstraditionen i Danmark under förromersk och romersk tid till våra svenska öar
(Klindt-Jensen, O. 1955. s 996f) eller också har denna teknik uppstått spontant här.
Att notera här är att det under romersk järnålder och folkvandringstid även förekommer
treskeppiga hus på Gotland (och Öland) som inte har stenmursväggar, även om dessa i regel
är mindre och betydligt färre. (Sex stycken i Tjängdarve) (Rydén, B. 1999. s 16, 49-52)
(Göthberg, H., Kyhlberg, O., Vinberg, A. 1995. S 126f, 131)
Övrig järnålder är utgrävd i mindre omfattning på Gotland och få husgrunder finns
dokumenterade. Man kan här dock nämna ett enskeppigt hus från vendeltid i Fjäle, vilket
tidsmässigt ligger före de enskeppiga hus vi finner i Birka, (Carlsson, D. 1979. s 133-136) samt
enskeppiga hus under vikingatid på såväl den gotländska landsbygden (Fjäle och Burge) som i
Visby. (Thunmark-Nylén, L. 1983. s 50-52) (Wickman-Nydolf G. 2011)
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I Västergötland finner vi inte särskilt många husgrunder från järnåldern som hittills grävts ut.
De tre ställen som ingår i materialet uppvisar treskeppiga hus under förromersk och romersk
järnålder samt folkvandringstid samt ett fåtal enskeppiga hus under samma perioder.
Husstorleken påminner mer om den skånska traditionen, men husen är i genomsnitt kortare.
Ett fynd av ett Trelleborgshus i Esketorp anknyter även till den skånska traditionen.
(Berglund, A, Axelsson, C. 2005. s 35, 43, 60-61, 113), (Berglund, A, Axelsson, C. 2008. s 27,
29-39, 47-48, Bilaga) , (Norrman, M. 2005. s 113-116).
För Dalarnas vidkommande föreligger fem boplatser med järnåldershus i materialet, där
fynden domineras av grophus med tyngdpunkt på vikingatiden. Därutöver hittar vi ett fåtal
tre- och enskeppiga hus från företrädelsevis yngre järnåldern. Några gårdsbilder går inte att
finna i detta material. Det stora antalet grophus under vikingatid kan indikera att
järnbearbetningen blivit alltmer vanlig på gårdarna under yngre järnåldern och kanske att
det kan förekomma en viss koncentration av denna järnbearbetning, då vi hittar rester av tio
grophus på samma ställe (Islingsby). (Bennström, G. Dalarnas Museum.), (Lögdqvist, A. 2009.
S 21, 36-39), (Syse, B. 1996. s 30, 40-41)
Inom södra och mellersta Skandinavien finns det under förromersk järnålder tydliga likheter
beträffande storlek på hus och den inre indelningen i olika sektioner eller rum som man kan
uttyda med hjälp av bockarnas placering, där man tolkat en glesare placering som bostadsdel
och en tätare som förråd eller fädel. Man kan även iaktta att bredden i de takbärande
bockarna minskar successivt över tiden och att takkonstruktionen går från överbalansering
till balans eller t o m underbalansering under senare delen av förromersk järnålder. Stora
regionala avvikelser kan dock förekomma. I östra Mellansverige, Östergötland och norra
Småland kan man se en tendens att långhus med en konvex form blir vanligare under denna
period. Introduktionen av mer eller mindre konvexa husformer tycks sprida sig från norr till
söder i södra och mellersta Skandinavien. De stora och mycket stora långhusen tycks ha varit
i bruk under lång tid (100-200 år) och genomgått omfattande reparationer. (Arthursson, M.
2005. s 87, 104)
Under romersk järnålder och folkvandringstid spreds sig bruket att bygga mer eller mindre
konvexa långhus av olika storlekar över ett allt större område i Mellansverige och norra
Götaland. Parallellt fanns dock långhusen med raka väggar kvar.
Under sen Vendeltid och Vikingatid införs en rad olika byggnadsformer, I Skåne ser vi ett
antal trelleborgshus, kyrkobyggandet inspirerar till stavbyggnader, stensyllar uppenbarar sig
liksom enskeppiga ramverkskonstruktioner. Stormannagårdar uppförs med mycket stora
långhus, både för att manifestera makt, men kanske även för kulthandlingar. Det rituella kan
manifestera sig i stora hallbyggnader, men även i mindre byggnader som ligger i anslutning
till ett hägn. Raka och konvex hustyper återfinns parallellt och variationerna i husbyggandet
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är mycket stora. De treskeppiga långhusens bockbredd ökar även under vikingatid för att nå
en bredd av 3 -4 meter.
Det nya är att de mångfunktionella långhusen ersätts av flera olika, mindre byggnader, där
varje hus har en eller ett fåtal funktioner av typen bostad, smedja, fähus, förråd etc.
(Arthursson, M. 2005. s 104, 122ff, 141, 146f)

7 Analys av undersökningsmaterialet
I denna undersökning ingår 418 hus från Dalarna, Gotland, Skåne, Uppland och
Västergötland under järnåldern. Dalarna och Västergötland är härvidlag dåligt
representerade på grund av att få fynd av husgrunder från denna period hittills gjorts.
Undersökningen är baserad på grävrapporter hämtade från platser där man i regel grävt på
grund av att en väg skall dras fram och den kan inte anses som statistiskt representativ och
resultaten kan därför inte anses som allmängiltiga, även om man kanske kan få en god
vägledning om hur det kan ha sett ut.
Olika hustyper har uppenbarligen använts under olika långa tidsperioder, vissa kanske under
något hundratal år, medan de treskeppiga långhusen har en tradition som sträcker sig över
1 000 år, från bronsåldern och ända fram in i den tidiga medeltiden (Arthursson, M. 2005. s
147). Även om vi har en likartad tradition i hela Sverige av att bygga treskeppiga hus, vore
det rimligt att anta att dessa kan skilja sig åt över tiden och mellan olika delar av landet.
De treskeppiga husen har dominerat gårdsbilden i Sverige under hela järnåldern med
undantag av vikingatiden, då vi i Uppland har ett nytt inslag av enskeppiga hus och i Skåne
finner ett antal s. k. Trelleborgshus. De treskeppiga husen har i många fall stått enskilt eller
som ett par i olika storlek tillsammans, men man finner dem även i kombination med
enskeppiga hus, fyrstolpshus och grophus, där de senare troligen varit ekonomibyggnader av
olika slag. I Uppland finner vi under vikingatiden enskeppiga hus med ramverkskonstruktion,
med jordgrävde stolpar eller stensyll, ofta tillsammans med äldre treskeppiga hus eller med
fyrstolpshus och grophus. (Bilaga 1)
Jämför vi de treskeppiga husens förändring under järnåldern så finner vi att under
förromersk tid så är husen i Uppland i stort sett mellan 4 och 8 meter breda och 8 till 20
meter långa. I Skåne är husen 6 meter breda och mellan 10 och 33 meter långa.
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Under romersk järnålder och folkvandringstid har vi i Uppland hus med en bredd som
varierar mellan 2 och 9 meter och med en längd på mellan 5 och 35 meter, i Skåne har de en
bredd på mellan 5 och 6 meter och en längd på 15 till 40 meter och i Västergötland en bredd
på mellan 6 och 8 meter och en längd på mellan 10 och 40 meter.

Under vendeltid och vikingatid ligger husbredden i Uppland kvar på mellan 2 och 8 meter
och längden ligger mellan 5 och 17 meter, medan man i Skåne bygger hus som är 5 till 9
meter breda och 10 till 50 meter långa.
En jämförelse pekar på att man i Uppland haft en mycket större variation i bredden på hus
som varierat mellan 2 och 9 meter, medan man i Skåne legat på en bredd av ca 6 meter.
Skåne har däremot en mycket större variation på huslängden där man har en benägenhet att
bygga längre hus. Man får även en bild av att man är mer traditionsbunden i Skåne och att
husen är relativt likartade, medan man i Uppland har en rik variation av bredd och längd. De
minsta variationerna i utformningen av sina hus finner vi dock på Gotland, där normhuset är
6 till 10 meter brett och 10 till 25 meter långt. (Bilaga 2)
En jämförelse mellan
Skåne, Uppland och
Gotland beträffande
huslängden under romersk
järnålder och
folkvandringstid visar på
olika byggnadsmönster. I
Skåne har man en mer
enhetlig längd på sina hus
runt 20 meter med ett
fåtal på knappa 40 meter
och enstaka hus på 10 eller
60 meter. I Uppland är
husen generellt sett
kortare, där ca 10 meter
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dominerar, men där vi även finner ett antal på ca 18 meter och ett antal på ca 23 meter.
Några hus är 5 meter långa och ett par ligger runt 30-metersnivån. Även i Gotland har en
stor mängd hus runt 20-meterslängden, men här finner vi fallande längder från ca 30 meter
ner till 10 meter.

En jämförelse av de
treskeppiga husen
mellan olika tidsperioder under
järnåldern visar att
man i Uppland kraftigt ökar huslängden från förromersk järnålder (FR) till romersk järnålder
(R), varefter den
minskar under
folkvandringstid (F)
och sedan ökar under
vendeltid (Ve) och
ökar ytterligare under
vikingatid (Vi). Dock
utan att nå upp till
huslängderna under
romersk järnålder. I
Skåne är förhållandena annorlunda
och man bygger här
hus som under förromersk järnålder,
romerk järnålder,
folkvandringstid och
vendeltid i stort sett
håller sig runt längder på 20 meter.

Ett par udda exempel kan vara värda att notera. I bilaga 4 återfinns exceptionellt långa hus
på 37, 44 och 50 meter. Och hus som är exceptionellt smala på 2,6, 3 och 3,5 meter trots att
längden ligger på 17,7, 12 och 10 meter. Varför bygger man sådana hus och hur praktiska är
de? Eller föreligger tolkningsfel i grävrapporten?
Det förekommer även riktigt stora hus i materialet med mått på 14 * 50 meter (700 m 2),
10,5 * 26 meter (273 m2) och 8,5 * 32,5 meter (276 m2). De hade tydligen stora fester på
järnåldern. (Bilaga 4)
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Beträffande övriga hus så hittar jag fyrstolpshus eller stolphus under hela perioden i Uppland
och Skåne, liksom grophus som ökar i omfattning i Uppland under vikingatid. Enskeppiga hus
förkommer sporadiskt på de flesta håll. Men det är först i och med byggandet av
ramverkshus i Uppland som antalet blir större. Vid ett fåtal tillfällen hittar man ett
tvåskeppigt hus eller ett hybridhus.
Ser man till genomsnittliga värden så är fyrstolpshusen i regel 3 * 4 meter och grophusen
2 * 3 meter, även om de senare kan variera lite i storlek och utformning. Ramverkshusen har
många gånger en bredd på 4 – 5 meter och en längd på mellan 5 och 7 meter. De
trelleborgshus jag funnit har varit relativt stora med en bredd på 7 – 8 meter och en längd på
mellan 20 och 30 meter. (Bilaga 3 och tabell nedan)

8 Diskussion
Författarens intryck är att det under hela järnåldern finns tre byggnadstekniskt olika
områden i Skandinavien, som visserligen har mycket gemensamt, men som ändå skiljer sig åt
i olika avseenden. Det södra omfattar östra Danmark, Skåne, Halland, Bohuslän och södra
delarna av Småland, medan det norra består av Uppland, Sörmland, Östergötland, norra
Småland och kanske södra Norge. Västergötland tycks vara mest influerat söderifrån. Därtill
kommer bruket att bygga skalmurshus på Gotland och Öland som ställer dessa områden i en
egen kategori.
Det finns ett par hustyper som det kan vara av intresse att titta på närmare.
Treskeppiga hus med väggar i skalmursteknik finner vi på Gotland och Öland från den
romerska järnålderns början till början av vendeltid, således under en tidsrymd av nästan
600 år. Väggarna hade lång livslängd och var täta och stabila, men krävde en stor
arbetsinsats när de byggdes. De gotländska stenmurshusen är mellan 7 och 11 meter breda
och har i huvudsak en längd på mellan 9 och drygt 30 meter.
Det har varit möjligt att utföra mätningar av
samtliga stenmursgrunder på Gotland, såväl de
utgrävda som redovisas i denna uppsats, som
de icke utgrävda, då ju dessa i regel syns tydligt i
terrängen. I diagrammet redovisas 1 694
stycken, men Dan Carlsson räknar med att
ungefär 40 % av samtliga husgrunder har blivit
bortodlade eller att stenen blivit bortforslad
medan Majvor Östergren anser att minst 60 % blivit bortodlat, vilket innebär att det totala
antalet husgrunder kan ha uppgått till mellan 2 600 och 4 500. (Cassel, K. 1998. s 91)
Diagrammet ovan redovisar nästan en normalfördelningskurva, men med vissa avvikelser.
Det stora flertalet hus ligger inom samma intervall som i uppsatsen, men man kan notera att
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hela 155 stycken har en längd av 20 meter och 133 på 15 meter. Det finns även ett hus med
en längd av 48 meter, ett på 53 meter och ett hus som mäter hela 67 meter i längd.
(Svedjemo, G. 2011)
Vi finner likartade byggnadssätt i t ex Norge och på Grönland, men då mycket senare, under
vikingatid. Hur byggnadssättet uppstod och om det var lokala impulser eller om de var tagna
från stenbyggda hus utomlands och omvandlade till svenska förhållanden är en fråga som
återstår att utröna, liksom varför man upphörde att bygga dessa hus som rimligen borde
vara rätt bekväma att bo i. Cassels teori om att man inte behövde hustypen för att hävda sin
sociala status kan man även fundera över. Kan man kanske se de vendeltida gravarna i
Trullhalsar som är byggda på samma sätt som små sentida hus för de döda?
En personlig reflektion angående antalet skalmurshus är att det kanske var så att inte alla
hus byggdes på detta sätt under romersk järnålder och folkvandringstid, då vi sett att även
traditionella treskeppiga hus förekommer (Tjängdarve) och då relativt få husgrunder grävts
ut på Gotland, kan det vara möjligt att ett antal treskeppiga hus kommer fram vid
kommande utgrävningar.
Ramverkskonstruktionen introduceras först i Sverige i
Birka under 800-talet (Ambrosiani, B. 2010) för att
sedan långsamt sprida sig till Uppland (Pollista,
Sanda), där tekniken till att börja med först användes
i ekonomibyggnader för att sedan även användas i
bostadshus. (Augustsson, J-E, 1995. s 22) konstaterar
att det under medeltiden är så att boningshusen ofta
är byggda med äldre, beprövade tekniker, medan nya
byggnadstekniker ofta först används i
ekonomibyggnader. Under järnåldern har man hittills
inte funnit några ramverkshus i vare sig Skåne
(Arthursson, M. 2010) eller Dalarna. Fördelarna med
ramverken är att åtgången på timmer är relativt låg,
byggnadssättet är flexibelt och de är relativt lätta att bygga till. Det är rimligt att anta att
byggnadssättet kommer från de tidigare städerna Dorestad i Tyskland och Ribe i Danmark.
(Rosberg, K. 2009. s 56) Det vore intressant att undersöka om de enskeppiga husen på
Gotland från vendeltid (Fjäle) och vikingatid var av ramverkskonstruktion eller inte. Skulle de
vara detta så ligger de tidsmässigt före Birka och byggtekniken kan således ha förts till Birka
via Gotland.
När Sigtuna anläggs är ramverkstekniken väl etablerad och en stor andel av husen byggs på
detta sätt. Byggnadstekniken lever kvar in i medeltiden, men ersätts vartefter av de
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knuttimrade husen. Det är i huvudsak på Gotland och Öland som den levt kvar, kanske
beroende på virkesbrist, både ifråga om mängd och i fråga om långa, raka stammar.
Som vi ser i tabellen ovan kan vi konstatera att det finns ramverkshus i Birka under 800-talet
och att det kanske funnits redan vid etableringen av staden, vilket vi inte vet, då endast 4 %
av ytan är utgrävd. I Sigtuna finns de vid stadens etablering och var troligen i majoritet, även
efter det att man började bygga knuttimrade hus i början av 1000-talet. Husen i Birka och
Sigtuna har antingen haft jordgrävda stolpar eller stensyllar och någon gång båda delarna i
samma hus, men det verkar som om syllarna dominerat. Husen har anpassats till de smala
och långa tomterna och varit ca 4,5 meter breda. De har genomsnittligt varit lite längre i
Birka (7,3 m) än i Sigtuna (5,8m). Stadsplaneringen har tydligen gamla anor.
Grophusbyggandet som funnits under hela järnåldern ökar under vikingatiden, möjligen
beroende på en ökad tillgång till järn och därmed ett behov av härdar och smedjor som
kunde förläggas så att det inte riskerade att tända eld på boningshus och fähus.
Traditionen att bygga hus i knuttimringssteknik hittar vi först i Sigtuna 1005-1010. (Rosberg,
K. 2009. s 94) De knuttimrade husen kräver ett visst tekniskt kunnande för att bli stabila och
täta, det går åt relativt mycket, rakvuxet timmer, men husen har relativt goda
värmeisolerande egenskaper. Impulserna till att bygga knuttimrade hus kommer med stor
sannolikhet österifrån, där man haft månghundraårig erfarenhet av detta redan före 1000talet. Det finns lämningar av en by med knuttimrade hus i övre Volgaområdet från 300-400talen, i det polska Wollin under slutet av 600 av 600-talet, i Staraja Ladoga från 700-talet och
från Novgorod 953. (Rosberg, K. 2009. s 101, 104-105, 116) Man kan tycka att det är konstigt
att byggtekniken inte kommit till Sverige tidigare i all synnerhet som man haft täta
handelsförbindelser med dessa områden under lång tid.
Trelleborgshusen började byggas i de s k Trelleborgarna i det dåvarande danska riket och vi
finner dem i Skåne och i ett exemplar i Västergötland. Husen är relativt stora och har kanske
haft en rituell funktion.
I Uppland är man kanske inte lika konventionell och traditionsbunden i sitt husbyggande, då
variationerna är stora beträffande husens längd och bredd. Det är även här som vi finner
inkörsporten för nya huskonstruktioner. Det är här som vi finner de konvexa, treskeppiga
långhusen. En tradition som sedan sprids söderut. Det är här vi i början av 800-talet finner
ramverkskonstruktioner på Birka, förmodligen efter impulser från de nya städerna på
kontinenten. Det är här vi finner knuttimrade hus i Sigtuna vid 1000-talets början.
På andra håll har bruket att bygga trelleborgshus kommit från de danska befästningarna till
Skåne och i något fall ända upp till Västergötland.
Det verkar också som om nya byggnadsstilar i ett par fall först får sitt genomslag i
stadsbildningar som Birka och Sigtuna eller i planlagda befästningsanläggningar. Om detta
beror på en kreativ miljö, bristen på markutrymme eller städernas kosmopolitiska befolkning
med erfarenheter från olika håll vet vi inte.
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Kanhända har sättet att bygga de gotländska stenmurshusen även det kommit av impulser
utifrån när man sett stenhus på sina resor söderut.

9 Sammanfattning
Under mer än 1000 år byggde vi treskeppiga långhus i Sverige. Dessa förändrades genom att
bli smalare och åter bredare, att bli allt längre eller att gå från att vara balanserade till
underbalanserade.
Under vikingatid sker så en rad nydaningar inom husbyggnationen. Trelleborgshusen sprids
norrut från Danmark, ramverkskonstruktionerna etableras i Birka och sprids i Uppland och
senare till Sigtuna, först med stolpburna hus och senare stående på syll. Knuttimringstekniken kommer in i landet och det är möjligt att stavkyrkor börjar byggas.
Det är under denna period som man grundlägger en byggnadstradition som lever kvar in i
våra dagar med timmerhus på fastlandet, korsvirkeshus i Skåne och bulhus på Gotland.
Det vore naturligtvis intressant att veta varför just vikingatiden blev en så dynamiska period
när det gällde nytänkandet inom husbyggandet. Är det de begynnande stadsbildningarna
som driver fram detta? För färdats över hela den europeiska kontinenten hade man ju gjort
även tidigare, utan att detta satt sina spår i hur man byggde hus. Kristnandet av landet kan
väl knappast vara orsaken, då många av förändringarna kommer tidigare. Möjligen kan det
bero på en social och kulturell struktur som är öppen för nytänkande och som inte är lika
traditionsbunden som tidigare.
Intressanta frågor är naturligtvis om det på Gotland och Öland finns ett större antal
treskeppiga hus utan stenmursväggar under romersk järnålder och folkvandringstid samt om
de enskeppiga ramverkskonstruktionerna kommer till Gotland tidigare, samtidigt eller
senare än bebyggelsen på Birka. Här kan även nämnas att skiftesverkshusen benämndes
”danska hus” på Gotland under medeltiden.
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Bilaga 2
Diagram över antal hus samt längd och bredd i meter
under förromersk järnålder.
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Diagram över antal hus samt längd och bredd i meter
under romersk järnålder och folkvandringstid.
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Diagram över antal hus samt längd och bredd i meter
under vendeltid och vikingatid.
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Tabell över huskategorier samt längd och bredd för olika bosättningar.
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