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fjol hade han 519 korrespondenter inregistrerade: 4 biskopar, 9 abboter, 2 
abbedissor, 67 andra prelater och kaniker, 63 präster, 85 benediktinmunkar 
och många andra munkar, vidare 50 univcrsitetsprofessorer, ett hundratal 
chefer eller tjänstemän vid bibliotek oeh museer; till de senast nämnda 
kategorierna höra hans medarbetare för det svenska materialet. 

Arbetet har givetvis ett ganska begränsat intresse för svenska forskare; 
det skall emellertid behandla alla Nordens medeltidskloster av orden och det 
är förtjänt av ett omnämnande även som ett gott exempel på storleksordnin
gen hos de uppgifter, som den välorganiserade katolska forskningen vågar 
ge sig i kast med. Den enskilda människan blir bara en kugge i det stora 
maskineriet; den nyssnämnde huvudredaktören lär ödmjukt ha förklarat, att 
han är tacksam om han lyckas sätta arbetet igång; att få uppleva resultatet 
väntar han sig knappast. Om verkets vetenskapliga värde veta vi ännu intet. 
Säkerligen kommer emellertid ett kompakt resultat av lärdom och forskar
möda att en gång uppvisas. Även om verkets tillskyndarc enligt god tra
dition bekänner sin egen ringhet och litenhet inför uppgiften, så blir kanske 
(lär det ha sagts då han i fjol höll föredrag om sitt arbete i hemstaden 
Liege) hans öde inte olikt de medeltida katcdralbyggonas namnlösa mäs
tares; det slutliga verket visar en seg beständighet genom långa tider. 

O. Källström 

ETT MEDELTIDA IIEHHEMANSHtS I SÖDERMANLAND 

Till vår kännodom om medeltida profanbyggnader har på sistone kommit 
ett bidrag, som förtjänar ett visst beaktande. Det gäller en sedan länge be
kant byggnadslämning belägen på en holme i Djulösjön, St. Malm sn, Sö
dermanland. Den har, som sagt, länge varit bekant, och många traditioner 
äro i omlopp om det gamla huset i »Trolleträsk», som platsen kallas, men 
icke förrän helt nyligen gavs det tillfälle till ett mera ingående studium av 
ruinen ifråga. Stora Malms kommun beslöt nämligen på initiativ av flera 
kulturintresserade parter att anslå ett mindre belopp till en preliminär un
dersökning, och denna nog så tacksamma uppgift lämnades i undertecknads 
händer hösten 1938. 

Det visade sig, att ruinen utgjordes av den så gott som fullständigt beva
rade jordvåningen till ett större komplex. Grundplanen bildade en rektangel 
i OSO—VNV riktning, mod två från denna utgående flyglar, en västerut och 
en söderut. Murförbanden utvisade att hela huset byggts i fortlöpande följd, 
och inga spår av senare påbyggnader kunde upptäckas. Murarna voro upp
förda av gråsten, 1 ni tjocka, med yttre skal av större utvalt stenmaterial och 
en inre fyllning av smärre stenar i ymnigt med murbruk. Innerväggarna, 
såväl buvudrummets som flyglarnas, voro avjänmado med småsten och tegel
skärv i ett tjockt putslager och därefter kalkstrukna. Även ytterväggarna 
voro kraftigt avjänmado — i större ojämnbeter kunde ligga ända till två 
kantställda tegelstenar på varandra inbakade i murbruk, och putslagret hade 
på sina ställen en tjocklek av 8 cm. Man kan därför ined fog påstå, att skal-
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Fig. 3. Trolleträsk ruin. Grundplan och sektioner. Skala 1:200. 
Fig. 3. The ruins ol Trolleträsk. Plan and sections. 
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muren åtminstone på östra ytterväggen, där det tydligast framträdde, hado 
ännu ett yttre skal av tegel eller ett mellanting däremellan och en vanlig 
putsyta. — Det är av en viss vikt att erinra sig dotta, eftersom skalmurar 
av tegel eljest är cn ganska vanlig företeelse under medeltiden. 

Huvudbyggnaden har eventuellt utgjort ett enda stort rum, 12X7,5 ni, och 
till flyglarna ha fört 1 m breda tegelomfattade dörröppningar. Rummet har 
upplysts av ej mindre än 6 st. smala fönster, vilka varit belägna tämligen 
högt upp på väggarna. Do ha varit av två typer, dels mod utåt slarkt av
smalnande fönsteröppningar, dels sådana mod raka sidor. I båda fallon ha 
do varit tegelomfattade. 

Mellan do två fönstren på östra väggen har funnits ett inmurat skåp, 1,5 m 
brett och 0,5 m djupt. 

Båda flyglarna ha haft stumt avslutade långväggar. De ha tydligen endast 
bildat utåt öppna förstugor, därest do ej haft speciella träkonstruktioner, 
vilka numera på grund av absolut förintelse ej kunna studeras. 

Södra flygelns golv har sluttat starkt emot ingången till huvudbyggnaden, 
och ej långt ifrån den senare var östra flygelväggcn genombruten av en fön
steröppning. 

Det intressantasto resultatet av undersökningen var likväl påträffandet av 
flora bjälkundorlag på murkrönet. Dessa utvisade, att byggnaden haft en 
övro våning byggd av trä och vilande på jordvåningens stenmurar med ett 
system av två parallellt löpande bjälktörband. Den inro bjälken löpte i linje 
med murens inre liv, den yttre omkring 30 cm utanför denna, d. v. s. nästan 
mitt på grundmuren. Tyvärr kunde inga hörnkonstruktioner cl. dyl. stu
deras till följd av ras, varför man lämnas i okunnighet om överbyggnadens 
egentliga utseende. 

Trots vissa egendomligheter i grundplanen företer byggnaden mod sin 
nedsänkta markvåning alla de typiska kännetecknen för cn medeltida 
s. k. källarcnattstuga.1 Dess läge på den snålt tilltagna holmen tyder emeller
tid på att den sannolikt varit en av de större och mera imponerande byggna
derna i det forna gårdskoiuplexct, oeh inan skulle därför kunna antaga, att 
den vid sidan av sin vanliga uppgift som »nattstuga» även fått ersätta den 
festliga salbyggnad, som under förnämligare förhållanden, ex. Alsnöhus, 
var bruklig. 

Flera omständigheter tala för att våra byggnadslämningar vid Trollc-
träsk utgöra de sista resterna av den närbelägna herrgården St. Djulös 
medeltida föregångare. 

Vilhelm Holmqvist 

1 E r i k L u n d b e r g , Herremannens bostad, Stockholm 1935 s. 219 f.; 
s. förf . , Hårstorp, Arkeol. studior tillägnade H. K. H. Kronprins Gustaf 
Adolf, Stockholm 1932, s. 223 ff. 


