
För ungefär 6000 år sedan, under  
neolitikum, bosatte sig de första bönderna vid sjöarna 

 runt Alperna. De byggde ofta sina 
byar ute på vattnet och skyddade sig 
mot väta och översvämning genom 
att bygga husen på pålar. Vattnet, 
fisket och det skyddade men samti-
digt centrala läget med viktiga han-
delsvägar var troligen anledningen 
till att de valde att bosätta sig just 
här. 

Mot bronsålderns slut (ca 850 fvt) försämrades klimatet 
drastiskt vilket ledde till att byarna flyttades tillbaka upp 
på land och upp i högre terräng. Sedan dess har lämning-
arna efter de sjunkna byarna legat väl skyddade på sjöns 
botten. 

Under total avsaknad av luft, har även organiska material 
bevarats på sjöbottnen, material som annars skulle ha för-
multnat. En mängd fynd av byggnadsdelar, gör det möjligt 
att rekonstruera husen på ett korrekt sätt. Intakta verktyg, 
ben, textilier och till och med matrester har tagits om 
hand av dykare vid avancerade undervattensutgrävningar. 
Vi får en bild av livet för tusentals år sedan, mer levande än 
vid vanliga utgrävningar.  
Sedan 2011 har 111 sjöbosättningar i sex Alpländer blivit en 
del av UNESCO’s världsarv. 

900 fvt

Dyk ner i forntiden …
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tillbaka till sten- och bronsåldern
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Välkomna till UNTErUhLDiNGENS PåLbyGGNaDEr, ett av 
Europas största friluftsmuseer. I över 90 år har forntiden 
åskådliggjorts här med spännande upplevelser: vi visar 23 
rekonstruerade hus från sten- och bronsålder (ca 4000 –  
850 fvt); en fascinerande värld dold i vattnet blir synlig 
igen med kopior och fynd från utgrävningar. 

Rundturen startar i nya ”arChaEOraMa”, här får du möj-
ligheten att gå genom en undervattensvärld och uppleva 
en multimediashow. Fortsätt sedan via gångbroarna över 
sjön Constance till sjöbosättarnas byar.

I utställningen ”arvet efter pålbyggarna – Ett fascine-
rande kulturarv” i museets huvudbyggnad strax intill  
sjön Constance, visas runt 1000 föremål som ger inblick 
i pålbyggarnas liv (I utställningen finns texter på tyska 
och engelska).

Återupptäck byarna 
under vattnet …

Betydelsefulla fynd från pålbyggnaderna i 
sjön Constance (fvt = före vår tideräkning)  

870 fvt

3000 fvt

3860 fvt



Ett kulturarv under vattnet 
levandegörs … 1 2

3 4
5

6
7 8

Med hjälp av utgrävningar och experimentell arkeologi re-
konstrueras forntiden vid Unteruhldingens pålbyggnader.

1   Stenåldershusen “riedschachen” (4000 fvt)

1922 – bara fyra månader efter grundandet av pålbygg-
nadssällskapet, rekonstruerades dessa 
två hus utifrån fynd från en utgräv-
ning i Riedschachen (övre Schwaben). 
I över 90 år har de stått emot blåst 
och oväder. Här spelade Ufa Film in 
den första stenåldersfilmen 1926, 
stumfilmen ”Natur und Liebe – 
Schöpferin Natur”, som gjorde succé 
runt om i Europa. Under skolloven är 
museets biograf öppen för besökare 
i detta hus.

2   bornsåldersbyn “bad buchau” (1050 fvt)

Hantverk i keramikerns hus, metallbearbetning i bronsgju-
tarens hus, hövdingens hus: Här demonstreras avancerade 
tekniker, känsla för form och färg och uppkomsten av ett 
samhälle med sociala skillnader. De stora utgrävningarna 
i övre Schwaben Federsee på 1920-talet har stått som 
utgångspunkt – än idag ansedda som milstolpar inom 
arkeologin.

3   bronsåldersbyn ”Unteruhldingen” (975 fvt)

Unteruhldingen-Stollenwiesen är en av de mest betydelse-
fulla bosättningarna från yngre bronsålder med mer än 80 
hus. Idag är den upptagen på UNESCO’s lista över världs-
arv. Fem av husen rekonstruerades här under 1998 – 2001. 
Flerspråkiga informations-
tavlor berättar om arkeo-
logernas arbete. Realistiska 
installationer visar den högt 
utvecklade kulturen hos de 
tidiga jordbrukarna, hantver-
karna och handelsmännen. 
En hövdings begravningsri-
tual, värdefulla och heliga 
föremål och väggmålningar 
visar oss sjöbosättarnas 
spirituella värld. Besökarna får en inblick direkt in i brons-
åldersfamiljens vardagsliv. Stanna en stund och titta och 
lyssna på de fantastiska historierna som berättas här.

4   Stenåldersbyn ”Sipplingen” (3500 fvt)

Byar som denna byggdes av de första bönderna på sjön 
Constance. De typiska husen innehåller repliker av arkeo-
logiska fynd. Under guidade turer finns möjlighet att kän-

na och prova många av före-
målen. Ni får lära er om hur 
stenåldersmänniskan bear-
betade jorden och om vilken 
mat de åt. Här berättas och 
visas hur redskap, smycken 
och kläder tillverkades. Även 
tidiga uppfinningar visas 
som hjulet och fiskefällor.

5   Swr TV-byn

2006 skickade 
den tyska tele-
visionen SWR 
sju vuxna och 
sex barn på en 
tvåmånaders 
tidsresa till sten-
åldern. Här får 
du se de åter-
uppbyggda ori-
ginalhusen från 
inspelningen. Husen är goda exempel på hur trångbott det 
var på den tiden.

6   Stenåldershuset ”hornstaad” (3912 fvt)

En betydelsefull 
rekonstruktion av 
ett av de äldsta 
kända husen i 
sjön Constance. 
Huset har byggts 
med samma tek-
niker och bygg-
nadsmaterial 
som användes på 
stenåldern och 

fungerar som ett långsiktigt arkeologiskt experiment. Hu-
set är ibland bebott. Jämförelser med fyndplatser kan leda 
till intressanta slutsatser om de forntida pålbyggnadernas 
konstruktion och livslängd.  

7   Stenåldershuset ”arbon” (3376 fvt)

Även detta hus används för veten-
skapliga experiment. Konstruktionen 
som enbart består av trä skiljer sig 
från många andra hustyper i sjön 
Constance. De var ofta lerklinade  
och hade stråtak. Rekonstruktionen 
från 1998 är resultatet av ett interna-
tionellt samarbete med arkeologer 
från kanton Thurgau/Schweiz.

8   ”Prova-på” stenålder 

Hur borrade man hål i sten för 5000 år sedan?  
Hur tog man sig över en mosse? Testa själv i vårt prova-på 
område för både stora och små. Under sommarsäsongen 
kan du få träffa stenåldersmannen Uhldi som lagar mat 
och gör upp eld utan tändare eller tändstickor. 

Öppettider hittar du på hemsidan  
www.pfahlbauten.de


