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Fig. 2. 1991 års provschakl i borgkullen intill Vår
fruberga kloster, Södermanland. Bilden är tagen 
mol väster och lill vänster i schaktet syns den smala 
gången med sill legelgolv. Till höger därom liksom i 
bakgrunden syns resterna av trapptornets kraftiga 
murverk. Sehaklbredden är 2 meter. 

vecklingen av borgen vid Kungsberg beir ha 
fått konsekvenser även för samtiden. En för
valtningsborg kan knappast läggas ner, ulan 
att dess funktioner läggs över till något annat 
administrativt centrum. Försvinner detta 
nordliga förvaltningsområde genom att uppgå 
i t .ex. Nyköpingsfögderiet, eller bibehålls det 
med nytt centrum på annat håll inom områ
det? 

I ett mer framskridet skede av 1300-talet 
tycks Torshälla utgöra administrativt centrum 
i området (Fritz 1973, s. 21 ff), och detta gör 
1980-talets borgundersökningar på Husberg
et i Torshälla intressanta i en ny aspekt (Liden 
1990). Lämningar kan där påvisas i tre bygg
nadsläser, och etableringen av den mellersta 
bvggnadsfasen, liksom hela den första, har 
inte kunnat dateras. Sannolikt kan dateringar
na sträcka sig ganska långt ner i 1500-talet, 
kanske t. o. m. ner i sent 1200-tal och tiden för 
avvecklingen av borgen vid Kungsberg. 

Grävningarna vid Kungsberg kommer att 
fortsätta under ett antal år. Vad som just nu 
känns viktigast, är att få ett fastare grepp om 
byggnadsfaserna och deras dateringar samt 
att i stort kunna rekonstruera anläggningens 
plan och funktieinsbestämma dess olika delar. 
Vidare måste vi lära känna klostret bättre för 
att förstå dess förhållande till borgen och lära 
känna det administrativa landskapet för att 
bättre förstå borgens roll i detta. 
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Husbyggande i Västsverige under medeltiden — nyinitierat 
forskningsprojekt 
Målsättningen med detta projekt som startade 
1990 är att undersöka hur husen såg ul, bygg
des och brukades i Västsverige under medelti
den. Projektet bar etl brett perspektiv och 
bygger på flera typer av källmaterial som arke
ologiska lämningar, bevarade byggnader saml 

skriftliga källor. Undersökningsområdet är 
rikt på variationer och projektet omfattar alla 
typer av hus och byggnadstekniker från olika 
socialgrupper, sedda i ett långt tidsperspektiv. 
Utöver de specifika kunskaperna om eimrå-
dets byggnadskultur, syftar projektet också till 
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att skapa generell kunskap om förändrings-
processer inom äldre tiders byggande. En bi
effekt kan också bli en förfinad dokumenta
tion och tolkning av arkeologiska huslämning-
ar samt en bredare samverkan över ämnes
gränser inom det här forskningsområdet. 

For.sk n ingsbakgrund 

Det arkeoleigiska husmaterialet från medelti
den var länge mycket ringa, och vår kunskap 
om medeltidens husbyggande har därför i stor 
utsträckning byggts upp och systematiserats 
av andra forskningsdiscipliner än arkeologin 
och utifrån andra typer av källmaterial. Det är 
framför allt inom ämnesområdena konsthistei-
ria, etnologi och arkitekturhistoria som man 
studerat medeltidens byggande. Detta har i 
huvudsak skett utifrån de kvarstående medel
tida byggnaderna, främst kyrkor och murade 
profanhus, men också utifrån profana trähus 
av eftermeddtida ursprung ur vilka man har 
menat sig kunna dra retrospektiva slutsatser. 
Möjligheterna till absolut datering var ofta 
små. Denna forskning kulminerade i de stora 
översiktsverken från 1940-talet, Erik Lund
bergs Byggnadskonsten I—II, Herremannens Bo
stad och Svensk Bostad, samt Sigurd Erixems 
Svensk Byggnadskultur. I samlingsverket Nor
disk Kultur kom också ett band om byggnads-
kull uren ut och där presenterades byggnads
skicket hos bönder, hos borgare och på Got
land. Den första regionala syntesen var Nils 
Gtista Sandblads Skånsk stadsplanekonst och 
.stadsarkitektur. Av olika anledningar tycks där
efter forskning kring äldre tiders byggande i 
stor utsträckning ha avtagit inom de nämnda 
disciplinerna. 

Det var först från omkring 1970 som det 
arkeologiska husmaterialet från medellielc-n 
började växa, och det har idag nått en bety
dande omfattning. Länge rådde en obalans då 
stadsmaterial dominerade fullständigt, men 
under de senaste åren har även materialet 
från landsbygden vuxit snabbt. Trots det har 
det i stort sett inte förekommit någon meto
disk och målinriktad forskning utifrån detta 
nya källmaterial. Ofta upprepas slutsatser, 
härledningar eich dateringar lian den äldre 
forskningen, trots att det arkeeilogiska husma
terialet har en betydande kunskapspotential 

och klara fördelar med avseende på omfång, 
spridning, representativitet och datering. Un
der 1980-talet har deick förekommit några an
satser till mera metodiskt studium av medelti
da husbyggande utifrån arkeologiskt material. 
Som en sammanfattning kan man konstatera 
att forskningen kring medeltida husbyggande 
utifrån arkeologiskt material är förhållandevis 
outvecklad i Sverige. Här finns en obalans elär 
några få städer, tekniker och regioner har 
behandlats, ofta endast i översiktlig form. 
Samtidigt linns cn oroande tendens till frag-
mentisering av forskningen vilket kan leda till 
en brist på helhetssyn där man inte förstår de 
komplicerade sammanhang som ligger bakom 
förändringar i äldre tiders husbyggande. Var
nande röster för denna utveckling har dock 
inte helt saknats. 

Den pågående forskningen kring medeltida 
husbyggande i Sverige visar också mest på 
brister och behov. Runtom i landet sker i och 
för sig en stor tillväxt av nytt arkeologiskt 
husmaterial, från snart sagt varje utgrävning. 
Detta material blir emellertid sällan föremål 
för systematisk bearbetning och analys. Be
handlingen inskränker sig i bästa fall till cn 
deskriptiv redogörelse för gjorda fynd, och 
ofta är dessa spridda i svårtillgängliga årsskrif
ter och med en ojämn redovisningsform. 

Della forskningsprojekt 

Mot bakgrund av ovan sagda har underteck
nad formulerat ett forskningsprojekt med ti
teln "Husbyggande i Västsverige under me
deltiden", där en första del om Halmstad är 
under utgivning. Undersökningsområdet be
står av Halland, Bohuslän och Västergötland 
och är rikt på variabler som kan ha påverkat 
byggandet. Här finns en lång kustbygd som 
mottagit nyheter utifrån och ett stort inland 
med mera konservativ jordbruksbygd. Här 
finns stena variationer i råvarutillgång, som 
tydlig virkesbrist längst i söder och utmed kus
ten, ett lövskogsområde där innanför samt ett 
barrskogsområde i områdets östra och norra 
delar. Här finns ett lagom stort arkeologiskt 
material, främst från städerna men också från 
landsbygden, kyrkorna och borgarna. Områ
det var under medeltiden uppdelat på de tre 
nordiska länderna, och den politiska tillhörig-
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heten kan i vissa fall också ha spelat en roll för 
förändringar i byggandet. Hypotetiskt kan 
undersökningsområdet alltså spegla mångfald 
och variation inom byggandet. 

Avsikten är att analysera allt medeltida hus
material i området utifrån de specifika fråge
ställningar som presenteras närmare nedan. 
Byggandet ses som en helhet där profana 
byggnader i stad och på landsbygd, kyrkor i 
sten och trä samt borgar och försvarsanlägg
ningar bara utgör olika specialformer av hus. 
Del källmaterial som kommer att användas är 
därför inte bara arkeologiskt, även om detta 
kanske numerärt kommer att dominera, utan 
består också av kvarstående byggnader, både 
kyrkliga och profana, samt det skriftliga käll
materialet. Just kombinationen av dessa tre 
källmaterial är för övrigt det som känne
tecknar medeltidsarkeologin som vetenskaplig 
disciplin. Möjligheten till en helhetssyn på 
byggandet känns extra viktig mot bakgrund av 
den tendens till fragmentisering som annars 
präglar den vetenskapliga utvecklingen inom 
det bär forskningsområdet. 

Även om projektets tyngdpunkt ligger inom 
den egentliga medeltiden, har det vidare 
ramar och tar sin böljan redan i det vikingati
da materialet. Härigenom erhålles en bättre 
kontakt och överlappning med den förhisto
riska husforskningen. Framåt i tiden kan 
projektet komma att sträcka sig ända lill 1700-
talet. Först då har vi ett heltäckande arkiva-
liskt material som talar om hur städernas hus 
var byggda, och en mera sammanhängande 
kunskap om landsbygdens byggnadskultur uti
från etnologisk forskning. Ett långt tidsper
spektiv är också viktigt för att kunna uppfatta 
förändringar inom husbyggandet. 

Det vore också önskvärt att inom projektets 
ram pröva om det går att förfina den metodik 
som idag används inom medeltidsarkeologin 
för att dokumentera, tolka och rekonstruera 
huslämningar som påträffas vid utgrävningar. 
Det har framförts tvivel om att vi här har 
kommit långt nog, och förbättringar kan kan
ske åstadkommas utan fördyringar i fält, t. ex. 
genom förbättringar i grundutbildningen som 
baseras på en delrapport inom projektet. 

Frågeställningar 

Analysen av husmaterialet skall inriktas på att 
besvara en lång rad frågor, vilka kan indelas i 
fem huvudgrupper med rubrikerna: Teknik, 
Form, Funktion, Struktur och Förändrings-
processer. Denna strukturering av frågeställ
ningarna innebär eickså en stegring av svårig
hetsgraden, från enkla och konkreta frågor till 
mera sammansatta och abstrakta. 

En grundläggande fråga gäller vilka olika 
byggnadstekniker som förekommit inom un
dersökningsområdet, när dessa introducerats 
och eventuellt keimmit ur bruk, vilken utbred
ning olika tekniker haft inom området, om 
vissa tekniker varit knutna till hus med särskil
da funktiemer samt om det finns en social 
skillnad i valet av byggnadsteknik. Undersök
ningsområdet har i senare tid utgjort en 
gränszon mellan korsvirkestekniken, skiftes
verket ocb knuttimringen, och denna utbred
ning bör följas bakåt för att klarlägga förhål
landet under medeltiden. Samtidig! står det 
klart att det eickså funnits andra tekniker i 
området, som flätverk, palissadverk och 
stavverk. Det är också oklart när man böljat 
med träsyllar för att bära väggarna, i stället 
för den äldre tekniken med jordgrävda vägg-
stolpar. Även utvecklingen av den takbärande 
funktionen är intressant. Just Halland och 
Västergötland är ett reliktområde där man 
länge bevarat den förhistoriska lösningen med 
inre takbärande stolpar, mesulor och sido-
sulor. Denna teknik har funnits även i städer
na, åtminstone fram till 1300-talet. Förhållan
det mellan träkyrkor och profan träbyggnads-
teknik måste också studeras närmare. 

Nästa rubrik gäller byggnadernas form eller 
"hustyper". En viktig fråga är när det förhis
toriska och mångfunktionella långhuset av
lösts av flera mindre byggnader, en för varje 
funktion. En vanlig hypotes är att detta skett 
omkring år 1000, men man kan inte utesluta 
att långhus funnits kvar betydligt längre, t. ex. 
i form av skiftesverkslängor. Längs den norra 
delen av kusten finns rikligt med tomtningar, 
vars datering och funktion fortfarande är 
oklar. De saknas dock söder om Varberg. Vil
ka andra hustyper som funnits i området un
der medeltiden är idag eiklart. Endast det syd
götiska huset har hittills undersökts närmare 
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och visat sig höra hemma i stadsmiljö, åtmin
stone från och med 1400-talet. En viktig fråga 
är när man tidigast kan belägga tvåvånings
hus. Det är också intressant att undersöka om 
murade hus representerat särskilda typer, el
ler bara varit trähus överförda i ett beständi
gare material. 

Husens funktion är en ofta förbisedd fråga 
som bara till viss del kan förklaras med tolk
ningssvårigheter. Utifrån funktionsbetingade 
byggnadsdetaljer och artefakterna kan man 
här keimma betydligt längre. Man bör i högre 
grad kunna identifiera bostadsrum, kök, fä
hus, lador, logar, hantverkslokaler och han
delsbodar. Eldstädernas antal och utformning 
är här ett viktigt element, och det är t. ex. 
oklart eim rökugnen överhuvudtaget funnits i 
området. Det bör också vara möjligt att un
dersöka bebyggelsens sociala funktioner, allt
så hushållens storlek och vem som bott var i 
en gård med flera hus d ie r rum. Här kommer 
inte minst de skriftliga källorna till stor nytta. 

Med bebyggelsestruktur avses frågor om 
hur de enskilda husen ordnats i grupper eller 
gårdar, byggts samman i längor eller kombina
tioner, placerats på tomtmarken och utmed 
gatan. Av grundläggande betydelse är här 
tomtens form och steirlek. En viktig fråga är 
husens läge på tomten, gatunära exponering 
eller indragen avskildhet. Stämmer standard-
hypotesen att ekonomiska aktiviteter försig
gått utmed gatan? Har bostaden oftast place
rats en bit in på teimten? De hypoteser om 
stadsgårdens struktur vi har idag bygger i allt
för hög grad på rekonstruktioner utifrån 
eftermedeltida förhållanden eich nordtyska 
stenstäder. Andelen stenhus eich deras place
ring och funktion behöver också utredas. 
Bebyggelsestrukturen på landsbygdens gårdar 
är ännu mindre känd. Utifrån material som 
inte är äldre än 1700-talet har etnologin klar
lagt ett antal gårdstyper, där Västsveriges söd
ra del har den sydsvenska typen med gemen
sam mangård och fägård medan resten av 
Västsverige har en friare struktur utan 
sammanhållna eich kringbyggda gårdar. Hur 
lantgården sett ut under medeltiden är helt 
okänt. 

Förändringsprocesser inom husbyggandet 
kan ofta kopplas till större ekonomiska, poli

tiska och kulturella förändringar i samhället, 
och här kan det arkeologiska husmaterialet 
belysa viktiga frågor av generell karaktär, 
både empiriskt och metodiskt. En grundläg
gande fråga rör olika byggnadsteknikers och 
hustypers uppkomst. Är de i huvudsak ett re
sultat av påverkan utifrån, en spridning i tid 
och rum, eller har de utvecklats på inhemsk 
bas utifrån råvarutillgång, lokala förutsätt
ningar och funktionella behov? Här ställs den 
diffusionistiska modellen mot den funktiona
listiska. En annan fråga gäller innovationsom-
råden kontra reliktområden. Är det riktigt att 
nyheter i byggandet införts via kustregioner 
och städer, medan landsbygden och inlandet 
haft mera enhetligt och konservativt byggan
de? Har byggandet bland bönder och borgare 
hämtat impulser från kyrkans och adelns 
byggnader? Det är en utbredd förklaringsmo
dell att framför allt adeln skulle ha varit det 
kulturspridande samhällsskiktet, som t. ex. in
troducerat parstugan på 1500-talet. Detta 
beirde nu gå att pröva mot det arkeologiska 
materialet. Har murade hus påverkat trähus 
ifråga om planlösning, eller är de murade hu
sen bara "förstenade trähus"? Är innova
tioner inom husbyggandet bara kopplade till 
perioder med ekonomisk högkonjunktur, som 
t. ex. renässansen, eller har det byggts nytt 
även under .stagnationsfaser, som t. ex. under 
den senmedeltida agrarkrisen? När bildas en 
särskild stadsarkitektur? Sker det redan vid 
urbaniseringsskedet eller fiirst under 1500-
talet. Frågan kan också formuleras så här — 
hur långt fram i tiden kan vår stadsbebyggelse 
karakteriseras som en "förtätad landsbygd"? 

Projektets uppläggning 

Det arkeologiska källmaterial som projektet 
skall behandla är endast till ringa del publice
rat. Det förvaras hos länsmuseerna i Halm
stad, Uddevalla, Skara och Vänersborg, Göte
borgs Historiska Museum, Lödöse Museum 
samt på Riksantikvarieämbetets Uppdrags
verksamhet i Kungsbacka (UV-Väst). Dessa in
stitutioner måste alltså uppsökas och materia
let registreras på ett enhetligt sätt, med en 
relativt hög detaljeringsgrad. För detta an
vänds en blankett som nu prövats på husmate
rialet från Halmstad, och som innehåller fält 
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för objektets fyndort, datering, publicering, 
byggnadsteknik, form, funktion, storlek, 
eventuellt samband med andra byggnader, 
samt planritning. Registreringen av text och 
ritningar är utformad så att materialet sedan 
kan bearbetas och sorteras med datamaskin. 

På respektive länsmuseum finns också det 
primära källmaterialet kring de äldre stående 
byggnaderna i länet, såväl profana som kyrkli
ga. Detta material finns tillgängligt i form av 
inventeringsrapporter och tryckt litteratur, 
varför det är lättare att sammanställa och tol
ka. När materialet är insamlat och registrerat 
vidtar den viktigaste delen, själva bearbetning
en och analysen. Denna sker vid arkeeilogiska 
institutionen i Lund. Analysen struktureras 
utifrån de frågeställningar som presenterats 
ovan. Först sammanfattas materialet från var
j e stad för sig, därefter för varje landskap, och 
sist görs en samlad analys med utblickar till 
andra regioner. Materialet lägges in på data
maskin fcir atl underlätta sökning och bear
betning. 

Utvecklingsmöjligheter 

Projektet kan utvecklas vidare på två olika 
sätt. Ett sätt är att inom Västsverige även stu
dera husbyggandet under förhistorisk tid, 

men med samma konsekventa uppläggning 
som här föreslagits för det medeltida materia
let. Detta material är numerärt mindre än det 
medeltida men innebär dock en fördyring och 
ett behov av persemal med specialistkompe
tens ineim förhistorisk arkeologi. 

Ett annat sätt är att dubblera det här före
slagna projektet med en identisk del som stu
derar medeltida husbyggande i Östsverige. 
Detta är en region med ett nytt och rikt hus-
material både från städer och landsbygd, men 
man kan hypotetiskt tänka sig andra faktorer 
bakom byggandet som t. ex. en stark centrali-
tet. En jämförelse mellan Väst- och Östsverige 
vore annars intressant vilket demonstrerats 
inom projektet Medeltidsstaden. En utvidg
ning av detta slag blir dock väsentligt dyrare-. 
Ä andra sidan blir analysen ännu mera me
ningsfull. Här finns också möjligheter till en 
samordning eller åtminstone ett givande sam
arbete med de husprojekt seim bedrivs inom 
Riksantikvarieämbetet och vid arkeologiska 
institutionen vid Uppsala universitet. 

Jan-Erik Augustsson 
Arkeologiska institutionen 
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223 50 Lund 
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