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Korta meddelanden 

Projektet Husberget i Torshälla 

Slottet i Nyköping raseras 1318. Dess för
valtningsområde läggs därefter till Stock
holms slott, vars fogde vid sin sida har en 
underfogde satt att förvalta Södermanland 
väster om Övra och Yttra Tör. Rekarnebyg-
den utgör redan nu en tyngdpunkt i fögderiet, 
något som framstår än klarare, när hertig Al
brekt av Mecklenburg 1365 övertar fögderiet 
som pantelän. Nyköpingshus återuppförs nu 
som förvaltningsborg, men Rekarne får en 
särställning som en separat del av länet med 
egen underfogde och med Torshälla som upp
börds- och förrådsort. 

Enligt ovanstående borde Torshälla, som 
fick privilegier 1317, ha haft viss betydelse 
som stad, men trots senare års systematiska 
undersökningar i vad som uppfattas som dess 
äldsta delar i kvarteren kring kyrkan, har inga 
medeltida stadslager kunnat påvisas. 

Under en tioårsperiod har fem olika gräv
ningar i kvarteret Krögaren på andra sidan ån 
dock påvisat lämningar, som i viss mån bekräf
tar Torshällas administrativa status, nämligen 
en borganläggning. Platsen, som länge gått 
under namnet Stadskällarberget, kallas i 
Rannsakningar efter antikviteter för Husberget. 

Är 1977, när ett staket skulle sättas upp 
längs tomtgränsen över berget, skar man ige
nom kraftiga raseringslager vid grävnings
arbeten. Intresset väcktes, och genom lokala 
initiativ kom först en provundersökning till 
stånd 1979 och därefter en serie systematiska 
undersökningar under åren 1986-1989. En 
omfattande bearbetning återstår ännu, men 
grunddragen står ganska klara och kan pre
senteras i följande sammanfattning. 

Torshälla delas av Torshällaån, som länge va
rit en viktig transportled via Rekarnebygden 
mellan Mälaren och Hjälmarebygden med sta
den Örebro. Husberget reser sig med en im
ponerande brant intill ån och intill det ställe, 
där en försnacke i ån tvingat till omlastning av 

båttransporterade varor. Här har också fun
nits ett övergångsställe över ån. 

Själva bergsplatån är ca 20-25 meter stor 
tvärs över, och sidorna stupar mer eller min
dre branta åt alla håll. Den är till större delen 
bevuxen, ê ch smärre kala partier finns endast 
i söder och öster. Ungefär mitt på platån står 
ett gammalt flaggstångsfundament omgivet av 
en syrénberså, minnen från den tid då den 
sedan länge nerlagda restaurangen Stadskäl
laren hade uteservering på berget. Omfat
tande arbeten tycks ha skett för att bereda 
marken för denna, både schaktningar och ut-
fyllningar. Om lämningarna under marken 
vittnar idag på sin höjd några valliknande, 
svaga upphöjningar. 

Höjdskillnaden mellan berget och omgiv
ningen närmast öster därom är mindre än åt 
andra håll, och ett drygt 20-tal meter sydost 
om berget reser sig ett kraftigt klippblock, 
Husbergsstenen. Området mellan de två höj
derna bildar en plan, som avgränsas i norr av 
en kort slänt ner mot brandstationens garage-
plan och i söder av branter ner mot Brogatan. 

Lämningarna uppe på Husberget består 
främst av raseringslager. Förödelsen har varit 
mycket omfattande, och med några få undan
tag finns inga fasta konstruktioner kvar. Detta 
kan också bero på byggnadstekniken: stabilare 
konstruktioner hade säkerligen efterlämnat 
fler fasta rester. Raseringen består i hög grad 
av bränd, delvis förslaggad lera. Inslaget av 
tegel är litet, vilket tillsammans med frånva
ron av grundmurar inte talar för en mer om
fattande tegelbebyggelse. Tegel har säkerligen 
plockats från platsen, men ändå ger rasering
en intryck av en blandteknik i trä, lera och 
framför allt torv. Inslaget av torv har tydligen 
varit särskilt stort i borgmuren och där lett till 
mycket kraftig förslaggning i raseringen. 

Lagerbilden avslöjar överlagringar av äldre 
brand- och raseringslager, och totalt har tre 
faser konstaterats ligga i succession. Av fas 1 
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Fig. 1. Kv. Krögaren i 
Torshälla. Principiell plan 
över borgen. A. Hus
berget, huvudborgen. B. 
Förborgen. C. Husbergs-

l ivpotensk, delvis bekräftad mursträckning. 

ByRRnadsindikerat område. 

Undersökt område. 

har bara framkommit rester av brandlager 
samt kraftiga brandskador i det underliggan
de berget. Fas 2 har konstaterats dels som en 
fyndmarkerad marknivå och dels som ett 
fyllnadslager i skrevor under ett parti av borg
murssträckningen i fas 3, som i sin tur utgörs 
av ovan beskrivna raseringslager. Samtliga fa
ser har ödelagts vid häftiga bränder, faserna 2 
och 3 under eller i anslutning till strid, så 
också möjligen fas 1 även om belägg härför 
saknas. 

En någorlunda klar bild av anläggningen på 
berget erbjuds endast i fas 3. Platån har varit 
omgiven av en mur eller vall, åtminstone 
ställvis anlagd på ett bärande lager av påförd 
lera. Av själva muren återstår endast rasering
en, men därunder kan den spåras genom att 
underliggande lerlager pressats samman en 
aning av dess tyngd samt rödbränts av hettan, 
när den brunnit. Vissa partier av den kan 
eventuellt ha utgjeirts av lerförstärkta pa-
lissadkonstruktioner. 

Innanför muren har en bebyggelse flockat 
sig kring en öppen gård, där en skreva i berget 
tjänat som avfallsgrop. Ett säkert läge för en 
träbyggnad har konstaterats i platåns östligas
te del tack vare en hörnlagd eldstad, f. ö. den 
mest konkreta fasta konstruktionen uppe på 

berget. I andra delar av platån har byggnads
indikationer framkommit, men inget säkert 
läge har på samma sätt kunnat fastställas. Möj
ligheter kan dock finnas i den västligaste de
len, där ett plant kollager i raseringens botten 
kan ange en golvnivå. Totalt finns åtminstone 
tre byggnadsindikerade områden på platån. I 
vissa delar av platån har det varit svårt att 
skilja mellan rasering från byggnad och rase-
ring från mur, vilket kan bero på att de varit 
sammanbyggda. Detta gäller åtminstone bygg
naden med eldstaden, vars östra långvägg va
rit förstärkt med lera och ersatt ett parti av 
borgmuren. 

Anläggningen uppe på Husberget har ut
gjort själva huvudborgen. Försvarstekniskt 
har det varit nödvändigt att ha kontroll även 
över Husbergsstenen, och planen mellan de 
båda höjderna erbjuder då ett naturligt läge 
för en förborg. De schakt, som öppnats i plan
en, har samtliga uppvisat ett brandlager på 
samma nivå, och schaktet närmast berget 
dessutom ett raseringslager över en svårtolkad 
konstruktion, eventuellt byggnadsrest. Brand
lagret vittnar om en ganska omfattande be
byggelse, och den del av Husbergsstenen, som 
vetter åt detta håll, är kraftigt brandskadad. 
Förborgen bör ha omgivits av någon form av 
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värn, som bundit samman Husbergsslenen 
och berget. I slänten ner mot brandstationen i 
norr framkom en grundmursliknande kon
struktion, men det är ännu oklart om denna 
ingått i en lörborgsmur eller tillhör en senare 
anlagd stödmur, som går i dagen längre 
västerut. 

Husbergsstenens krön, som även det an
vänts för uteservering, är idag kalt, men på en 
hyllavsats några meter ovan marknivå påträf
fades bitar av samma hårdbrända lera som i 
huvudborgens rasering. Dessa kan knappast 
ha hamnat här annat än som nedfall från 
hjässan, vilket bör tolkas som att även Hus
bergsstenen varit befäst. 

Förborgsbebyggeisen bar ännu inte kunnat 
passas in i kronologien på huvudborgen, inc-ii 
vissa fynd och andra omständigheter kan tala 
för, att den tillhört fas 2. 

De flesta fynd kommer från huvudborgens 
rasering, företrädesvis i fas 3. Materialet är 
tämligen fylligt och speglar till en del borg
folkets vardag, men än mer kanske situationen 
av belägring och strid. Dock dominerar olika 
byggnadsdetaljer, framför allt spik i alla stor
lekar samt enklare jämföremål. Här finns ock
så kraftiga dörrstaplar, gängjärn och andra 
beslag, bl. a. ett rosettformigt med en port-
ring. En dörrnyckel och några bultlåsnycklar 
har oc ksä hittats. 

Byggnaden med eldstaden och dess närhet 
visade sig vara särskilt fyndrikt. I denna på
träffades bl. a. ett stort anlal klimpformiga 
ämnesjärn, beckartade klumpar med avtryck 
av textil i flera vävtekniker, och även ett kraf
tigt betsel har troligen förvarats i byggnaden. 
I dess närhet framkom några låsöverfall och 
andra beslag från minst två kistor d ie r större 
skrin. Kli passarliknandc ledat beslag kan ha 
hör) till e-n hopfällbart spelbräde; inte långt 
därifrån framkom ett antal spelbrickor ocb en 
blindtärning. Från annat håll kommer ytterli
gare två tärningar, båda med cirkelpunkt-
ögon. Pärlor bar också hittats, bl. a. två tunn
formiga iroligen radbandspärlor och en 
smyckepärla av silver. Ett stort ringspänne av 
järn och ett antal söljor bör också nämnas, 
liksom två sporrar. 

Både hantverk och hushåll är relativt svagl 
representerade i fyndmaterialet. Nere på för

borgen hittades en hovtång med verkjärn i det 
tidigare nämnda raseringslagret, uppe på 
huvudborgen cn s. k. skrotmejsel samt några 
blad till olika sisare. Av husgeråd har bara 
framkommit ett antal skärvor av enkelt 
stengods, ett hankfästc av brons till eu ämbai 
och ett fragment, eventuellt till cn malmgryta. 
Husgeråd av trä har givetvis gått förlorade. 

De fynd, som vittnar om striderna, intar en 
dramatiskt framskjuten ställning i de två sena
re faserna. Nästan varje schakt har innehållit 
en stor mängd armborstspetsar, och inte min
dre än ett fyrtiotal har påträffats. I fas 2 har 
framkommit ett parti av den marknivå, på vil
ken striden stått, och denna är närmast be
strödd med spetsar, metallknappar till strid-
skjortor och även pansarlameller till dylika 
eller stridshandskar. Även raseringen från fas 
2, där sådan påträffats, uppvisar likartade 
fynd. I fas 3 ligger det stora flertalet spetsar i 
anslutning till muren i östra delen av platån. 
Raseringen efter denna innehåller också ett 
ringbrynjefragment samt en steir dolk med 
långsmal klinga. En vanlig kreatursskälla från 
raseringen kan även den bära vittnesbörd om 
stridsberedskap: under belägringen har man 
hållit djur uppe på huvudborgen som ett 
levande förråd av proviant, och raseringen 
innehåller mängder av brända djurben, före
trädesvis får. Dessa har brunnit inne, när bor
gen stuckits i brand. 

Fynden kan bara ge en generell datering till 
ett framskridet skede av medeltiden - senare 
delen av 1300-talet med en tänjbarhet upp i 
1400-talet. Dock kom i grävningarnas elfte 
timme ett mynt, som ger ett terminus post 
quem ftir raseringen av fas 3. Det är en brak
teat med krönt S av den äldre typ, som prägla
des under perioden ca 1370-80. Med tanke 
på myntets cirkulationstid kvarstår en viss 
tänjbarhet upp i 1400-talet, men raseringen 
av fas 3 kan inte ha ägt rum före 1370. 

Skriftliga belägg för en borg i Torshälla sak
nas, och det är intressant att kemstatera, att 
inte heller Räven von Barnekows räkenskaper 
nämner den. Dessa är Nyköpingsfogden von 
Barnekows redovisning inför länsherren her
tig Albrekt av Mecklenburg ocb har bevarats 
för åren 1365—67. Under denna period finns 
ingen borg i Torshälla, vilket passar väl in i 
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ödeperioden mellan faserna 2 och 3. Sanno
likt förstördes fas 2 i samband med mecklen-
burgarnas övertagande av makten. Under des
sa strider belägrades och intogs borgen vid St. 
Sundby inte långt från Torshälla 1364. Fas 3 
skulle enligt räkenskapernas indirekta vittnes
mål alltså ha uppförts någon gång efter 1367. 

Torshällas roll som administrativt centrum 
är sanneilikt redan överspelad, när Be) Jonsson 
i slutet av 1370-talet bygger Gripsholm. Hans 
övertagande av hertig Albrekts pantelän 
Sörmland år 1376 är en kimsekvens av de 

förändringar, som frammanats genom 1371 
års resning mot kung Albrekt. Det är sanno
likt i detta skeende under 1370-talets början, 
som den förödande striden om fas 3 står att 
finna. 

Dessa dateringar, om de vid en prövning 
visar sig vara hållbara, bekräftar det intiyck av 
kortvarighet, seim lagerbilden ger och som gör 
lämningarna till ett mycket komprimerat tids
dokument. 

Hans A. Liden 
Statens historiska museum 
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