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Stolpbyggda hus vid
Umeälvens mynning
Den yngre bronsåldern i ny skepnad
Anna-Karin Lindqvist & Nina Granholm
English summary
In connection to the construction of a new road just outside the city of Umeå in
Västerbotten, North Sweden, post-built houses from the Late Bronze Age have been
IRXQG7KLVLVWKHÀUVWWLPHVXFKKRXVHVZLWKDJULFXOWXUDOFRQQHFWLRQVKDYHEHHQIRXQG
along the coast of Norrland, north of Uppland.
Two sites with building foundations have been found, 1.5 km apart at Klockarbäcken
DQG6RFNHQYlJHQERWKRQVDQG\VRLOVLQSUHVHQWGD\DUDEOHÀHOGV%RWKVLWHVKDYHDOVR
EHHQVXEMHFWWRRYHUVDQGLQJ E\ZLQGRUÁRRG DQGWKHIHDWXUHVFRXOGHDVLO\KDYHEHHQ
overlooked. The site at Klockarbäcken includes one building and several large cooking
pits. The settlement was not located beside the seashore, but close to a small lake,
Prästsjön. The site at Sockenvägen is larger, and was located on the northern banks of
the River Ume’s mouth. Remnants of least three post-built houses have been found.
7KHODUJHVW+RXVH, [P KDGVOLJKWO\GLYHUJLQJORQJZDOOVPDUNHGE\URZVRI 
post-holes, and almost identical counterparts are present in Uppland. House II was
smaller, 8 x 3.4 m, and was similar to the South-Scandinavian houses with dwelling room
and byre. Numerous larger post-holes of House III, have been found, but it has not been
possible to determine its construction as yet. However, large amounts of charred barley
have been found in several of the post-holes, indicating that it was a storage building.
The buildings at Klockarbäcken and Sockenvägen have typical features of South- and
Mid-Scandinavian buildings from the Late Bronze Age in terms of layout, but they
GLYHUJH VLJQLÀFDQWO\ IURP WKH ODWHU WKUHHDLVOHG KRXVHV FRQQHFWHG WR WKH VHGHQWDU\
settlements established along the coast of Central Norrland during the Pre-Roman and
Roman Iron Age. No later Iron Age foundations connected to agriculture have been
found as yet in Västerbotten.
$QQD.DULQ/LQGTYLVW6RÀHKHPVFlJHQ%6(8PHn6ZHGHQ
annakarin.lindqvist@allt2.se
1LQD*UDQKROP9lVWHUERWWHQVPXVHXP*DPPOLD%R[6(8PHn6ZHGHQ
nina.granholm@vbm.se

Inledning
8QGHUnUHQJHQRPI|UGHVÁHUDDUNHRORJLVNDXQGHUV|NQLQJDUI|UDQOHGGDDY7UDÀNYHUNHWVSODQHULQI|UHQQ\ULQJOHGI|U8PHn
stad. Undersökningarna vid Umeälvens norra sida genomfördes av
Västerbottens museum och Angaria AB (Heinerud & Larsson 2013;
*UDQKROPHWDO-RKDQVVRQHWDO 
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Då en del av ringleden passerar Umeälvens delta var det inte förYnQDQGHDWWHWWÁHUWDOIRUQOlPQLQJDUNRPDWWEHU|UDV'HWYDUGHOYLV
sedan tidigare kända lämningar, men framför allt gjordes överraskande
fynd i åkermarken längs den planerade vägsträckningen. Inom de två
undersökta platserna vid Sockenvägen och Klockarbäcken föreligger
dateringar från bronsålder – 1400 talet. I den här artikeln behandlar
vi de stolpbyggda husen från bronsåldern, som med säkerhet kunde
dokumenteras vid Sockenvägen och Klockarbäcken, de första i sitt
slag norr om Uppland.
Inför de slutliga undersökningarna på de båda boplatskomplexen
KDU HWW ÁHUWDO XWUHGQLQJDU RFK I|UXQGHUV|NQLQJDU lJW UXP Sn EnGD
sidor om Umeälven (se t. ex. Lundberg et al 1999; Andersson 2000;
6XQGVWU|P   %ODQG DQQDW SnWUlIIDGHV Gn HQ P\FNHW PlUNOLJ
VWHQVlWWQLQJ IUnQ lOGUH EURQVnOGHU /XQGEHUJ   NQDSSW P
1gRPERSODWVHQYLG.ORFNDUElFNHQ MIUÀJ 

Fig. 1. Karta över Umeälvens mynningsområde. De undersökta boplatskomplexen vid Klockarbäcken och Sockenvägen inprickade.
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Forskningsbakgrund
Jordbrukets nordliga utbredning och karaktär under den yngre stenålGHUQRFKEURQVnOGHUQlURFKKDUYDULWÁLWLJWGLVNXWHUDGVHGDQWDOHW
(t. ex. Becker 1952; Christiansson 1970; Engelmark 1976; 1982; Baudou
.QXWVVRQ:HOLQGHUHWDO )\QGDYHQPlQJG
sydskandinaviska föremål, från områden med jordbruk, innebar att
kontakterna söderut diskuterats i termer av handel och kolonisation.
Flera pollenanalyser har indikerat att jordbruksaktiviteter och betesdrift förekommit längs norrlandskusten från och med den yngre
VWHQnOGHUQ WH[(QJHOPDUN%DXGRX-RVHIVVRQHWDO 
'HWÀQQVGRFNLQJDW\GOLJDEHOlJJI|UYLONHQW\SDYRGOLQJVRPEHGULvits, hur stor del av försörjningen den utgjorde och inte heller om den
var kontinuerligt utnyttjad. Pollenanalyserna är fortfarande för fåtaliga
I|UDWWEHG|PDGHVVDIUnJRU MIU-RVHIVVRQHWDO 
Om vi får dra en slutsats från resultaten hittills rörande västerbottenskusten, framstår det som att odlingen under neolitikum och
bronsålder, fram till övergången till yngre järnålder, dvs 500-talet e.
Kr. utgjordes av sporadisk odling och att man haft enstaka kor och
får eller getter. Möjligen kan ett undantag ses i denna sporadiska
sekvens, nämligen att det under slutet av den yngre bronsåldern och
YLG|YHUJnQJHQWLOOI|UURPHUVNMlUQnOGHUVNHWWHQYLVVLQWHQVLÀHULQJDY
MRUGEUXNVDNWLYLWHWHQ (QJHOPDUN 0HQDWWGHQQDLQWHQVLÀHULQJ
hållit i sig visas egentligen endast i ett pollendiagram från en central
GHO DY +lOVLQJODQG (QJHOPDUN  :DOOLQ   GlU GHQ VHGHQWlUD
bebyggelsen också blir omfattande under den äldre järnåldern (jfr
/LHGJUHQ 
En i sammanhanget mycket viktig pollenanalys har gjorts av material
från Prästsjön, endast dryga hundratalet meter SV om den undersökta
ERSODWVHQYLG.ORFNDUElFNHQ ÀJ 'HQJMRUGHVDY5RJHU(QJHOPDUN  RFKGlUYLVDGHFHUHDOLDRFKRJUlVDUWHUDWWRGOLQJI|UHNRP
under slutet av den subboreala perioden, ca 700 f. Kr. och Engelmark
föreslår helt riktigt att en samtida boplats sannolikt ligger öster om
3UlVWVM|Q (QJHOPDUN   3ROOHQDQDO\VHQ YLVDGH I|UHNRPVWHU
av korn, vete, havre samt ett pollen från råg. Som redovisas nedan
kan inte alla dessa sädesslag beläggas i boplatsernas fyndmaterial.
'HWHQGDVlNHUWLGHQWLÀHUDGHVlGHVVODJHWlUNRUQ(QOLJW(QJHOPDUNV
 UHVXOWDWXSSK|URGOLQJVDNWLYLWHWHUQDFDI.UI|UDWW
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sedan återupptas för kontinuerligt jordbruk från 500-talet e. Kr. Även
om vi vid våra undersökningar inte påträffat bebyggelsespår från den
senare perioden, är de båda undersökta boplatserna vid Sockenvägen
och Klockarbäcken exempel på den bebyggelse som satte sina spår i
pollendiagrammet under den yngsta bronsåldern och övergången till
förromersk järnålder.
Huslämningar från sten- och bronsåldern är sällsynta längs norrODQGVNXVWHQIUnQVHWWQRUUERWWHQVGHOHQ 1RUEHUJ GlUQnJRWÁHU
är kända på grund av särskilda inventeringsinsatser. Vid undersökQLQJDUL0nUWHQIlERGDQnJUDPLOQRUURP8PHnIUDPNRPHWWÁHUWDO
stolphål tillhörande ett ca 10 x 6 meter stort rektangulärt hus (Forsberg
 +XVOlPQLQJHQKDULQWHSnYHUNDWVDYVHQDUHWLGHUVYHUNVDPKHW
och utggör ett närmast orört boplatsområde omfattande bland annat
en skärvstenshög, röjningsrösen och röjda ytor. Byggnadens stolpsättning är inte glasklar, men kan evetuellt ha varit av treskeppig typ
)RUVEHUJ ,QJDGDWHULQJDUI|UHOLJJHUIUnQKXVJUXQGHQPHQ
närliggande anläggningar dateras till yngre bronsålder och en bit in i
förromersk järnålder. Från samma tid är också boplatsen på Mariehem
i Umeå där inga bebyggelserester påträffats, men där fårben och förNROQDGHIU|QDYNRUQIDQQVLHQVNlUYVWHQVK|J )RUVEHUJII 
Med tanke på de mycket omfattande fynden av sydskandinaviska
ÁLQW\[RURFKEUlQGDWDPGMXUVEHQVRPJMRUWVSnGHQVHQQHROLWLVNDERSODWVHQ%MXUVHOHWYLG%\VNHlOYHQ &KULVWLDQVVRQ.QXWVVRQ 
är det överraskande att inga spår av stolpbyggda hus påträffats. Platsen
skulle ha varit idealisk för tvåskeppiga hus, men inga byggnadsrester
ÀQQVUDSSRUWHUDGHIUnQ%MXUVHOHW(IWHUVRPGHQXQGHUV|NWHVUHGDQSn
1960-talet och förväntningarna att hitta stolphål sannolikt inte fanns,
missades troligen eventuella stolphål.
Boplatslämningar från yngre stenålder och bronsålder är kraftigt
underrepresenterade i kustområdet, vilket delvis beror på hård sentida
exploatering och inte minst på andra inventeringsprioriteringar. Så sent
som i början av 2000-talet upptäcktes t. ex. de första större neolitiska
boplatsvallarna i norra Ångermanlands kustland (Gustafsson & Spång
 ,QWHPLQGUHlQHWWWDOGHOYLVVWROSE\JJGDKXVOlPQLQJDUSnträffades på två intilliggande boplatser i Nätraälvens mynningsområde
+ROEDFN/LQGTYLVW5XQHVRQ %\JJQDGHUQDYDUDY
varierade typ och storlek, och i något fall kunde byggnaderna knytas
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WLOOGHQWYnVNHSSLJDW\SHQ +ROEDFN VRPYDUUnGDQGHL6\GRFK
Mellanskandinavien under yngre mellanneolitikum. Förkolnade sädeskorn påträffades på båda platserna, men inte ben av husdjur.
Pollenanalyser och ekofakter på undersökta boplatser visar att
jordbruket utgjort en del av den yngre stenålderns och bronsålderns
ekonomi. Fynden av hus konstruerade med kraftiga stolpar är något
nytt och uppseendeväckande och tillför en helt ny aspekt på den
yngre bronsåldern längs västerbottenskusten. Vi presenterar nedan
byggnadslämningarna från Sockenvägen och Klockarbäcken samt
diskuterar deras konstruktion och anknytning till motsvarigheter i
sydligare delar av Skandinavien.

)LJ6WUDQGOLQMHQYLG8PHlOYHQVP\QQLQJVRPUnGHFDI.U P|K 'HXQGHUV|NWDERSODWVHUQDYLG.ORFNDUbäcken och Sockenvägen är markerade. Vid 1 undersöktes under slutet av 1990- och början av 2000-talen ett grav- och
boplatsområde, bland annat en fyndrik stensättning från äldre bronsålder. Vid 2 ligger ett under 2000-talet undersökt
boplatsområde från bronsålder. Övriga punkter representerar enskilda fornlämningar såsom härdar och boplatsgropar.
I Prästsjön togs och anlyserades på 1970-talet ett viktigt pollenprov. Underlag är Lantmäteriets Lidarkarta.
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Sockenvägen, Umeå stad, Raä 479:1
Miljön
Undersökningen vid Sockenvägen omfattade en ca 25 000 m2 stor
nNHU\WDYlVWHURP8PHnYLG8PHlOYHQVQRUUDVLGD ÀJ cNHUQ
NDOODV.ORFNDUnNHUQRFKÀQQVQDPQJLYHQSnGHQJHRPHWULVNDNDUWDQ
från 1686, då var den mindre till ytan än i senare tid. Terrängen är
ÁDFNI|UXWRPLRPUnGHWVPHOOHUVWDGHOGlUGHWÀQQVHQPLQGUHVYDFND
som troligen skapats av en gammal svallkant. Områdets västra, norra
RFKV|GUDGHORPJHVDYEUDQWDVNRJEHYl[WDUDYLQNDQWHU ÀJ ,GHQ
södra delen är tydliga spår av kraftiga erosioner och än idag pågående
MRUGI|UÁ\WWQLQJDUcNHUQRPJHVL|VWHUDYHQWDOOPR
Boplatsområdet är beläget 31-36 m ö.h. Under det ca 0,25 - 0,60 m
WMRFNDPDWMRUGVODJUHWEHVWnUMRUGDUWHQDYVDQG PHOODQVDQGJURYVDQG 

Fig. 3. Flygbild över boplatsområdet vid Sockenvägen från öster. Den undersökta ytan ligger idag på en
brant nipbildnings direkt ovanför Umeälven. Husgrunderna från yngre bronsålder ligger i bortre delen av
den öppna ytan. Foto: Peter Eriksson, Airfoto.
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RFKlOYVHGLPHQW6WlOOYLVÀQQVLQVODJDYKnUWSDFNDGPMlODÀQPRRFK
skenhälla uppträder främst i den norra delen av området. Ungefär 500
f. Kr., när havsytan stod ca 25 meter över dagens, låg boplatsområdet
SnHQOLWHQXGGHYLGlOYHQVXWORSSLKDYHW ÀJ 
Inom utredningsområdet vid Sockenvägen fanns sedan tidigare fyra
UHJLVWUHUDGHERSODWVOlPQLQJDUVDPWHQI\QGSODWV MIUÀJ 'HQVWRUD
ERSODWVHQYLG6RFNHQYlJHQ 5Dl8PHnVWDG UHJLVWUHUDGHV
och en sannolikt till den stora boplatsen hörande del (Raä Umeå sn
 UHJLVWUHUDGHVYLGHQVlUVNLOGDUNHRORJLVNXWUHGQLQJ 6PHGV
 gYULJDQlPQGDORNDOHUUHJLVWUHUDGHVXQGHUHQVlUVNLOGDUNHRORJLVNXWUHGQLQJnU 6PHGV 

Upptäckten
Det bör poängteras att de mycket svaga färgningarna från de förmultnade stolparna i hus I vid Sockenvägen till en början var svåra
att uppfatta. Sommaren 2013 var mycket varm och solen torkade genast ut sanden efter det att matjorden avbanats med maskin. Det var
IUlPVWGHQNROVYDUWDKlUGHQ $ VRPJMRUGHDWWGHP\FNHWVYDJD
rundlarna kunde uppmärksammas. Till en början var vi tveksamma
till de bleka stolphålen. Men från en dag till en annan framträdde de
tydligt, tack vare ett kraftigt regn. Nu kunde vi fokusera på att underV|NDÁHUDVYDJDRFKDYYLNDQGHIlUJQLQJDULVDQGHQ'HWUHVXOWHUDGHL
att ytterligare ett hus med förmultnade stolpar kunde lokaliseras vid
6RFNHQYlJHQ KXV,, 6HQDUHVNXOOHRFNVnHWWKXVPHGVDPPDGLVNUHWD
utseende lokaliseras vid Klockarbäcken. Rätt luftfuktighet, litet regn,
skugga och uppmärksamma, erfarna arkeologer är vad som behövs!

Anläggningar och fynd
Närmare 350 anläggningar av olika typer dokumenterades. Omkring
97% låg inom eller i anslutning till Raä Umeå stad 479:1. Totalt bestod
anläggningarna av 165 stolphål eller förmodade stolphål, 19 störhål,
30 gropar, 21 härdar, 5 kokgropar, en härdpall, 13 mörkfärgningar, 5
koncentrationer av kol- eller skörbränd sten, 4 rännor, en gärdsgård
RFKVRWIlUJQLQJDU ÀJ 
Matjorden avbanades med maskin skikt för skikt, med avsökning
med metalldetektor. Fynden utgjordes av sådant som vanligen förekommer i åkermark, några mynt samt spikar och nitar. Artefakter
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Fig. 4. Anläggningsplan för boplatsen vid Sockenvägen, där hus I - III är särskilt markerade. I övrigt är stolphål svarta
och olika anläggningar i form av kokgropar, rännor och andra gropar gråmarkerade.
44
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tillhörande yngre bronsålder påträffades oftast i de undersökta anläggningarna. Här fanns skörbränd sten, asbestmagrad keramik (asEHVWJRGV EUlQGDEHQDYVODJDYNYDUWVNYDUWVLWRFKÁLQWD0DWHULDOHW
vittnar om redskapstillverkning, några enstaka skrapor påträffades.

Husgrunderna
Som tidigare nämnts kunde tre stolpbyggda hus dokumenteras, hus
,,,RFK,,, ÀJ +XV,RFK,,PHGP\FNHWGLVNUHWDVSnUHIWHUGH
förmultnade stolparna. I anslutning till hus III fanns ett 20-tal stolphål,
med eller utan förkolnade trärester. Här rör det sig uppenbarligen om
ett mindre hus med oklar utbredning. Några av de kraftiga stolphålen
vittnar om en gedigen byggnad, som förmodligen ombyggts i omJnQJDU,ÁHUDVWROSKnOSnWUlIIDGHVHQRYDQOLJWVWRUPlQJGI|UNROQDGH
VlGHVNRUQ VHQHGDQ 
Det är inte uteslutet, snarare sannolikt, att ytterligare hus har
förekommit bland de 300-talet anläggningar som registrerats och
XQGHUV|NWV ÀJ   )OHUWDOHW DY GHVVD DQOlJJQLQJDU lU UHJLVWUHUDGH
som stolphål, men det gick inte att med säkerhet påvisa ytterligare
huskonstruktioner. Gropar av allehanda slag har grävts och alla behöver
nödvändigtvis inte vara lämningar efter huskonstruktioner.
Sammanlagt inom hela boplatskomplexet på Sockenvägen har 56
14
C-analyser genomförts av material (ofta förkolnade fröer och bränGD EHQ  IUnQ VWROSKnO NRNJURSDU RFK DQGUD DQlJJQLQJDU )|UXWRP
två dateringar faller samtliga inom spannet 1530 till 200 f. Kr. (kal 2
VLJPD 'U\JWDYGDWHULQJDUQDOLJJHULLQWHUYDOOHWI.U
NDOVLJPD VRPW\GOLJWYLVDUDWWGHQ\QJUHEURQVnOGHUQYDUGHQPHVW
intensiva perioden.
+XV,
Sju stolppar kunde dokumenteras, placerade med ett inbördes avstånd
SnI\UDPHWHULJHQRPVQLWW ÀJ ,GHQV|GUDGHOHQYDUGRFNDYVWnQdet 3,2 meter och således lätt avsmalnande, som ger layouten en svagt
trapetsoid form. Avstånden längs den södra långsidans väggstolpar
varierade mellan 1,6 och 2,4 meter och längs den norra uppmättes
DYVWnQGHQWLOO²P WDE ,PHGHOWDOYDUDYVWnQGHQ²
meter. Stolpsättningen omfattar en storlek på ca 11 x 4 meter i riktning
QRUGYlVWV\G|VWUlNQDWPHOODQGH\WWHUVWDERFNDUQD VWROSSDUHQ 
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Tab. 1. Tabellen visar avstånden mellan
ERFNDUQD VSDQQOlQJG 6SO RFKERFNarnas bredd (avstånd mellan de båda
stolparna som ingår i respektive bock
%EU 0nWWHQWDJQDIUnQVWROSKnOHQV
mittpunkt samt när det gäller spannlängden från den tänkta linje som binder
ihop de två stolparna som ingår i resSHNWLYHERFN MIUÀJ 0nWWHQLPHWHU

)LJ)RWRIUnQ62DYKXV,Sn6RFNHQYlJHQHIWHUDWWVWROSKnORFKKlUGSURÀOJUlYWV
Foto: Anna-Karin Lindqvist.

Djupet på stolphålen varierade mellan 0,05 – 0,70 m (räknat från
SORJVXODQVERWWHQ (QLDNWWDJHOVHYDUDWWGHV|GUDYlJJVWROSDUQDYDU
betydligt grundare, i medeltal 0,2 m grundare. Troligen är förklaringen
att den sluttande marken intill husets södra långsida har medfört att
plöjningen av åkern bortfört mera material.
Stolphålens fyllning bestod av kulturpåverkad jord, och materialet
46
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Fig. 6. Plan över Hus I på Sockenvägen. Dels är anläggningarna numrerade och dels
lUVWROSDUQDRFNVnQXPUHUDUGHSDUYLVIUnQ MIUWDE 3nGHQQDSODQKDUWlQNWD
vägglinjer till ett underbalanserat treskeppigt hus markerats.

som togs för 14&GDWHULQJDUIUnQVWROSKnOHQ$RFK$ ÀJ lU
möjligen inte tillförlitligt. Dateringarna gjordes på förkolnade fragment
av al och den förstnämnda dateringen blev: 1010-830 f. Kr. (Ua-49090
NDOVLJPD RFK$I.U 8DNDOVLJPD bYHQ
den kraftigt sot- och kolbemängda härden, A161, centralt placerad i huVHWVV\G|VWUDGHO ÀJ GDWHUDGHV+lUXWJMRUGHVNROIUDJPHQWHWDYJUDQ
av osäker proveniens och dateringen blev 730 - 400 f. Kr. (Ua-46788
NDOVLJPD +lUGHQVI\OOQLQJEHVWRGDYFDNJVN|UEUlQGVWHQ
g brända ben, ett kvartsavslag och 2,1 g bränd lera. Alla dateringarna
är osäkra, men en datering till bronsålder är sannolik och en datering
till den yngre bronsålderns äldre del är trolig.
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3nSODQHQ ÀJ KDU$DQWDJLWVYDUDHQUHVWDYGHQ69YlJJOLQMHQ
Enligt en sådan tolkning skulle det röra sig om ett underbalanserat
hus som varit ca 15 m långt och 7,5 m brett. Men de täta avstånden
mellan de kraftiga stolpparen och det breda mittskeppet kan likaväl
antyda att det rört sig om ett enskeppigt hus, där taket burits upp av
stolparna som försetts med en överliggare och bildat bockar och som
samtidigt utgjort ytterväggar. Stolpkonstruktioner liknande den som
vi dokumenterat i hus I förekommer, men är ovanliga också söderut
VHGLVNXVVLRQQHGDQ 
+XV,,
+XVHWKDUDQODJVSnHQlOGUHNRNJURS $SnÀJ YDUI|UHQGDVW
VYDJDVSnUDYKXVHWVKlUG $E RFKVWROSKnOHWL$NXQGHVHV)HP
bockpar kunde dokumenteras, med en bredd på fyra meter i genomVQLWW$YVWnQGHWPHOODQGH\WWHUVWDERFNDUQDYDUFDPHWHU 1962 
RFKERFNEUHGGHQLUHVSHNWLYHVOXWERFNDUlUPHWHU WDE +XV,,
uppvisar i likhet med hus I en mycket jämn bockbredd med ett medelYlUGHSnGU\JWPHWHUVEUHGG WDE 6SDQQOlQJGHUQDIDOOHUGlUHPRW
bättre in i bilden för de sydskandinaviska husen från yngre bronsålder
HOOHUI|UURPHUVNMlUQnOGHU WH[7HVFKII 'HKDUWlPOLJHQWlWW
och jämnt placerade bockar i ena änden av huset, i fähusdelen, medan
den andra delen, bostadsdelen, har glesare ställda bockar, dvs större
spannlängder. I hus II motsvarar bostadsdelen den nordvästra delen,
som nästan har dubbelt så stor spannlängd jämfört med den sydöstra
GHOHQDYKXVHW WDE 'HWE|UEHW\GDDWWGHWlUHWWWUHVNHSSLJWKXV
med två rum, en fähusdel med tätare placerade bockar (dvs bock 3-5

Tab. 2. Tabellen visar avstånden mellan
ERFNDUQD VSDQQOlQJG  RFK ERFNDUQDV
bredd (avstånd mellan de båda stolparna
VRPLQJnULUHVSHNWLYHERFN LKXV,,YLG
Sockenvägen. Måtten tagna från stolphålens mittpunkt samt när det gäller
spannlängden från den tänkta linje som
binder ihop de två stolparna som ingår i
respektive bock. Måtten i meter.
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HQOLJWÀJ RFKHQERVWDGVGHOL19PHGHQVW|UUHIUL\WDRFKIlUUH
stolpar, dvs utrymmet mellan bock 1 och 3. I det utrymmet ligger
RFNVnHQVWRUNRNJURS $SnÀJ 9LGSURÀOJUlYQLQJDYNRNJURSHQ
V\QWHVHQKlUGUHVW $E LSURÀOHQVYlVWUDVLGDQHUJUlYGLNRNJURSHQV
yta. Härden tolkas tillhöra huset, medan kokgropen är äldre. Brända
ben från kokgropen 14C-daterades till 900-770 f. Kr. (Ua-46165 kal 2
VLJPD )UnQKlUGUHVWHQIDQQVLQJHWGDWHUEDUWPDWHULDO'lUHPRWKDU
två prover från stolphål analyserats, vilka inte är optimala då det är
JMRUGDSnNROIUDJPHQW WDOO IUnQUHVSHNWLYHI\OOQLQJ6WROSKnOHW$
ÀFN GDWHULQJHQ  I .U 8D NDO  VLJPD  RFK $
I.U 8DNDOVLJPD bYHQRPNROHWVSURYHQLHQVlU

Fig. 7. Plan över hus II på Sockenvägen. Dels är anläggningarna numrerade och dels
lUVWROSDUQDRFNVnQXPUHUDUGHSDUYLVIUnQ MIUWDE (WWRVlNHUWVWROSKnOXQGHU
kokgropen A50, har gråtonats.
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osäkert indikerar de en yngre datering än kokgropen.
Om vi antar att huset haft en balanserad konstruktion, dvs att avståndet mellan husets mittaxel och stolpe varit lika långt som mellan
stolpe och vägglinje, har huset varit 6,3 meter brett. Gavlarnas position
i förhållande till de yttersta bockarna varierar något i kända fall, men
har vanligen ungefär samma avstånd som sidoskeppens bredd. Om
detta varit fallet har hus II varit ca 11 meter långt. Dateringen av stolphålet A51 är oklar, men om den är samtida med huset har det varit en
mesula, som antyder att huset i stället har varit underbalanserat och
således något smalare än en balanserad konstruktion. En husbredd
vid underbalans har kanske varit ca 5 meter.
+XV,,,
Närmare 20 stolphål påträffades strax intill rasbranten som vetter mot
lOYHQ ÀJRFK 0DQNDQLQWHXWHVOXWDDWWMRUGPDVVRUHURGHUDWXW
i vattnet, en process som fortgår än idag i samband med tjällossning
och kraftigt regn.

)LJ3ODQ|YHURPUnGHWPHGKXV,,,Sn6RFNHQYlJHQ3nGHQQD\WDNDQHWWÁHUWDOJHQHUDWLRQHUDYHQNODUH
men sannolikt välbyggda förrådshus eller liknande ha stått. Röda punkter markerar anläggningar med större
PlQJGHUI|UNROQDGHFHUHDOLD MIUWDE 
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Tab. 3. Anläggningar runt hus III med förekomst av frön och fröfragment av sädesslaget
korn samt 14C-dateringar.

Ingen säker utsträckning på huset kunde konstateras inom ytan, men
VWROSKnOHQlUGHOYLVP\FNHWNUDIWLJDRFKÁHUDLQQHK|OORYDQOLJWP\FNHW
I|UNROQDGHVlGHVNRUQ ÀJWDE bYHQRPVWROSDUQDVSODFHULQJ
gör det svårtolkat får slutsatsen får ändå bli, på grund av stolphålens
XWVHHQGHDWWGHWKlUKDUVWnWWHQE\JJQDGVDQQROLNWRPE\JJGLÁHUD
omgångar, som fungerat som kornbod, sädesmagasin eller liknande.
Över 600 hela och 1200 fragmenterade sädeskorn av korn påträffades
QlPOLJHQLnWWDDYVWROSKnOHQ gVWPDQRFKÀJWDE 'HW
är betydande mängder som aldrig tidigare påträffats i norrländska
VDPPDQKDQJ6DPWOLJDVlNHUWLGHQWLÀHUDGHFHUHDOLDYDUVNDONRUQ(WW
osäkert exemplar av naket korn fanns i stolphål A90.
3nSODQHQÀJXUKDUVWROSKnOHQPHGI|UNROQDGHVlGHVNRUQPDUNHrats särskilt och då framträder en viss struktur visande att det sannolikt
också i detta fall rört sig om åtminstone ett treskeppigt hus. Det är
sannolikt att de stolphål och andra anläggningar som innehåller större
mängder förkolnade sädeskorn varit samtidigt i bruk vid husbranden.
Kringspridda fröer kan naturligtvis också ha hamnat i stolphål som
grävts vid en senare tidpunkt.
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Klockarbäcken, Umeå sn, Raä 589
Miljön
Undersökningsområdet Klockarbäcken ligger 6 km väster om Umeå
FHQWUXPRFKSn|VWUDVLGDQRP3UlVWVM|Q ÀJ 'HWlUHWWFDWUH
hektar stort område övervägande bestående av åkermark som fortfaUDQGHEUXNDGHVnU(QPLQGUHnNHUÀQQVPDUNHUDGSnXQJHIlU
samma plats på den geometriska kartan från 1686. Markytan är mycket
ÁDFNPHGHQVOlQWXWDQI|UnNHUQVYlVWUDNDQWVRPXWJ|UVSnUHQDYHQ
gammal strandkant. Längs med åkerns norra kant gick en landsväg
QXYDUDQGH( RFKHWWWLRWDOPHWHULV\G|VWlUHWWERVWDGVRPUnGH
I övrigt är området omgivet av skogsmark. Undersökningsområdet
OLJJHUP|KVRPlUFDPK|JUHlQ3UlVWVM|QV\WD VHÀJ 
Vid en särskild arkeologisk utredning 2009 (Andersson 2010; Smeds
 SnWUlIIDGHVERSODWVLQGLNDWLRQHULQRPLVWRUWVHWWKHODnNHU\WDQ
vid Klockarbäcken. Mest omfattande var indikationerna vid Raä 589
GlUGlUHWWÁHUWDONRNJURSDURFKHQKXVJUXQG ÀJ IUDPNRPYLG
maskinavbaningen. Under matjordslagret som var 0,2-0,4 m tjockt,
EHVWRGPDUNHQDYÀQNRUQLJVDQGHOOHUVLOW3URYERUUQLQJDUQDVRPJHnomförts inför uppförandet av Västra länken visade att under sanden
IDQQVHWWWMRFNWODJHUPHGOHUDVLOWLJOHUDRFKGHQQDWXUOLJDI|UHNRPVWHQ
av sten inom området var mycket liten.
Inom hela den stora boplatsytan har sammanlagt 18 14C-dateringar
erhållits som visar att boplatsområdet nyttjats mellan 1510-810 f. Kr.
NDOVLJPD 'HlOGVWDGDWHULQJDUQDPRWVYDUDUHQNXVWOLQMHVRPOnJ
ca 35 meter över dagens, vilket innebär att boplatsen låg på en udde
med ett smalt band av vatten som knöt samman Prästsjön med havet
och Umeälvens mynningsvik. Boplatsen är således äldre än den vid
Sockenvägen och har sin tyngdpunkt vid övergången mellan äldre och
yngre bronsålder. 14C-dateringarna inom det centrala boplatsområdet
ÀJ OLJJHUPHOODQI.U

Husgrunden
I den östra delen av det centrala boplatsområdet påträffades en husgrund. Tre relativt jämnt fördelade stolppar utgörande bockar kunde
dokumenteras. Bockbredden var 2,8 meter i genomsnitt. Avstånden
OlQJVGHQV|GUDOnQJVLGDQVVWROSDU GYVVSDQQOlQJGHQ YDULHUDGHPHOODQ
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2,5 – 3,2 meter och längs den norra uppmättes avstånden till 2,3 – 3,4
m. Djupet på de förmultnade stolphålen varierade mellan 0,24 – 0,55
P UlNQDWIUnQSORJVXODQVERWWHQ )|UXWVDWWDWWGHWYDULWHQEDODQVHUDG
WUHVNHSSLJNRQVWUXNWLRQ MIUÀJ KDUKXVHWXUVSUXQJOLJHQYDULWFD
PHWHUOnQJWRFKPHWHUEUHWW ÀJ 
Stolphålens fyllning bestod av inrasad och mycket svagt, kulturpåverkad jord och material för 14C-datering kunde tillvaratas från tre av
stolphålen. Från stolphålen A36 och A37 analyserades förkolnade frön
DYNRUQ ÀJ 5HVXOWDWHQEOHYI|U$I.U 8DNDO
VLJPD RFKI|U$I.U 8DNDOVLJPD .RO
IUnQEM|UNLVWROSKnO$GDWHUDGHVWLOOI.U 8D 
Centralt i huset fanns också en härd med kolkrans, A29, 0,15 m djup
och till största delen bortplöjd. En 14C-datering av ett kolfragment (av

Fig. 9. Plan över hus I och närliggande anläggningar på Klockarbäcken. Bock 1 utgörs av A37 och A38; bock 2 av
$RFK$RFKERFNDY$RFK$ MIUWDE 3nSODQHQKDUGDWHULQJDUQDI|UDOODDQOlJJQLQJDULRFKXWDQI|U
husgrunden angivits.

53

Anna-Karin Lindqvist & Nina Granholm

DO IUnQKlUGHQJDYUHVXOWDWHW1000-820 f. Kr. (Ua-49833NDOVLJPD 
Sammataget tyder således dateringarna på att huset kan dateras till
övergången äldre - yngre bronsålder, vilket betyder att det är den
äldsta treskeppiga husgrunden norr om Uppland. Efter hand förlorade boplatsen kontakten med havet och det är inte omöjligt att det
är orsaken till att platsen övergavs vid pass 800 f. Kr.

Diskussion
De treskeppiga husen uppträder i Sydskandinavien under den äldre
EURQVnOGHUQ I.U RFKHUVlWWHUGnGHWYnVNHSSLJDQHROLWLVND
husen. Spridningen av hustypen sker snabbt och de äldsta treskeppiga husen anses dyka upp i Mälardalen under den yngre bronsåldern
*|WKEHUJ   'lUHPRW YDU IUDP WLOOV QX LQJHW VnGDQW KXV IUnQ
bronsålder känt norr om Uppland. De tidigare äldsta kända är från
förromersk järnålder och har påträffats i Tuna sn i Medelpad (Baudou
5DPTYLVW 
Längs den norska kusten är läget ett annat, där förekommer treskeppiga hus i jordbruksbygderna i Tröndelag och under senare tid
har även treskeppiga hus från bronsåldern påträffats i Nord-Norge. I

Fig. 10. Schematiskt treskeppigt hus med två rum, bostadsdel till höger och stalldel till
vänster. Denna typ av hus blir standard i Sydskandinavien under den yngsta bronsåldern och framför allt den förromerska järnåldern. Vanliga begrepp har angivits. Om
bockbredden, dvs mittskeppets bredd, är hälften av husets hela bredd är det en s.k.
balanserad konstruktion, dvs det mesta av vikten ligger direkt på respektive stolpe. Är
däremot mittskeppet smalare, kommer mycket av takvikten att hamna på väggarna och
då är konstruktionen underbalanserad. Är mittskeppet bredare än hälften av husets
bredd kommer taktyngden att hamna längs husets mittlinje och konstruktionen kallas
då överbalanserad. En sådan kräver antingen mesulor eller ”dvärgar” på överliggarna,
eller både och.
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1RUG1RUJHKDUDYEDQLQJDUDYnNHUPDUNOHWWWLOODWWHWWÁHUWDOERSODWVHU
PHGDJUDUDLQVODJIUnQ\QJUHEURQVnOGHUSnWUlIIDWV $UQW]HQ 
De nordligaste exemplet, Sandvika, drygt 30 km väster om Tromsø,
RPIDWWDUHWWWUHVNHSSLJWKXVVDPWEHQDYInUJHW(QDQQDQORNDOL
Troms är Kveøy, där treskeppiga hus, kokgropar och förekomst av
korn indikerar agrar aktivitet. Husen är inte helt tydliga, men går att
koppla till sydligare och tydligare förekomster på t. ex. Forsandmoen
i det sydligare Rogaland (/¡NHQ 
Det är därför inte överraskande att treskeppiga också dyker upp
i Umeälvens mynningsområde, under bronsåldern. Huset på Klockarbäcken och hus II vid Sockenvägen är entydigt treskeppiga hus,
men har verkligen det större hus I vid Sockenvägen också varit det?
Att det rört sig om en huskonstruktion baserad på jordgrävda parvis

Fig. 11. Figuren visar en hypotetisk sektion genom hus I på Sockenvägen samt tillämpOLJDEHJUHSS+XVHWVEUHGGlUPHWHU PLWWVNHSSHWPRFKVLGRVNHSSHQP RFK
bockhöjden 2 meter i denna schematiska framställning. Stolparna tillsammans med
överliggaren utgör det viktigaste konstruktionselementet, nämligen bocken. Takvinkeln är beroende av taktäckningsmaterialet och i det valda exemplet blir vägghöjden
ca 1,7 m. Konstruktionsmässigt kunde ”dvärgarna” bytas ut mot mesulor, men under
alla omständigheter måste takvikten hämtas av centralt placerade stolpar, antingen
mesulor, eller som i detta fall ”dvärgar”. En kombination av mesulor och ”dvärgar”
förekommer också.
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Fig. 12. En alternativ lösning av konstruktionen skulle vara ett enskeppigt hus baserad
SnVDPPDSULQFLSVRPGHWK\SRWHWLVNDWUHVNHSSLJDKXVHWLÀJXU+lUXWJ|UGHEnGD
stolpraderna vägg.

ställda stolpar är helt klart. Men eftersom det saknas säkra spår av
väggar utanför stolparna, kvarstår frågan huruvida det varit tre- eller
enskeppigt. Det är inte ovanligt att hus påträffade i åkermark saknar
VSnUDYMXVWYlJJVWROSDUHOOHUYlJJUlQQRU MIU*|WKEHUJ YLONHW
hänger samman med att dessa, i kända fall, varit betydligt grundare
lQLQUHWDNElUDQGHVWROSDU0HQLPnQJDIDOOÀQQVGRFNHQVWDNDVSnU
av väggstolpar eller fragmentariska rännor kvar, även i åkermark.
Väggstolpar har i de närliggande kända fallen, i t. ex. de större treskeppiga husen i Gene, varit mellan 0,2-0,5 meter djupa (Ramqvist
 2PKXV,YLG6RFNHQYlJHQYDULWWUHVNHSSLJWNDQPDQ
tycka att det borde ha funnits några spår av väggkonstruktionen, men
det enda som eventuellt kan tolkas som väggspår är den mycket svaga
DQOlJJQLQJHQ$ ÀJ 
En annan omständighet som kan diskuteras är den mycket täta
VWROSVlWWQLQJHQGYVGHQNRUWDVSDQQOlQJGHQ MIUÀJ ,QRPKXV56

Stolpbyggda hus vid Umeälvens mynning

Spannlängd (m)

forskningen talar man ofta om ”bockar” och ”bockbredd”, ”balanserade”, ”över- eller underbalanserade hus” och ”spannlängd” samt om
olika index som effektivt summerar hustypens karaktäristika (jfr Myhre
5DPTYLVW*|WKEHUJRFKÀJ $OODGHVVDDQDO\WLVND
begrepp, utom ”spannlängden” och ”bockbredden”, förutsätter dock
att man har kunskap om husets bredd, vilket i vårt fall tyvärr inte är
fallet. Det vi således kan diskutera angående hus I vid Sockenvägen är
bockbredden och spannlängden samt jämföra dem med andra kända
såväl treskeppiga som andra undersökta husgrunder.
8

Sockenvägen Hus 1
Sockenvägen Hus 2
Klockarbäcken Hus 1
Trollbo
Fosie IV Hus 75
Fosie IV Hus 81
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Fig. 13. Sammanställning av hus från yngre bronsålder, förromersk järnålder och romersk järnålder. Tydligt är
att de sedentära husen från Gene och Tuna skiljer sig konstruktionsmässigt från de äldre husen från Uppland,
)RUVLHRFKGHKlUDQDO\VHUDGH'H\QJUHKXVHQVPLQGUHERFNEUHGGRFKYDULHUDQGHVSDQQOlQJG *HQH I|UNODUDV
av att dessa haft ett tyngre tak och att bockplaceringen styrts av de många rummens varierande funktioner.
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Mittskeppets bredd, dvs bockbredden, är hela 4 meter och drygt 3
PHWHUYLGGHQ6gERFNHQ ÀJWDE (QVnGDQERFNEUHGGVWlPPHU
väl med kända sydskandinaviska bronsåldersexempel och även med
lite yngre exempel från Mälardalen. Det stämmer dock inte med de
första sedentära jordbrukarnas huskonstruktioner i Mellannorrland.
9DQOLJDERFNEUHGGHUI|UGHVVDKXVOLJJHUPHOODQ²PHWHU ÀJ 
När det gäller spannlängden är det kort och gott avståndet mellan
UHVSHNWLYHERFN ÀJ ,PnQJIXQNWLRQHOODKXVVnVRPGHÁHVWDDY
långhusen under romersk järnålder – folkvandringstid med upp till
sex rum under samma tak, är det tydligt att bockarnas placering delvis
styrts av de enskilda rummens funktioner. I hus I vid Sockenvägen är
dock spannlängden tämligen lika utmed hela husets längd, nämligen
ca 2 meter. Bockarna är således jämnt och tätt placerade i husets
längdriktning. Det kan tala för att huset inte varit rumsindelat eller
möjligen inte haft rum med helt olika funktion.
Stolparnas diameter är obekant, men stolphålens storlek, 0,5 - 1
meter i diameter och stora antal, tyder på att de är ämnade att direkt
bära taktyngden. Så vad blir då kontentan? Ett förslag är att det rört
sig om ett enskeppigt hus, där stolparna samtidigt som de varit del av
ERFNDUXWJMRUWVMlOYDYlJJOLQMHQHQOLJWÀJXU'nInUYLKHOWHQNHOWHQ
enskeppig konstruktion baserad på samma princip som de treskeppiga
husens bärande konstruktion – bocken. De kraftigt överdimensionerade stolpsättningarna och antalet stolpar för ett så pass litet hus som
det trots allt rör sig om, kan tyda på en ovanlig konstruktion.
'HWÀQQVRFNVnHWWSDUEUDSDUDOOHOOHUWLOOKXV,YLG6RFNHQYlJHQRFK
det är ett hus från den yngre bronsåldern, påträffat i Trollbo (GöthEHUJ VDPWLYLVVPnQKXVIUnQ6NHNH /DUVVRQII 
båda i Uppland. Huset i Trollbo har i princip identisk stolpsättning,
storlek och form. Göthberg förutsätter dock att det rört sig om ett
treskeppigt hus utan att man funnit några spår av väggstolpar- eller
rännor. Innan vi helt bestämmer oss för vilken konstruktion som gäller
för hus av typen Sockenvägen hus I, får vi avvakta framtida fynd som
kan sprida ljus i frågan.
Ytterligare en husgrund från bronsålder-förromersk järnålder i
Mälardalen är Hus II i Annelund i Uppland (Göthberg et al. 1995:69,
ÀJ$ +lUlUVWROSDUQDVWlOOGDSDUYLVVnVRPSn6RFNHQYlJHQPHQ
här är de tydligt att de utgjort väggstolpar, eftersom det också längs
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husets mittlinje fanns tre mesulor. Avståndet mellan väggstolparna,
dvs husets bredd i det fallet var drygt 4 meter. Frånsett mesulorna är
Annelundshuset tämligen likt hus I vid Sockenvägen. Den konstruktion
som lyser igenom i Annelund, Trollbo och hus I vid Sockenvägen är att
de är kraftigt överbalanserade och kräver en mittås (förutsatt att man
LQWHDQYlQWWDNVWRODU VRPVW|WWDVDQWLQJHQDYPHVXORU $QQHOXQG 
eller av dvärgar placerade på överliggarna (Trollbo och Sockenvägen
KXV, $WW$QQHOXQGVKXVHWUHJHOPlVVLJWKDUPHVXORUQDI|UVNMXWQDL
längdriktningen i förhållande till en närmaste stolppar, visar att huset
haft såväl mesulor som bock, såsom bl. a. det äldsta långhuset i Gene
KDIW 5DPTYLVWII 
De nästan modulbyggda husen som under slutet av bronsålder
och förromersk järnålder dominerar det danska bondesamhället tycks
LQWHInULNWLJWVDPPDIlVWHL0HOODQVYHULJHlYHQRPGHWÀQQVH[HPSHO
VnVRPKXVLGHWXSSOlQGVND6NHNH /DUVVRQI RFKKXV,,
vid Sockenvägen. De danska ”tvårummarna” bestod av en bostadsdel
med härd och oftast två bockar samt en stalldel med jämnt fördelade
bockar som också markerade båsplatser för nötkreaturen. Spannlängden är jämn och likstor i stalldelen, därför att bockarna placerats vid
YDUMH HOOHU YDUDQQDQ EnVSODWV MIU SULQFLSVNLVVVHQ ÀJ   (Q VnGDQ
KXVNRQVWUXNWLRQÀQQVLQWHVRPVWHUHRW\SQRUUXWPHQGHWlUK|JVW
troligt att hus II vid Sockenvägen varit just ett sådant. Intressant är ju
att de två hustyperna vid Sockevägen, representerade av hus I och II,
också påträffats på den stora räddningsgrävningen i Skeke i Uppland.
8QGHUV|NQLQJDUQDKDUVnOHGHVYLVDWDWWGHWÀQQVHWWV\GVNDQGLQDYLVNWLQVODJLKXVNRQVWUXNWLRQHUQD 6RFNHQYlJHQKXV,, RFKGHOVHQ
regionalt anpassad, eventuellt enskeppig variant eller åtminstone en
YDULDQWPHGNRUWDMlPQDVSDQQOlQJGHURFKEUHGDPLWWVNHS KXV, L
Mälardalen och sannolikt norrut längs kusten. Därtill förekommer
HQNODUHWUHVNHSSLJDERVWDGVKXVXWDQVWDOOGHO KXV,YLG.ORFNDUElFNHQ 
samt förmodligen treskeppigt konstruerade ekonomibyggnader (hus
,,,YLG6RFNHQYlJHQ 2OLNDKXVW\SHUYDOGHVVDQQROLNWEHURHQGHSn
vilken tänkt funktion de varit ämnade för.
Fynden av stolpbyggda hus från den yngre bronsålder vid Umeälvens mynning torde indikera att vi har att vänta motsvarande fynd
vid de mellannorrländska älvmynningarna och kanske också vid älvmynningar norr om Umeälven.
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