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Kort rapport från Medeltidsstaden 

Av Hans Andersson 

Den 1 april 1976 kunde projektet Den tidiga 
urbaniseringsprocessens konsekvenser för nu
tida planering (Medeltidsstaden) startas. An
slag kom från Riksbankens jubileumsfond och 
från Statens humanistiska forskningsråd. Riks
antikvarieämbetet och Statens historiska mu
seer ställde därutöver resurser till förfogande. 

Projektets målsättning är bl. a. att skaffa 
en överblick över det tillgängliga stadsarkeo
logiska materialet från landets medeltida stä
der och analysera detta med utgångspunkt 
från stadshistoriska frågeställningar som 
framför allt berör topografiska och funktio
nella förhållanden. Det arkeologiska materia
let ställs bl. a. i relation till ursprungliga 
topografiska förhållanden, vilket också gör en 
genomgång nödvändig av de uppgifter som 
finns om dessa från markundersökningar av 
olika slag. Projektets program har tryckts 
som första häfte i den serie rapporter, som 
publiceras i Riksantikvarieämbetets och Sta
tens historiska museers rapportserie (Medel
tidsstaden 1 1976). 

Under den första perioden har arbetet 
koncentrerats på att finna de lämpliga nivåer
na för datainsamlingen liksom på att skapa 
överskådliga redovisningsformer. Som för
söksobjekt har Uppsala och Arboga tjänat. 
Arbetet har resulterat i två rapporter, den 
om Arboga sammanställd av Anna Järpe 
(Medeltidsstaden 2 1976) och den om Upp
sala, sammanställd av Lars Redin (Medel
tidsstaden 3 1976). Rapporterna är uppdela
de i tre huvudavsnitt, ett med bakgrunds
material, ett med redovisningar av datain
samlingen och en analysdel. I analysavsnittet 
bedöms materialets användbarhet, diskuteras 
respektive orters topografi och funktioner 
med utgångspunkt från tillgängligt arkeolo
giskt material och görs försök att precisera 
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möjligheterna att göra vidare fältundersök
ningar och vilka vetenskapliga problem som 
i ett sådant sammanhang kan tänkas vara 
särskilt relevanta. 

Rapporterna illustreras bl. a. av olika stads
planekartor, som visar ursprungliga och nu
varande marknivåer, arkeologiska observa
tioner och kvarstående medeltida byggnader 
samt utschaktade områden. I vissa fall till
kommer ytterligare kartor. (Fig. 1) 

Materialet är tänkt att kunna utnyttjas 
både i antikvarisk verksamhet och av den 
stadshistoriska forskningen. 

Under året har också en sammanfattande 
forskningsöversikt utarbetats av Hans An
dersson, som kommer att diskuteras vid det 
nordiska historikermötet i Trondheim 27— 
29 juli 1977. Den har tryckts i kongressens 
handlingar. 

Under våren 1977 har stadsgenomgångar
na fortsatts i mälarområdet. Projektet kom
mer nämligen under 1977 och början av 1978 
att inriktas på detta område. Hittills (juli 
1977) har arbeten pågått i Sigtuna, Västerås, 
Enköping, Strängnäs och Örebro. Genom 
extramedd har det också varit möjligt att 
samordna ett inventeringsarbete i Söderkö
ping med projektets arbeten. När hela 
regionen är genomgången är avsikten att 
också presentera en jämförande och samman
fattande rapport. 

En fortsättning är planerad i andra regio
ner men en närmare presentation får lämp
ligen anstå tills vi bättre känner de ekono
miska förutsättningarna. 

Rapporterna finns tillgängliga hos infor
mationssektionen vid Riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museer. Projektets 
adress är Riksantikvarieämbetet, Medeltids
staden, Alströmergatan 4, 411 01 Göteborg. 
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Fig. 1. Karta 6 från Arbogarapporten. Kartorna är tryckta i flerfärgstryck, varvid källare etc. återges 
i rött, kvarstående medeltida byggnader i brunt. Kvarstående medeltida byggnader är numrerade med 
romerska siffror, arkeologiska observationer med arabiska. — Map 6 from the Arboga report. The map 
is printed in polychrome-print, with cellars etc. reproduced in red, surviving medieval buildings in brown. 
Surviving medieval buildings are numbered in roman figures, archaeological observations in arabic. 

Short Report from the Research Project "The Medieval Town" 

In 1976 the projekt "The Medieval Town": 
Implications of Early Urbanization for Mo
dern Planning was begun. The projed 's aim 
is to make a detailed survey and documenta
tion of the situation of urban archaeology 
and its implications for physical planning, 
and to make a scholarly evaluation of the 
uncovered material. During 1976 reports 
were compiled for the towns of Arboga and 
Uppsala in central Sweden. During 1977 
this work will continue in other medieval 
towns in the area. 

The reports are published in the Central 
Office for Antiquities and Museum of Natio
nal Antiquities report series. The following 
have been issued: Projektprogram (Medel

tidsstaden 1, 1976), Arboga (Medeltidssta
den 2, 1976) and Uppsala (Medeltidsstaden 
3, 1976). 

These reports can be obtained through the 
information section of the Central Office of 
Antiquities and of the Museum of National 
Antiquities. 

The projed 's address is Riksantikvarieäm
betet, Medeltidsstaden, Alströmergatan 4, 
41101 Göteborg. 

Länsantikvarie 
Hans Andersson 
Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län 
Fack 403 10 Göteborg 
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