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Byggnadsarkeologi är ett vetenskapsområde som binder samman disci-
pliner som arkeologi, etnologi, konstvetenskap och kulturvård. Ämnet 
har en sekellång hävd i Sverige och växte fram i samband med det tidiga 
1900-talets slotts- och kyrkoundersökningar. Vid Riksantikvarieämbe-
tet har byggnadsarkeologi varit ett livaktigt verksamhetsfält som bland 
annat resulterat i den närmast klassiska skriften Byggnadsarkeologisk 
undersökning. Det murade huset, som kom ut i en första upplaga 1980. År 
2016 var byggnadsarkeologi också ett av de prioriterade områden som 
ingick i utlysningen av Riksantikvarieämbetets medel för forskning och 
utveckling inom kulturmiljöområdet. 

Som all vetenskap och praktik inom kulturarvssektorn har byggnads-
arkeologins inriktning och teoretiska utgångspunkter varit föränderliga 
genom åren. Fältet har breddats från att framför allt fokusera på kyrkor 
och högreståndsbyggnader till att omfatta även en mer folklig bebyg-
gelse. Den nu aktuella rapporten är resultatet av forsknings- och utveck-
lingsprojektet Byggnadsarkeologins betydelse – människor, byggnader, sam-
manhang som inleddes 2016. Projektet har varit inriktat på att finna nya 
vägar och presentera en delvis annorlunda syn på det byggda kulturar-
vets lämningar, anpassad efter ett vidgat synsätt och ny teknik. 

Byggnadsarkeologen Gunhild Eriksdotter och arkeologen Mats Ang-
lert har arbetat med vad de kallar ett bo-perspektiv. Det betonar bygg-
nadens tredimensionella verkan och relation till sin miljö, och vad det 
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Förord

betyder för tolkningen av människors liv i förgången tid. I skriften 
Människor, byggnader, sammanhang. Idéskrift om en utvecklad byggnads-
arkeologi presenterar de nu sina förslag till hur den byggnadsarkeolo-
giska praktiken kan ta in nya perspektiv, frågeställningar och metoder i 
sin verksamhet. Avsikten är också att skriften ska vara en inspiration för 
myndigheter och andra institutioner inom kulturarvsområdet att inklu-
dera det byggnadsarkeologiska perspektivet i sitt arbete med det byggda 
kulturarvet. 

Forskningsprojektet och rapporten är finansierade genom Riksantik-
varieämbetets FoU-anslag. För framförda åsikter och sakupplysningar 
svarar författarna. 

Lars Amréus                                                                         
riksantikvarie    

Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag FoU, syftar till att utveckla kunskapsupp-
byggnad och stimulera till forskning om kulturarvet och kulturmiljön. FoU-anslaget används 
för att stödja forskningsprojekt som befinner sig i mötet mellan kulturpolitik, kunskapsupp-
byggnad om kulturarv samt de vetenskapliga disciplinerna.  
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Inledning

Bollaltebygget. 
Foto: Bengt A. Lundberg 
/RAÄ, 2009.

Det här är en idéskrift som visar vägen till en utvecklad byggnads
arkeologi. Utgångspunkten är ett boperspektiv som bejakar relatio
nen människor, byggnader, miljö och landskap i all sin komplexitet. 
Byggnadsarkeologin hamnar därmed i ett nytt sammanhang, vilket sti
mulerar till kunskapsutbyten som går över olika ämnesfält och leder till 
att det byggda kulturarvet på ett tydligare sätt blir en integrerad del av 
den samlade kulturmiljön. 

Det byggda kulturarvet är en del av ett större historiskt kunskapsfält 
där byggnaderna blir en viktig länk mellan människorna och  samhället. 
Ett arkeologiskt perspektiv på såväl det enskilda boendet som de större 
bebyggelsesammanhangen skapar en förståelse för tillkomst, föränd-
ringar och strukturer. Det handlar både om ruiner och under mark lig-
gande byggnadslämningar och bevarade byggnader, men även om de 
rum de skapat. Byggnadsarkeologin fungerar här som en brygga till vid-
gade förståelsehorisonter genom sitt breda kontextuella anslag. 

Kunskapen om byggnadsarkeologi som inriktning och drivkraft är 
emellertid begränsad inom stora delar av kulturarvssektorn. Det råder 
generellt en oklar uppfattning om vad byggnadsarkeologi står för i dag. 

Det finns därför ett stort behov av att kommunicera hur byggnadsarkeo-
loger arbetar, och vad byggnadsarkeologi kan bidra med i den fortsatta 
utvecklingen av synen på vårt byggda kulturarv. Samtidigt behöver 
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byggnadsarkeologin uppdateras genom tankeväckande och gränsöver-
skridande perspektiv som är angelägna för hela det byggnadshistoriska 
kunskapsområdet.

Med den här skriften slår vi ett slag för synen på byggnaden som 
kunskapsobjekt. Vi ser denna text i första hand som en idéskrift då vi 
vill förmedla ett visionstänkande kring de historiska byggnadernas 
tolkningsmöjligheter, frikopplat från dagens strukturella och lagmäs-
siga begränsningar, som öppnar upp för en vidare men också mer sam-
lad kunskapsuppbyggnad. Detta gör vi genom att ge bo-perspektivet en 
tydlig och framträdande roll, en inriktning inom vilken en utvecklad 
byggnadsarkeologi kan ha stor betydelse. 

Bostad och boende är ett återkommande tema inom den byggnadshis-
toriska forskningen. Det kan handla om allt från rent funktionella tolk-
ningar till vidare arkitektoniska, sociala och existentiella frågor (t.ex. 
Erixon 1947; Anderson 1965; Lundberg 1978; Grenville 1997; Nylan-
der 1999; Ingold 2000; Johnson 2010; Giles 2014b). Boendet existerar 
alltså redan som forskningsinriktning, men vi vill ta bo-perspektivet och 
dimensionen att bo till en djupare och mer mångfacetterad nivå. 

Byggnadsarkeologin upprätthåller ofta en distinktion mellan bygg-
naden och att bo, där byggnaden framför allt relaterar till en struktur, 
medan att bo innebär att förstå byggnaden som en viktig parameter i 
en dynamisk process. Av hävd har byggnadsperspektivet fått företräde, 
framför allt på grund av det fokus som har legat på byggnadernas mate-
rialitet och frågor kring datering och typologi. Byggnader hör till de 
lämningar som befunnit sig närmast människorna och som kan skapa 
förståelse för mänskligt liv. Husen kan betraktas som en extension av 
människorna som byggde och bodde i dem. Samtidigt är människan del 
av en miljö, ett vidare sammanhang. Boendet relaterar alltså å ena sidan 
till människorna och deras vistelse, å andra sidan till samhällets  sociala, 

Utöhus.  
Foto: Bengt A. Lundberg 
/RAÄ, 1999. 

Renshammar. Tapet från 1784.  
Foto: Bengt A. Lundberg 
/RAÄ, 2010.

Trönö gamla kyrka.  
Foto: Bengt A. Lundberg 
/RAÄ, 2010.
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ideologiska och politiska organisation. Bo-perspektivet blir därför en 
viktig ingång för förståelse av den samlade kulturmiljön. 

Den här texten är skriven utifrån en arkeologisk horisont då vi båda 
har en bakgrund i den historiska arkeologin och erfarenhet att arbeta 
med såväl stående byggnader i bruk som byggnadslämningar under 
mark. Det handlar här om att tillämpa ett arkeologiskt synsätt som både 
utforskar hur människan har skapat och gestaltat sin tillvaro rent mate-
riellt, och hur den sedermera har brukats och förändrats. 

Skriften består av några inledande kapitel där vi dels skissar fram 
byggnadsarkeologins ämnesmässiga bakgrund, dels  bo-perspektivets 
huvudsakliga teori. I tre fördjupningskapitel visar vi därefter hur detta 
bo-perspektiv kan berika vår förståelse av vitt skilda byggnader och 
bebyggelsemiljöer från olika tidsperioder. Tonvikten är en exposé över 
tidigare byggnadsarkeologiska och arkeologiska arbeten som ligger i 
linje med olika frågeställningar som berör bostad och boende. Forsk-
ningsöversikten använder vi för att visa att det redan finns ansatser, men 
de kan behöva preciseras och fördjupas. I ett avslutande kapitel bemöter 
vi ett antal relevanta frågor för att ge en samlad bild av de erfarenheter 
som uppkommit under arbetets gång. 

Den här texten ska ses som en första formulering till en uppdaterad 
byggnadsarkeologi med betoning på ett bo-perspektiv. På så sätt hop-
pas vi kunna visa att byggnadsarkeologin har betydelse i utvecklingen 
av kulturmiljöarbetets synsätt och praktik. En byggnadsarkeologi som 
leder till varsamma restaureringar, god dokumentation och en kunskap 
om det byggda kulturarvets betydelse, både historiskt och i dag. 

Vår framställning kan säkert kompletteras på många sätt, och fram-
över ser vi för oss en tydligare samverkan med andra yrkesgrupper som 
konservatorer, byggnadsantikvarier, historiker, kulturgeografer, arkitek-
ter och olika hantverkare för att skapa en mer fulländad helhetsbild och 
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därmed också ett mer långsiktigt nätverksbygge kring byggnadshisto-
riska frågor utifrån ett samlat och utökat gemensamt forskningsfält.

Med denna skrift vill vi inspirera en bred målgrupp som inklude-
rar alla människor som på olika sätt arbetar med byggnader och histo-
ria. Det berör således både större nationsomfattande myndigheter, som 
länsstyrelser, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Svenska 
kyrkan, som kommuner och lokala museer, men även forskare, lärare 
och studenter vid universitet, högskolor och fristående institutioner. Vi 
hoppas naturligtvis också kunna fånga allmänhetens intresse för histo-
riska byggnader och deras betydelse i samhällsutvecklingen. 

Öjebyns kyrkby. 
Foto: Bengt A. Lundberg 
/RAÄ, 2004.
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Byggnadsarkeologi? 

De stora slotts restaure
ringarna vid 1900talets 
början inbegrep ofta om
fattande arkeologiska 
utgrävningar som blottlade 
anläggningarnas komplexa 
kronologi. Kalmar slott, den 
västra vallens mittparti med 
portgångens valv avtäckt. 
Grundstenar tillhörande 
Johan III:s lusthus står 
fortfarande kvar på vallen. 
Foto: Martin Olsson/RAÄ, 
1926 (utgången upphovsrätt).

Vad är byggnadsarkeologi, och vad skiljer byggnadsarkeologi från 
annan byggnadshistorisk forskning? I en kort tillbakablick skildras hur 
byggnadsarkeologin formats och utvecklats sedan 1800talet. Dagens 
byggnadsarkeologi är starkt färgad av den grävande arkeologins syn
sätt och metodik, men har också tydliga tentakler in i andra ämnes
fält. Samtidigt har byggnadsarkeologin egna särdrag och en kunskaps
potential som är relevant att vidareutveckla. 

Byggnadsarkeologi i ett tidigt skede 

Byggnadsarkeologi brukar generellt sägas ha sina rötter i 1800-talets 
kyrko restaureringar som ägde rum runt om i Europa. Då skapade arki-
tekter typologier för olika historiska stilar och inspirerades samtidigt i 
sitt eget arkitektoniska skapande (Giles 2014a). Mätningar, avbildningar 
och analyser blev av den anledningen viktiga moment i förståelsen av 
byggnadernas historia (t.ex. Morris 1983; Rodwell 1989, 2012; Hansen 
2000; Morriss 2000; Hicks & Horning 2006; Nilsson 2011). 

Mindre känt är att det dröjde ända fram till 1937 innan begreppet 
byggnadsarkeologi nämns i vetenskapliga sammanhang, åtminstone i 
Sverige, och då för en helt annan byggnadskategori. I en beskrivning 
av ämnet medeltidsarkeologi kopplas byggnadsarkeologi nämligen sam-
man med profana stenhus som slott och borgar (Hildebrand 1937:10). 
Bakgrunden är de emblematiska och arkeologiskt komplexa slotts-  
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undersökningar som utfördes i många städer vid denna tid (t.ex.  Olsson 
1940–1941, 1944–1945). Utgrävningarna blottlade ofta stora delar av 
anläggningarnas murverk som arkeologer, arkitekter och  konsthistoriker 
behövde ta ställning till för att greppa platsens kronologi (t.ex. Johnson 
2002; Hansson 2015). 

Kyrkorna tillhörde en egen genre benämnd kyrkoarkeologi eller 
konst arkeologi på grund av den nära förbindelsen med den konsthisto-
riska disciplinen (Cinthio 1963:190ff). Förklaringen ligger förmodligen 
i den inverkan det konsthistoriska inventeringsprojektet Sveriges  kyrkor, 
som började ges ut 1912, hade på tidens kyrkoundersökningar. Den 
folkliga bebyggelsen, allmogens byggnader i trä, ansågs tillhöra folk-
livsforskningen, det vi i dag kallar etnologi, och inrymdes därför inte i 
byggnadsarkeologin utifrån det klassificeringssystem som rådde under 
1900-talets första decennier (Gustavsson 2014:19). Gränserna för de olika 
ämnesfälten var dock inte så skarpa. Arbetsmetodiken i fält skiljde sig 
exempelvis inte så mycket åt. Oavsett hustyp var det angeläget att preci-
sera ursprung och äldsta form. 

Byggnadsarkeologi som metod

Dagens byggnadsarkeologi relaterar till ett annat vetenskapligt sam-
manhang än vad man gjorde för 80 år sedan (jfr Nilsson 2011:36). Det 
är därför inte så konstigt att Bengt Hildebrands begreppsbestämning 
från förra seklet uppfattas som både ålderdomlig och begränsad i dag. 
Redan på 1960-talet, i samband med att medeltidsarkeologi (som sedan 
2005 benämns historisk arkeologi) etablerades som ett akademiskt ämne 
i Lund, kom byggnadsarkeologi att bli ett mer allmänt förekommande 
begrepp för byggnadshistoriska undersökningar som använder arkeolo-
giska metoder, oavsett hustyp (Cinthio 1963:190ff; Eriksdotter 2005:15, 
150). Förutom kyrkorna undersöktes även profanhus i städerna, särskilt i 
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Tord O:son Nordberg doku menterar kloster rummet i 
Östra Gymnasie huset på Riddarholmen 1948.  
Foto: Stockholms stads museum (SSM F57937).
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Vadstena kloster. Att utläsa ett 
byggnadsförlopp utifrån olika 
skarvar var under 1900talets 
början ett vanligt stratigrafiskt 
tillvägagångssätt för att 
förstå byggnadens relativa 
kronologi. Puts har knackats 
ned för att synliggöra och 
följa murskarvar i klostrets 
södra flygel. Foto: Bertil 
Berthelson/RAÄ, 1926 
(utgången upphovsrätt).

Fotogrammetrisk uppmätning 
av Jäders kyrkas fasader 
1962. Med fotogrammetrin 
eftersträvades exakthet 
framför närkontakt med 
byggnaden. Foto: RAÄ 
(utgången upphovsrätt).
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urbana miljöer av medeltida ursprung med betydande och komplex kul-
turlagertillväxt (se t.ex. Larsson 2000; Tagesson & Carelli 2016). Efter-
krigstiden var också en tidsperiod då byggnadsarkeologin fick en tyd-
ligare koppling till den grävande arkeologin i flera länder, exempelvis i 
Storbritannien och Italien. I andra länder, som Tyskland och Danmark, 
bibehölls dock den äldre konst- och arkitekturhistoriska kopplingen mer 
intakt (t.ex. Grossman 2001; Hicks & Horning 2006; Giles 2014a). 

På senare tid används termen byggnadsarkeologi ofta i vidare bemär-
kelse för att beskriva ett ingående undersökningsmoment då utöva-
ren befinner sig i närkontakt med objektet för att närmare utläsa den 
serie händelser som bildar byggnadens historia (t.ex. Eriksdotter 2005; 
Linscott 2017). Skeppsvrak kan ses som materiella lämningar liknande 
historiska byggnader med spår av både byggprocesser, förändringar 
och bruk, vilket har fått flera marinarkeologer att uppmärksamma och 
använda den byggnadsarkeologiska metodens fokusering på detaljerade 
händelseförlopp (t.ex. Eriksson 2014). Men även utanför det arkeolo-
giska ämnesfältet finns yrkesdiscipliner som använder begreppet. Kon-
servatorer har till exempel valt att översätta det internationella fackut-
trycket Architectural Paint Research med färg- och byggnadsarkeologisk 
undersökning för att precisera den metodik som ligger bakom under-
sökningar av historiska ytskikt i kulturhistoriska byggnader (Riksan-
tikvarieämbetet 2015). Begreppet byggnadsarkeologi förekommer också 
flitigt i byggnadsantikvariska och hantverksmässiga sammanhang då 
det handlar om fördjupade analyser av hus, källare och olika konstruk-
tionselement (t.ex. Jönsson & Sundnér 1999; Andersson & Pantzar 2012; 
Eriksson & Borg 2014). Eftersom den byggnadsarkeologiska metoden 
följer en struktur som är tillämplig för flera angränsande discipliner, stö-
ter vi ofta på synonyma benämningar. Gunnar Almeviks term foren-
sisk undersökningsmetodik kan ses som ett nära besläktat begrepp till 
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byggnadsarkeologi där den närgångna spårtolkningen utgör ett centralt 
moment i det hantverksvetenskapliga utforskandet, exempelvis av trähus 
(Almevik 2012:28ff; 2017b:238). 

Dokumentationen som förenar och skiljer

Byggnadsarkeologi associeras många gånger med detaljerade murverks-
dokumentationer (Jönsson & Sundnér 1999:7). Denna uppfattning kan 
härledas till alla de putsnedknackningar som många kyrkor utsattes för 
under 1970- och 1980-talet, särskilt i Skåne. Till en början uppmärksam-
mades endast fönster- och dörromfattningar som kunde dateras stilhis-
toriskt, men i takt med att forskningsfrågorna riktades mot det medel-
tida samhällets organisation och sociala struktur i ett bredare perspektiv, 
började snart dokumentationerna inbegripa murverket i sin helhet för 
att fånga in olika byggförlopp och hantverkstekniker. På så sätt blev det 
relevant att kartlägga de stora, blottlagda murverksytorna i detalj. 

Det är mot denna bakgrund som Riksantikvarieämbetets  handbok 
Byggnadsarkeologisk undersökning. Det murade huset, som publicerades för-
sta gången 1980, bör ses (Andersson & Hildebrand, 2 uppl. 1988). Hand-
boken utgör ett destillat av samtidens syn på byggnadsarkeologi och de 
behov som fanns att samla den kunskap som hade plockats fram i fält 
sedan 1970-talet. Boken, som snabbt fick stor spridning i antikvariska 
kretsar, kom att spela en roll i skapandet av en byggnadsarkeologisk 
identitet genom den betydelse som detaljerade uppmätningar tilldelades 
vid större restaureringar. Samtidigt bygger bokens synsätt i stort på det 
tidiga 1900-talets monumentsyn som uteslöt trähus och allmogens kul-
tur från den byggnadsarkeologiska diskursen. 

Men bilden av en byggnadsarkeologi som enbart producerar sten-för-
sten-avbildningar stämmer inte med det aktuella läget. Den uppföljande 
handboken Byggnadsuppmätning. Historik och praktik belyser exempelvis 



 18  19

Byggnadsarkeologi?

en parallell materialforskning där timmerhus, takstolar och andra trä-
konstruktioner har minst lika stort dokumentations- och källvärde som 
sten- och tegelbyggnader (Sjömar m.fl. 2000). Boken har ett bredare 
ämnesmässigt anslag än det rent byggnadsarkeologiska (bl.a. arkitektur-
historia och hantverksvetenskap) och visar att analys av konstruktion 
och hantverksspår genom uppmätning och direkta iakttagelser inte skil-
jer sig mycket åt mellan de olika kunskapsgrenarna (Hansen 2000:18, se 
även Gullbrandsson 2013, 2017; Almevik & Melin 2017; Linscott 2017). 

Vad skiljer byggnadsarkeologi från annan byggnadshistorisk forsk-
ning? Ämnesfältens samfällda förhistoria till trots; varje yrkesgrupp har 
också utvecklat sina specifika frågeställningar som inverkar på bland 
annat val av avbildningsform och detaljgrad. Byggnadsarkeologins starka 
koppling till arkeologin återspeglar därför flera  avbildningsmässiga 
 särdrag. För att skildra den tidsmässiga dimensionen i byggnaden, som 
förändringsprocesser och spår av användning och bruk i det långa tids-

Den södra huvudborg
fasaden på Läckö slott visar 
en komplex byggnadshistoria. 
Exempel på single-context 
dokumentation där olika 
händelser i murverket 
markerats med vita linjer. 
Ur Lindberg & Menander, 
2009, bildbearbetning 
Håkan Thorén.
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perspektivet, använder byggnadsarkeologin exempelvis gestaltnings-
former och ett notationsspråk som kommer från den grävande arkeolo-
gin (Eriksdotter 2005:155ff). Det handlar då främst om den kontextuellt 
knutna dokumentationen genom single-context och  Harris matris som 
i dag dominerar den historiska arkeologin (se t.ex. Harris 1989; Larsson 
2000, 2006). 

Byggnadsarkeologi och uppdragsarkeologi

Byggnadsarkeologin har av hävd ett mer komplicerat förhållande till den 
antikvariska verksamheten än uppdragsarkeologin (för europeiskt per-
spektiv se Morriss 2000; Giles 2014a). I Sverige beror det i första hand 
på att kravet på byggnadsarkeologisk dokumentation ofta uppfattas som 
oklar på grund av en lagstiftning som öppnar upp för olika tolkningar 
beroende på om byggnaderna befinner sig ovan eller under mark (se t.ex. 
kulturmiljölagen/KML samt Vägledning 2014). Det här är ett  omtvistat 
problem som dryftats i flera decennier och som alltjämt återkommer i 
debatten då möjligheterna till dokumentation i relation till lagutrym-
met i KML:s kap. 3–4 sätts ifråga (t.ex. Andersson 1985; Andersson 1989; 
Redin 1999; Sundnér & Jönsson 1999; Menander m.fl. 2010; Eriksdot-
ter 2015). 

En annan skillnad mellan uppdragsarkeologi och  byggnadsarkeologi 
rör möjligheterna till kunskapsuppbyggnad och resultatförmedling. 
Uppdragsarkeologin följer i dag Riksantikvarieämbetets Vägledning för 
tillämpning av kulturmiljölagen (2015–) som är en digital resurs i flera 
delar som behandlar olika moment i den uppdragsarkeologiska pro-
cessen. Bakgrunden är länsstyrelsernas krav på problematiserande och 
forskningsinriktade arkeologiska undersökningar där både dokumenta-
tion och rapportarbete ska utgå från vetenskapligt formulerade målsätt-
ningar. I byggnadsarkeologin hänvisas däremot till föreskrifter och väg-
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ledningar som snarare rör vård och bevarande än kunskapsuppbyggnad. 
Det är förmodligen en anledning till att byggnadsarkeologin inte hel-
ler haft samma förutsättningar till vetenskaplig utveckling inom kultur-
miljösektorn.

Kontakten med byggnaden stannar därför ofta vid utpräglat mätin-
riktade dokumentationer utan några fördjupade analyser och tolkningar. 
Vad vi ser här är kontrasten mellan synen på byggnader som kunskaps-
objekt och förvaltningsobjekt. Långsiktigt får det inte bara  konsekvenser 
för byggnadernas förvaltning och brukande, utan även för förståelsen av 
hela den samlade kulturmiljö som det byggda kulturarvet är en del av. 
Nyligen gjorda kunskapsöversikter i flera län vittnar exempelvis om ett 
föråldrat och fragmenterat kunskapsläge vad gäller stående byggnader 

Gårdsbyggnad, Storkyrko
brinken 11 i Gamla stan, 
Stockholm. Exempel på en 
byggnad ovan och under 
mark – var går gränsen? 
Foto: Anna Bergman, 2012, 
Stockholms stadsmuseum 
(SSM DIG022102).
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(t.ex. Olausson 2012; Hållans Stenholm 2014). För att bättre balansera 
förvaltnings- respektive kunskapsperspektivet behöver byggnadsarkeo-
login en mer professionell struktur, likt uppdragsarkeologin, vad gäller 
möjligheter till vetenskapligt arbetssätt, kvalitetsuppföljning och lång-
siktig kunskapsuppbyggnad. Ett viktigt första steg bör emellertid vara 
att förmedla byggnadsarkeologins potential att utveckla intressanta och 
uppdaterade kunskapsunderlag. 

En ny skepnad

Var står då byggnadsarkeologin i dag? Byggnadsarkeologi är, som vi sett, 
ett kunskapsfält med flera bottnar. Beröringspunkter med andra yrkes-
grupper och discipliner bidrar till dess mångsidiga karaktär. Det handlar 
inte enbart om ett metodologiskt släktskap eller det visuella språkets lik-
heter, utan på något sätt också – oavsett våra varierande utgångspunk-
ter – om en gemensam strävan att söka nå de människor som på olika 
sätt byggt, verkat, vistats och bott i de hus vi utforskar (jfr Johnson 2010). 

Kanske kan man säga att byggnadsarkeologin består av olika ”per-
sonligheter” som alla tillför något till helhetsbilden. Med åren förstärks 
vissa personlighetsdrag, andra försvinner, och nya egenarter tillkom-
mer. Ett särpräglat karaktärsdrag utgör i dag utan tvekan arkeologin. 
Men arkeologin i sig är också under ständig utveckling. Det blir där-
för intressant att uppmärksamma vad den grävande arkeologins synsätt 
och metoder betytt för byggnadsarkeologin de senaste 20 åren. Förutom 
nya teoretiska och mättekniska ansatser, handlar det rent generellt om 
en historisk, i tid och rum mer gränslös, arkeologi som påverkar dagens 
byggnadsarkeologi i stor utsträckning. Inflytandet från den historiska 
arkeologins intresse att studera en bredare samhällsutveckling i olika 
landskapssammanhang de senaste decennierna, har exempelvis medver-
kat till en byggnadsarkeologi som i stort inbegriper alla samhällsklassers 
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hem, hus och olika byggnadskonstruktioner fram till vår tid (t.ex. Hicks 
& Horning 2006; Larsson m.fl. 2006; Hicks 2007; Mogren m.fl. 2009; 
Giles 2014b; Tagesson & Lindström 2015; Green & Dixon 2016). 

Samtidigt har byggnadsarkeologin genom de stående byggnader-
nas tidsdjup och tredimensionella rumsliga struktur en egen kunskaps-
potential som också är relevant att vidareutveckla. Här finns utrymme 
att utforska tidigare svagt utvecklade frågor kring människors boende, 
vistelser, rörelser och relationer i byggda miljöer i ett långtidsperspek-
tiv. För att visa på denna bredd utgår vi från ett bo-perspektiv som en 
idé till en utvecklad byggnadsarkeologi. Som vi kommer att se närmare 
längre fram inspireras bo-perspektivet framför allt av olika aktörs- och 
handlingsteorier, men även frågor kring materialiteten, dess varierande 
egenskaper och innebörder är en viktig utgångspunkt. Vi börjar emeller-
tid vår byggnadsarkeologiska resa genom att i nästa avsnitt fördjupa oss 
något i arkeologins synsätt och metoder i relation till de stående bygg-
naderna.

Byggnadsarkeologi
Byggnadsarkeologi är vetenskapen som skapar historia utifrån under   
sökningar av alla sorters byggnader skapade av människor. 
Utgångspunkten i denna skrift är ett helhetsgrepp på historiska byggnader 
och det byggda kulturarvet, vilket omfattar 

� byggnader i grupp, bebyggelser och bebyggelseformer 

� enskilda ”bevarade” byggnader och rum, av vilka de flesta har spår av 
förändringar och underhåll 

� mer eller mindre begränsade lämningar efter historiska byggnader, 
exempelvis ruiner och källare.
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Ett arkeologiskt angreppssätt på byggnader ger detaljerad kunskap om 
byggnadens användning och förändringar. Här diskuteras hur ett bio
grafiskt synsätt kopplat till den stratigrafiska metodens fokus på relativ 
kronologi gör det möjligt att sätta in byggnadens utveckling i en kon
text. De rumsliga sammanhangen får på så sätt en vidare mening som 
når bortom dokumentationen.

Vad är en byggnad? 

Benämningen byggnadsarkeologi är ett sammansatt ord av delarna bygg-
nad och arkeologi. Plan- och bygglagen definierar en byggnad på följande 
sätt (2010, kap. 1, § 4): 

en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar som är 
varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är var-
aktigt placerad på en viss plats i vatten samt avsedd att vara  konstruerad 
så att människor kan uppehålla sig i den. 

Om vi för ett ögonblick bortser från takets betydelse framträder vissa 
begrepp som viktiga i förståelsen av en byggnad, nämligen konstruk-
tion, varaktig, plats och människa. Att byggnaden beskrivs som en kon-
struktion är en självklarhet, och ordet kommer från latinets constru’ctio 
som även betyder byggnad. Som konstruktion kan den brytas ned i 
olika delar, från större byggnadselement, som väggar och tak, till de 
minsta detaljerna, som exempelvis den huggna stenen, hanbjälken eller 
den smidda spiken. De övriga begreppen kan förknippas med ett långt 

Sundre kastal på Gotland. 
Spår efter slitage kan vara 
svåra att tidsbestämma. 
Berättar de slitna trappstegen 
i kastalen om medeltidens 
intensiva spring upp till den 
öppna plattformen på taket 
då byggnaden fungerade 
som ett försvarstorn, eller om 
ett mer modernt bruk från 
1900talet då kastalen blev ett 
populärt turistmål? 
Foto: Bengt A. Lundberg/RAÄ, 
2008.
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 tidsperspektiv, en rumslig kontext och ett mänskligt aktörskap, vilket är 
viktiga  definitioner också inom arkeologin. 

En byggnad är alltså mycket mer än bara en konstruktion, då alla 
byggnader ingår i ett sammanhang. Den är även ett hem, och i ett hus-
håll kan flera byggnader ingå med olika funktioner eller så kan det fin-
nas byggnader med flera funktioner. Spännvidden av byggnader är 
omfattande från minsta grophus, skjul och backstuga till stora långhus, 
ekonomibyggnader och slott. Till och med skepp och båtar kan räknas 
in i definitionen som hem och hushåll för dem som vistas på dem under 
längre tider. Alla dessa byggnader med sina varierande  funktioner kan 
ha ingått i olika sammanhang med andra byggnader och format större 
bebyggelser som städer och byar. Större sammanhängande  områden 
med bebyggelser har i sin tur skapat bygder (jfr obygder). 

Den byggda miljön är en materialisering av livet och det omgivande 
samhället, och den senare utvecklingen inom arkeologin har visat på 
betydelsen av att studera relationen mellan människorna, byggnaderna 
och landskapet. Med utgångspunkt i ett byggnadsperspektiv framhålls 
möjligheterna att avläsa strukturer eller mönster i landskapet vad gäl-
ler byggandet, vilket även relaterar till andra företeelser som exempelvis 
produktion, kommunikation och sociala förhållanden. Den byggda mil-
jön skapar alltså olika rumsliga praktiker som tillsammans formar sociala 
rum (Lefebvre 1991). Om det sker förändringar i byggandet är det sanno-
likt att detta har en bakgrund i ändrade sociala mönster eller en omlägg-
ning av produktionen. Olika aktörer har även strävat efter att sätta sin 
prägel på landskapet. Uppförandet av en byggnad kan i flera fall ses som 
en performativ handling eller som en del av en iscensättning, det vill säga 
en framställning med olika signaler till omgivningen. Denna kan vara 
mer eller mindre uttalad eller underförstådd. Alla byggnader har till-
kommit utifrån olika förutsättningar och intentioner, men  demonstrerar 
varierande förhållningssätt och relationer till sin omgivning. 
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Varför arkeologi på byggnader? 

Arkeologi är en vetenskap som skapar his-
toria utifrån undersökningar av materiella 
lämningar efter mänskligt liv. En lämnings 
levnadsbana skildras ofta i form av en bio-
grafi (jfr Appadurai 1986; Kopytoff 1986; 
Burström 2014). Ramverket i den biogra-
fiska berättelsen är kronologin. Tiden blir 
därför en viktig faktor att ta ställning till. 
Tidsflödena sträcker sig över olika långa 
perioder beroende på lämningens eller 
artefaktens levnadsöden. Centrala händel-
ser är framställning, bruk och destruktion, 
men levnadsbanan kan också kantas av 
flera, komplexa användarsammanhang då 
exempelvis ett föremål går ur bruk, åter-
används och får nya funktioner och bety-
delseinnehåll. Dekonstruktionen av en 
lämning eller artefakt behöver alltså inte 
nödvändigtvis innebära slutet. 

Visby stadsmur under uppbyggnad efter raset 2012.   
Stads muren har spelat olika roller över tid: den har 
betraktats som stadens avgränsning och försvar, som 
symbolisk och är förknippad med stadens och invånarnas 
ambitioner, men även som ett kulturarv av universell 
betydelse (Anglert 2015). Allt detta har en bakgrund i ett 
kontinuerligt underhåll, reparationer, om och påbyggnader 
som har kunnat knytas till murens förändrade funktioner 
och innehåll. Ur Anglert, 2015. Foto: Håkan Thorén och 
drönare.
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En byggnads levnadsbana har ett tidsflöde som kan liknas vid en 
arkeologisk artefakt. Det är kanske en banal liknelse, men det ligger 
också något mer fundamentalt i det. I båda fallen handlar det om att 
översätta spåren efter sammanhängande serier av händelser till fattbara 
levnadsprocesser i ett långtidsperspektiv. På samma vis som exempelvis 
en flintyxa har en tillverkningsperiod, har byggnaden ett tillblivelseskede 
eller byggnadsperiod. När yxan och byggnaden är färdiga sker ett 
tydligt brott med förändrade aktiviteter som följd. Den färdiga yxan har 
tillverkats för en speciell aktivitet, exempelvis för att fälla träd, strida, 
offra eller jaga, medan den färdiga byggnaden börjar användas som 
bostad, förråd, kulthus eller till försvar. Båda ”artefakterna” har krävt 
underhåll och förbättringar, särskilt om de har använts intensivt under 
långa perioder. Yxan har blivit ovass varför eggen har skärpts på nytt, 

Återbruk. Den senmedeltida borgen 
Glimmingehus i Skåne innefattar flera 
arkitekturdetaljer, exempelvis kolonnbaser, 
kapitäl och dörromfattningar, som tagits från 
äldre byggnader. På bilden syns en portal 
från 1200talet som med största sanno likhet 
kommer från en gotländsk kyrka, eller möjligen 
ett köpmannahus. Glimmingehus byggherre 
Jens Holgersen verkade en tid som länsherre på 
Gotland, vilket kan förklara byggnadsdelarnas 
proveniens. Det kan finnas flera skäl till 
återbruket. Vid Glimmingehus tillkomst var det 
brist på kunniga stenhuggare, samtidigt fanns 
det många kyrkor i förfall på Gotland, med 
användbara stenar (Berggren 1999:62). På så 
sätt sparade byggherren både tid och pengar. 
Men även behovet att höja ättegårdens status 
genom att bygga in ålderdomliga detaljer och 
på så sätt ge en känsla av kontinuitet bakåt i 
tiden har tolkats som en möjlig orsak till varför 
Jens Holgersen valde att transportera den 
stora mängden gotländska byggnadsdelar till 
Österlen. Foto: Bengt A. Lundberg/RAÄ, 1998.
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och byggnadens tak kan ha börjat läcka och därför lagts om. Funktionen 
kan även ha förändrats. Flintyxan kan ha blivit råmaterial på nytt 
och därmed gett upphov till andra typer av artefakter. Den historiska 
byggnaden har vanligen använts länge och är därmed också föremål 
för ett skiftande bruk med ändrade funktioner och betydelser. Även 
om byggnadens levnadscykel slutat i ödeläggelse och förgängelse kan 
själva byggnadsmaterialet ha utnyttjats i ett andra sammanhang. Det 
återanvända teglet i fasaden eller det gamla golvets stenplattor som lagts 
i en annan byggnad får därmed nya, egna levnadsbanor som sträcker sig 
utöver den ursprungliga byggnadens. 

Att fånga byggnadens biografi

Byggnader har ofta haft ett långt liv som inneburit återkommande sli-
tage, reparationer, förändringar och ombyggnader. De i dag  bevarade 
historiska byggnaderna är bevarade just för att de har underhållits och 
anpassats till rådande sociala och praktiska behov med den  aktuella 
tidens material och byggnadsteknik (jfr begreppet livscykelanalys, t.ex. 
Ekener-Petersen 2013; Berg 2017). Flera olika tider har satt avtryck i 
byggnaderna, och det är ytterst ovanligt, för att inte säga aldrig före-
kommande, att en byggnad endast representerar en enda sammanhållen 
byggnadsperiod. Byggnader som varit i bruk under lång tid har av den 
anledningen vanligtvis ganska komplicerade levnadshistorier. Beroende 
på vilken metod vi använder skapas olika förutsättningar för att rekon-
struera en biografi som uppmärksammar de många handlingar och hän-
delser byggnaderna genomlevt. 

Stratigrafiska analyser av byggnader innebär en mer detaljerad kun-
skap kring deras historia och liv (jfr Giles 2014a). Detta gäller såväl stå-
ende som övergivna byggnader och i båda fallen handlar det om att 
fånga byggnadens utveckling och förändringar i en relativ kronologi. 
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Men trots att den stratigrafiska metoden visat sig vara både relevant och 
tillämpbar på byggnader kan stående byggnader inte helt likställas med 
arkeologiska lämningar per se. För att utveckla det här resonemanget 
behöver vi återknyta till takets betydelse i enlighet med plan- och bygg-
lagens definition, som nämndes inledningsvis. Byggnader besitter näm-
ligen information som den grävande arkeologins byggnadsrester inte 
längre förmår förmedla. På grund av det skyddande taket är en stående 
byggnad genom sin volym, sin inneboende rumslighet, mer sammansatt 
än en byggnadslämning under mark som saknar den inneslutna volymen 
i tre dimensioner. Rumsligheten måste därför i den fragmenterade läm-
ningen helt och hållet rekonstrueras.

Genom att utforska den historiska byggnadens inre volym kan viktiga 
insikter fås om forna tiders rumsbildande; kunskaper som kan bidra till 
en bättre förståelse av de fragmenterade byggnadsrester som vi vanligen 
påträffar under mark. Det handlar i första hand om att tolka rumslighe-
ten och dess varierande egenskaper som ett handlingsrum där människor 
levt och verkat under olika tider. Som vi kommer att se längre fram tar 
byggnadsarkeologin bland annat hjälp av en samling teorier om immate-
riella egenskaper som upplevelsen av rummet genererar samt digitala mät-
metoder som förmår visualisera byggnaden i tre dimensioner (se s. 67ff). 
Ett viktigt hjälpmedel i detta sammanhang är 3D-modellering. För stå-
ende byggnader framstår detta som ett självklart tillväga gångssätt när 
man söker en förståelse av byggnadskroppen. För en arkeologiskt fram-
tagen byggnad, mer eller mindre bevarad, är det även viktigt att försöka 
förstå byggnadens volym och rumslighet i 3D. Resultatet varierar emel-
lertid utifrån de byggnadsarkeologiska data och element som är bevarade, 
och 3D-modellering ska i första hand betraktas som ett arbetsredskap. 

Den moderna arkeologin är starkt problemorienterad, och till varje 
arkeologisk undersökning riktas ett antal frågeställningar som kan för-
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väntas besvaras. Detta innebär att varje undersökning måste ske etappvis 
där lämningarnas vetenskapliga potential klargörs utifrån en inledande 
utredning och förundersökning. Dagens arkeologi vill nå bortom doku-
mentationen och skapa meningsfull kunskap om de undersökta läm-
ningarna och deras sammanhang. Detta gäller naturligtvis även bygg-
nader, såväl stående som lämningarna i jord. Stratigrafin kan ses som 
den nödvändiga basen till en handlingsteori. En byggnads tillkomst och 
varaktighet kan då relateras till de sociala och rumsliga sammanhangen. 
I nästa kapitel kommer vi att återkoppla till detta resonemang genom att 
bland annat titta närmare på hur byggnader verkar som aktörer i forme-
randet av dessa sammanhang. 

Trapphusets entré på Årsta  
slott, byggt åren 1660–1667,  
visar den stående byggnadens 
komplicerade rumslighet och 
volym i tre dimensioner som 
sällan påträffas i arkeologiska 
byggnadslämningar under 
mark. Foto: Carl Curman/RAÄ, 
1896 (utgången upphovsrätt).
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I essän ”Den mänskliga staden?” beskriver 
Stefan Larsson den arkeologiska förståelsen 
av världen som stratigrafisk eftersom all 
materia står i en fysisk och därmed kronologisk 
relation till annan materia (2006:68f ). Ett mer 
renodlat stratigrafiskt arbetssätt har präglat 
den arkeologiska utgrävningsmetodiken sedan 
åtminstone 1970talet (Harris 1989; se även 
Lucas 2001; Roskams 2001). Ordet stratigrafi 
kommer från latinets strata i betydelsen lager 
och har sitt ursprung i geologin. Till en början 
använde också arkeologerna stratigrafin 
enbart för att särskilja lagerföljder i en relativ 
kronologi. Ytorna mellan lagren betraktades då 
endast som avgränsningar mellan olika sorters 
materia. Men under de senaste decennierna 
har metoden blivit både mer finstämd 
och sammansatt, särskilt då ytorna mellan 
lagren har tillskrivits en större betydelse. 
Ytorna är ju de platser varpå olika handlingar 
och aktiviteter ägt rum, och de har av den 
anledningen oftast helt andra levnadsförlopp 
än omgivande kulturlager. Anläggningstiden 
för ett golv i en historisk byggnad kan 
exempelvis röra sig om ett par timmar eller 
dagar medan den synliga golvytan som vi 
trampar på många gånger fungerar som 
bruksyta under flera hundra år. Spåren av 
successivt slitage och vittring av ytan berättar 
i det här fallet om vad som hänt under mycket 

lång tid medan själva materian, golvet, 
definierar mer under vilka omständigheter 
golvbeläggningen skapades. 

Att analysera en byggnad stratigrafiskt 
utifrån dess materialitet går ut på att klarlägga 
vad som är samtida och vad som inte varit det. 
Det handlar således både om att identifiera 
aktiviteter som kan kopplas till byggnadens 
tillblivelse, ombyggnader och reparationer 
och spår av handlingar i form av slitage och 
nedbrytning som indikerar att byggnaden 
använts på olika sätt. De senare kan ofta ses 
som negativa avtryck eftersom de inneburit 
att delar av byggnadens materia vittrat 
eller successivt nötts bort. Spår av rivningar, 
exempelvis borttagning av väggar och andra 
byggnadsdelar, hör också till denna kategori, 
inte enbart genom de märken de lämnar i 
byggnaden, utan därför att dessa åtgärder 
i olika grad också påverkat invånarnas 
handlings och rörelsemönster. De negativa 
spåren är med andra ord särskilt viktiga att ta 
med i analysen eftersom de många gånger 
berättar om motiven till varför efterkommande 
förändringar och upprustningar har 
gjorts. Vi skapar därmed berättelser som 
sträcker sig långt bortom byggnadernas 
färdigställandeögonblick, vilket öppnar upp 
för mer mångfacetterade och spännande 
biografier.

Stratigrafi som metod
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Arkeologisk utgrävning av 
kv. Valnötsträdet 8 i Kalmar. 
Byggnaden (F) uppfördes 
sannolikt på 1200talet och 
revs i samband med branden 
och stadsflyttningen 1647 
(Larsson & Stibéus 2017). 
Huset har legat mot torget i 
den gamla staden. Fotot visar 
stadsarkeologins komplexa 
stratigrafi och relationer mellan 
olika konstruktionselement och 
ytor som tillkommit under olika 
tider och representerar olika 
varaktigheter. Ortofotografi 
Statens historiska museer: 
Arkeologerna. Bilden är 
beskuren.
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Bankettsalen på Glimmingehus. Väggarnas putslager avslöjar 
flera negativa avtryck efter mellanväggar som tolkas som att 
den stora salen en gång varit indelad i flera mindre rum  
(t.ex. Gardelin 1998; Lind & Westergren 2013). Den stratigrafiska 
lagerbilden talar för att rumsindelningen först skett i ett senare 
skede, inte minst eftersom att spisen isolerats i ena änden och 
inte har kunnat sprida så mycket värme till de andra rummen 
(Gardelin 1998:28). Förmodligen ska förändringen sättas i 
samband med att byggnaden upphörde att användas som 
bostad och till representation och alltmer blev en förråds och 
förvaringslokal. Foto: Bengt A. Lundberg/RAÄ 1998.
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Bankettsalen på Glimminge
hus. Detaljfoto av de negativa 
avtryckens relation till vägg 
och putslager.  
Foto: Martin Hansson (privat).
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Dagens forskning om bostad och boende fokuserar alltmer på kom
plexa sammanhang där människan, byggnaden och miljön ses som en 
helhet. Vi skissar här fram ett boperspektiv som utgår från aktuella 
arbeten, men även från etymologiska associationer samt tolkningar av 
aktörers handlingar och bruk i relation till olika rumsliga och tidsliga 
skalor. Boendet blir därmed något större än det rum vi befinner oss i.

Byggnader handlar om människor

Vi konstruerar dem, bor och vistas i dem under större delen av våra liv. 
Vi behöver dem, inte minst som skydd mot väder och nattens mörker, de 
ger oss komfort, trygghet och vila, och de öppnar samtidigt upp för olika 
möten och verksamheter. Byggnader kan lite förenklat liknas med stora 
behållare som rymmer en otalig mängd aktiviteter människor emellan, 
men också relationer och samband mellan individen och den enskilda 
byggnaden. Byggnader är helt enkelt en viktig del av varje människas 
livsvärld! 

I dag omges kulturarvet av ett tydligt brukarperspektiv. Det gäller 
framför allt frågor som berör hur nutida aktörer skapar mening kring 
fornminnen och monument, det vill säga dagens historiebruk (Aronsson 
2012:37; se även RAÄ:s Berätta bredare 2011, Angelägna berättelser 2012). I 
det här sammanhanget associeras brukarperspektivet emellertid främst 
till det förgångna och människors relation till sina och andras bygg-

Boperspektivets teori

Även om bostaden är navet i 
de flesta människors tillvaro 
vistas vi dagligen i flera 
olika miljöer, såväl privata 
som offentliga. 1600talets 
genremåleri visar att den 
upprepade mittpunkten för 
många människor vid denna 
tid var krogmiljön. David 
Teniers d.y. ”Krogscen med 
piprökare” från cirka 1640. 
Nationalmuseum.
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nader. Perspektivet rör sig av naturliga skäl mellan olika tidsdimensio-
ner beroende på objektets tillblivelse och verksamma tid. Intresset för 
brukarna kan kopplas till att aktörs- och handlingsteorier fått en mer 
framträdande roll inom den humanistiska forskningen på senare år (t.ex. 
Latour 1996; Knappett & Malafouris 2008; Hicks 2010). Teoribildningen 
uppmärksammar särskilt motiven och drivkrafterna bakom människors 
handlande och konsekvenserna av dessa. 

Ett mer traditionellt sätt att se på bruket av en byggnad inom bygg-
nadsarkeologin är att det inbegriper aktiviteter som blir aktuella först då 
byggnaden anses vara fullbordad. Man friställer med andra ord byggna-
dens invånare och deras användning av byggnaden från de händelseför-
lopp som kan knytas till den fysiska tillblivelsen (jfr diskussion i Ingold 
2013:47ff). Vi menar att förloppet inte kan ses i en på förhand bestämd 
ordning, ty bruket ingår i en utvecklingskedja som både förekommer i 
och omger själva tillkomstprocessen. Byggandets och brukandets inter-
agerande aktiviteter återspeglas vanligtvis i äldre bebyggelsemiljöer som 
studeras i ett längre tidsperspektiv. Där kan vi spåra åtskilliga genera-
tioners dagliga handlingsmönster i relation till förändringar, ombyggna-
der, destruktioner och nybyggnationer under flera seklers gång. Ett var-
aktigt brukande öppnar upp för reparationer och underhåll, det vill säga 
ett återkommande byggande som normalt inte upphör så länge byggna-
den är bebodd. 

Brukarnas påverkan och inflytande är alltså en central utgångspunkt 
för det bo-perspektiv vi vill skissa fram, och det har paralleller med den 
brittiske antropologen Tim Ingolds dwelling perspective som utgår från 
människans ständigt pågående engagemang med omgivningen, oavsett 
om det handlar om att bygga om, förbättra eller bara finnas till, att helt 
enkelt leva i den (Ingold 2000:153ff; se även Giles 2014b:13ff). I likhet 
med Ingold är etymologiska innebörder av ord som förklarar det mänsk-
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liga bruket av en byggnad en viktig premiss för oss. Ingold menar bland 
annat att handlingen to dwell innefattar mycket mer än att bara ta bygg-
naden i besittning; det krävs dagliga aktiviteter som matlagning, sömn 
och socialisering, det vill säga givna handlingar för ett mänskligt liv 
(Ingold 2000:185ff). Det finns faktiskt en motsvarighet till dwell i det 
fornsvenska, något ovanliga, verbet dvälja som i dag bäst kan översättas 
med att vistas, bo eller uppehålla sig. 

Både dwell och build har sitt ursprung i fornengelskans och ger-
manskans buan i betydelsen att existera som människa, att finnas till, 
men också att bereda plats eller odla. Orden visar den intimt för-
bundna kopplingen mellan aktiviteterna att bygga och bruka en bygg-
nad. Svenskans bo, bostad och bygga är exempel på snarlika benäm-

I Tynnelsö slott, som stått 
obebott och öde sedan 
1700talet, har spåren efter 
det dagliga bruket stannat 
upp. I stället pågår en 
långsam förgängelseprocess 
som endast fördröjs av de 
tillfälliga konserverings och 
underhållsåtgärder som görs 
med jämna intervall. Foto: 
Bengt A. Lundberg/RAÄ, 1997.
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ningar som förevisar hur närbesläktade orden är. På samma sätt som 
landskap, i betydelsen hur människor då och nu kunskapsmässigt förstår 
och uppfattar sin omgivning, är ett synsätt som omvandlar studiet av 
land till land-skap bör även bo-skap betraktas. Det är först när byggnaden 
eller boendet omvandlas till en större tillvaro som det ges en mening. 
På så sätt upplöses definitionen av byggnaden som konstruktiv kontur. 
Den blir i stället en handlingslokalitet, en miljö skapad för handling och 
rörelse (jfr Larsson 2006).

DVÄLJA v. [fsv. dvälia, kvarhålla, fördröja, dröja, motsv. d. dvaele, fördröja, 
dröja, isl. dvelja, fördröja, fsax. bidwellian, uppehålla, hindra, fht.  
twaljan, twallen, mht., twellen, dwellen, uppehålla, fördröja, feng. dwelian, 
dwellan, föra vilse, eng. dwell, vistas (bet. måhända påverkad av nord. 
spr.); kausativ till ett i fsax. fordwelan, försumma, o. fht. twelan, vara 
bedöfvad, föreliggande starkt verb]

BO v. [fsv. boa, bo, bebo, göra i ordning, bereda; jfr d. boe, bo, i ä. d. äfv.: 
bebo, bereda, nor. dial. bu, bua, bo, bereda, isl. búa, bo, bruka, bereda, 
got. bauan, bo, fsax. bûan, bo, bygga, odla, holl. bouwen, bygga, bereda, 
i ä. holl. äfv.: bo, t. bauen, odla, bygga; af ieur. roten bheŭe, bhū, som 
föreligger bl.a. äfv. i t. bin, (jag) är, eng. be, vara, lat. fui, jag har varit, 
sanskr. bhávati, han blir]

BOSKAP [fsv. boskaper, m., hushåll, egendom, bohag, boskap, motsv. ä. 
d. boskab, n., bohag, boskap, nor. dial. buskap, m., hushåll, boskap; af BO, 
sbst.1, o. SKAP]

Ur Svenska Akademiens ordbok
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Det mänskliga aktörskapet är, som vi sett ovan, en grundläggande 
aspekt i relation till både byggande och brukande. Men byggnader kan 
också fungera som aktörer, så kallade aktanter, med egna handlingsregister 
(jfr Hicks & Horning 2006:288; Jones & Cloke 2008:79–96; Knappett 
& Malafouris 2008; Hicks 2010:75). Ett relationellt perspektiv som 
uppmärksammar denna dynamik är särskilt betydelsefull i studiet av 
äldre byggnader då människorna som byggde och använde dem utgick 
från en världsbild som på många vis var annorlunda än dagens syn (t.ex. 
Eriksdotter m.fl. 2015:126ff). Denna mänsklig-materiella relation kan 
med utgångspunkt i Ian Hodders begrepp entangled bäst beskrivas som 
ett förhållande sammanflätat med hela vår existens, våra handlingar och 
sociala liv (Hodder 2012; jfr även Hicks 2010:83). Beroende på den givna 
situationen fanns det tillfällen då byggnader försågs med personliga 
egenskaper, identiteter och själsliga styrkor. Olika konstruktionselement, 
inredningar och interiörer kunde alltså agera som handlande enheter i 
förhållande till byggnadens brukare.

Val av byggnadsmaterial var enligt den folkliga traditionen i regel en 
ytterst medveten handling. Träd ansågs exempelvis bära på olika mänsk-
liga och gudomliga egenskaper långt fram i tiden (jfr Kaliff & Mattes 
2017:189). Genom trädens sekundärfunktion som byggnadsvirke över-
förde man i och med det vissa utvalda karaktärsdrag, som manlighet 
och styrka, till byggnaderna (för tidigmodern tid, se t.ex. Herva 2010). 
Samtidigt var grundläggande funktioner som uppvärmning och mat-
lagning inte heller enbart kopplade till rent praktiska göromål. Spisen 
med den öppna elden ansågs allmänt vara besjälad med magiska och 
utomjordiska krafter som påverkade brukarna i både positiv och nega-
tiv mening beroende på varierande omständigheter (Ryd 2005; Herva 
2010;  Eriksdotter m.fl. 2015). Vid arkeologiska undersökningar runt om 
i Sverige har man dessutom hittat nedgrävda föremål som stenålders-
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Före 1800talets industrialisering var hushållen mer beroende av den 
omgivande miljön för sin överlevnad, särskilt på landsbygden. Det har 
också påverkat den dagliga tillvaron och människors sätt att vistas i 
och utnyttja rummen i sina hem. I Pehr Hilleströms interiörbild ”Dalfolk 
från Mora socken” från 1782–1810 återspeglas ett förflutet dväljande 
där eldstaden inte enbart var en interiör angelägenhet som gav värme, 
utan verkade i symbios med sin omgivning och hushåll. På golvet 
intill den öppna spisen ligger några grovt tillhuggna vedklabbar redo 
att läggas in när elden väl ätit sig igenom dem som håller grytan 
puttrande. Lite längre bort står stubben med yxan där ved klyvs till 
allteftersom. Hallwylska museet. 
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yxor, flintdolkar, järnstycken, slagg och björnklor inne i såväl medeltida 
som yngre hus. De påträffas ofta vid eldstäder men även i anslutning till 
syllstenar eller trösklar, det vill säga i viktiga rumsliga gränszoner mel-
lan inne och ute, det kända och okända och så vidare (t.ex. Carelli 1996; 
Falk 2008; Rosén 2013). Förmodligen har föremålen gömts medvetet för 
att ge tur eller skydda hushållets medlemmar mot onda krafter. 

Byggnader och människor verkar i ett sammanhang

En byggnads materialitet och rumsliga organisation är starkt knutna 
till tid och rum. Det rör sig först och främst om tillgängligt byggnads-
material och de rent byggtekniska förutsättningarna, men också den 
strävan att utforma byggnaden enligt tidens sociala praxis och ideal 
som följer tids- och platsbundna ramar. Byggnaden opererar således i 
en vidare samhällelig kontext som går utöver dess fysiska gränser. Den 
har en naturlig koppling till det omgivande landskapet, men återspeglar 
många gånger även större nationella och internationella sammanhang, 
och därmed också olika ekonomiska, sociala och politiska förhållanden. 

Förändringar i den enskilda byggnaden kan studeras i relation till 
övergripande samhällsförändringar. Den engelske arkeologen Matthew 
Johnson har exempelvis i flera arbeten pekat på hur reformationen 
omdanade landskap, kyrkor och bostäder (Johnson 1996, 2010). Joakim 
Thomassons studie av ett borgarhus i reformationens Malmö visar också 
hur stadens medeltida struktur och därmed också byggnaderna började 
förändras i samband med att en ny samhällsklass, borgarna, tog stadens 
mark i anspråk vid samma tid (Thomasson 2004).

För att greppa den samlade miljö som både byggnader och människor 
är en del av låter vi begreppet ekologi i betydelsen ”vetenskapen om hus-
håll” ingå som en del i definitionen av bo-perspektivet. Ekologi associe-
ras vanligen till samspelet mellan levande organismer och den miljö de 
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lever i (t.ex. Rönnby 2006; Whatmore & Hinchliffe 2010). För männi-
skans del innebär det en ständig växelverkan mellan den fysiska omgiv-
ningens betydelse för vårt beteende och det mänskliga utnyttjandet av 
närmiljön. Det handlar med andra ord om människors engagemang med 
sin omgivning, sin boendemiljö. Det ekologiska synsättet uppmärksam-
mar oss på hushållens varierande skalor från vidare samhälleliga sam-
manhang till hemmet som samhällets minsta enhet. 

En arkeologisk undersökning av ett namnlöst torp från början av 1800-
talet i nordvästra Skåne visade på ett engagemang i och en omsorg om 
boendemiljön (Knarrström 2008:79ff). Genom att röja sten och bygga 
stenmurar har soldaten Troed Rost och Nilla Jeppsdotter skapat en 
struktur för boende, odling och utmarksbruk. Centralt i områdets  västra 
del har boningshuset och en ekonomibyggnad legat. Samspelet med när-
miljön var påtaglig. Denna stora arbetsinsats har naturligtvis varit nöd-
vändig för utkomsten, men även för att göra omgivningen begriplig och 
trygg. Bortom de yttre stenmurarna fanns det okända. 

Synen på bostadens eller hemmets betydelse för tryggheten framgår av 
Hälsingelagen från slutet av 1300-talet (Holmbäck & Wessén 1979:327f; 
se även Kyhlberg 1995:188f). Detta är den enda landskapslag som har 
detaljerade rumslig-sociala stadganden om böter vid hemfridsbrott, det 

EKOLOGI bildat av grek. oikos, hus, boning, hushåll (jfr ekonom), o. -logia, 
lära. Vetenskapen om samspelet mellan organismer o. deras omgivning.

Ur Svenska Akademiens ordbok



 44  45

Bo-perspektivets teori Bo-perspektivets teori

Rosts täppa med brukszoner, 
gränser och passager. 

Bruks zoner: 
a) bostadshus, 
b) trädgård/kålgård, 
c) ekonomibyggnad, 
d) stentipp, 
e) och f ) odling, 
g) kolning, 
h) källargropar och i 

våtmark. 

Passager: 
1) ingång till bostaden, 
2) till källaren, 
3, 4, 5, 6 och 7) passager 

kring bostadshuset och 
ekonomibyggnaden, 

8, 9 och 10) passager till 
aktiviteter i bebyggelsens 
närhet, 

11) förbindelse med om
världen, 

12) väg till ”undantaget” en 
enklare bosättning. 

Ur Knarrström, 2008.

20 meter
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vill säga dråp. Bötesbeloppen ökade i en stigande skala från om brottet 
begicks på utmarken (1/16 mark), som räknades till den mest offentliga 
delen av gården, till det mest privata i boningshuset, vilket var sängen 
(48 mark). Bostaden utgjorde ett tydligt skydd av individens integritet.

Byggnader är materialiseringar av olika former av hushåll och  socialt 
liv. Man byggde helt enkelt som man levde och närmade sig varandra 
(jfr Buchli 2010:503). Sett i ett längre tidsperspektiv har sammansätt-
ningen av hushåll sett väldigt annorlunda ut, befolkade med människor 
som hade helt andra funktioner och betydelser än i dag (jfr Tagesson & 
Lindström 2015). Hushållens struktur är därför en viktig ingång till för-
ståelsen av byggnader och det samhälle de ingått i. I äldre tider bestod 
ofta hushållen av olika familjekonstellationer, inte sällan inhystes tjäns-
tefolk och arbetare som bodde i mindre lägenheter beroende på gårdens 
storlek och drift. Skarpa sociala stratifieringar och styrkeförhållanden 
styrde alltså hushållen i hög grad. Att jämföra boendearea i proportion 
till andra byggnaders ytor, som exempelvis verkstäder och förråd, för att 
diskutera hur många och vilka människor som kan ha bott i olika gårds-
miljöer under vikingatid–medeltid, väcker intressanta frågor kring hus-
hållens struktur, arbetsstyrkor, beroendeförhållanden och träldriftens 
eventuella utbredning från en tidsperiod då vi normalt inte har några 
andra källor att tillgå (Hansson 2014). I detta sammanhang är höglofts-
stugan av intresse utifrån sitt utbredningsområde, vilket sammanfaller 
med ett mångsyssleri. Som vi kommer att se längre fram associeras den 
äldre benämningen härbärge på loft- och gavelbodarna med tillfälliga 
bostäder för en rörlig och flexibel arbetskraft (Anglert 2008:237f, se även 
s. 60f). 

Exemplen här ovan belyser ett av bo-perspektivets viktigaste bidrag 
till byggnadsarkeologin, nämligen den vidare förståelsehorisont som 
öppnas upp då människors boendemiljöer analyseras underifrån. Bygg-
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nadsarkeologin, som tidigare i stor utsträckning belastats med ovan-
ifrån-perspektivets fokus på kyrkor och slott, får därmed ett betydligt 
bredare genomslag.

Diskussionen i övrigt har bland annat berört bo-perspektivets rota-
tion kring de olika skalor som utgör människors livsmiljöer, från land-
skap och bebyggelse till mindre rumsliga enheter eller zoner som inryms 
i en byggnads rum. Hushållet bildar här ett slags kännbar helhet som 
har med alla delar att göra. Boendet blir därmed något större än det rum 
vi befinner oss i.
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Vi söker en hemvist för byggnadsarkeologin som tar utgångspunkt i 
människan och boendet. Vid studier av äldre samhällen utgör boendet 
en viktig ingång, som speglar många sidor av mänskligt liv, då bygg
naden är en produkt av mänskligt handlande. Den historiska utveck
lingen har karakteriserats av föränderlighet i ett varierat tempo, och 
varje byggnad har relaterat till såväl små som stora sammanhang. Med 
ett boperspektiv kan byggnadsarkeologin ges ett mer utvidgat inne
håll som omfattar alla byggnader och deras växlande relationer till olika 
kontexter eller landskap. 

En eller flera arkeologier

En uppdelning i olika arkeologier relaterade till olika källmaterial bott-
nade i att speciella kunskaper, frågeställningar, kompetenser och metoder 
krävdes för olika typer av lämningar. Byggnadsarkeologi är ett inarbetat 
begrepp som i första hand har sammankopplats med dokumentation av 
stående byggnader. Men som för all arkeologi har målet varit att skapa 
historia utifrån de materiella lämningarna förknippade med mänskligt 
liv. Generellt är byggnader ett viktigt källmaterial för forskningen och 
förståelsen av äldre samhällen utifrån en mängd olika aspekter. Bygg-
naden speglar till exempel personliga, sociala, ekonomiska, organisato-
riska, ideologiska och politiska sidor av livet och ingår därmed i varie-
rade sammanhang. De med byggnadsarkeologin  närbesläktade ämnena 

Boperspektivet och byggnadsarkeologin 

Flygfoto över Uppsala. 
Foto: Erik Claesson/RAÄ, 1969. 
Bilden är beskuren.
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kyrkoarkeologi, klosterarkeologi och borgarkeologi visar även på en strä-
van mot ännu mer specialiserade nischer, som i dessa fall riktar sig mot 
mer specifika sammanhang av religiös och politisk karaktär. Andra sätt 
att indela arkeologin kan vara kronologiskt i olika perioder, mellan ”tyd-
liga” skiljelinjer som stad och land eller ett mer holistiskt perspektiv som 
ett landskapsutsnitt (jfr Bentz 2011). I alla dessa har byggnaden en given 
plats. Samtidigt betonas kontexten och sammanhanget inom den arke-
ologiska forskningen där bostaden, kyrkan, skjulet och magasinet utgör 
olika men lika viktiga delar av den samlade kulturmiljön. Vi vill därför 
ge begreppet byggnadsarkeologi ett mer utvidgat innehåll som omfattar 
samtliga byggnader och deras relation till en kontext eller landskap (jfr 
Giles 2014b). Det handlar inte om att rasera begreppet, utan utveckla det 
i paritet med förändringen av den övriga arkeologin. Det byggda kultur-
arvet står fortfarande i fokus, men betraktas mer som en del av samhäl-
lets utveckling och inte ett isolerat objekt. 

Genom att betrakta byggnader som en del av arkeologin, men även 
tillhörande olika kontexter, både rumsligt och tidsligt, vill vi formulera 
en byggnadsarkeologi som tar utgångspunkt i att vistas och uppehålla sig 
på en plats (to dwell, sv. att dväljas) – ett bo-perspektiv. Denna utveck-
lade byggnadsarkeologi, menar vi, skapar ny kunskap och nya berättel-
ser om vårt byggda kulturarv, men kan även berika de arkeologiska tolk-
ningarna och öka förståelsen för de landskapliga sammanhangen där 
byggnaderna och bebyggelsen utgör viktiga komponenter. 

Utifrån vår definition av bo-perspektivet framstår byggnadsarkeolo-
gin tydligare på olika skalnivåer. Dokumentation av och forskning kring 
enskilda byggnader är grundläggande för förståelsen av byggnaden i sig. 
På en mellannivå handlar det om att studera byggnaden i relation till 
ett lokalt sammanhang. Denna kontext kan utgöras av  hushållet,  gården 
och olika bebyggelseagglomerationer som byar eller mindre  bygder. 



 50  51

Bo-perspektivet och byggnadsarkeologin

Byggnadernas kontext behöver inte innebära ett rumsligt samband, utan 
kan bygga på olika mer komplexa sociala relationer, vilket skiljer bo-per-
spektivet från exempelvis den mer traditionella  bebyggelsearkeologin. 
Under medeltiden kan en gård ha ingått i en by samtidigt som den varit 
en del av ett större gods (huvudgård) med spridda gårdar i flera byar. 
Enskilda gårdar kan även ha haft olika, rumsligt avskilda utbyggen 
(exempelvis fäbodar), vilket påverkat hushållet. På en övergripande nivå 
kan alla byggnader ses som en del av samhället, som varit under en stän-
digt pågående förändring. Byggnader, sammanhang och samhälle har 
ingått i ett reciprokt förhållande som ständigt har omförhandlats och 
där människan har stått i centrum.

Byggnadsarkeologins relation till bo-perspektivet kan på sätt och vis 
jämföras med utvecklingen från stadsarkeologi till urbanarkeologi där 

Boperspektivets relation 
till arkeologi och byggnader. 
Bildframställning: 
Mats Anglert. 
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den formella staden bara är en del av urbaniteten. Byggnaderna kan på 
samma sätt ses som det tydligaste fysiska uttrycket för att vistas och bo 
i landskapet. Bo-perspektivet ska inte förväxlas med bebyggelsearkeo-
login. I dag har bebyggelsearkeologin till stor del ersatts av landskaps-
arkeologin då landskapets olika relationer och sammanhang tillskrivs en 
aktiv roll för utvecklingen (Gramsch 1996:23; Anglert 2006a:230ff). För-
änderliga sociala och kulturella dimensioner har fått en tydligare fram-
toning vid sidan om de mer passiva och statiska ekonomiska. Genom 
nya interagerande infallsvinklar, som exempelvis bo-perspektivet inom 
byggnadsarkeologin och urbanitetsperspektivet inom stadsarkeologin, 
skapas nya gränsöverskridande och bredare sammanhang som fördjupar 
förståelsen för samhällets utveckling. 

Byggnader är en viktig källa till vår historia

I de tidigare avsnitten har vi försökt visa att kunskapen om och förstå-
elsen av de historiska byggnaderna är avhängig arkeologiska undersök-
ningar och de sammanhang byggnaderna har ingått i. Byggnadsläm-
ningar under mark utgör ett stort källmaterial som ännu bara utnyttjats 
marginellt. I dialog med en äldre och omfattande etnologisk forskning 
kring det byggda kulturarvet kan nya frågeställningar aktualiseras, vil-
ket understryker betydelsen av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. 

Inom kulturmiljöarbetet betonas landskapets betydelse, inte minst 
mot bakgrund av den europeiska landskapskonventionen. Människan är 
en del av vistelsen och tillsammans är de en del av landskapet, men man 
kan även vända på perspektivet och se landskapet som en del av män-
niskan med boende. Sammanhanget är även beroende av tiden, varför vi 
måste betrakta boendet i ett längre tidsperspektiv.

I de tre följande kapitlen presenteras fördjupningar med exempel från 
medeltid och tidigmodern tid. Det är framför allt under dessa tider som 



 52  53

Bo-perspektivet och byggnadsarkeologin

det föreligger ett mångsidigt och omfattande källmaterial, och därmed 
en kunskap och förståelse som förtydligar vidden av det byggda kultur-
arvets betydelse. Rimligtvis kan bo-perspektivet även tillämpas på äldre 
perioder, men det källmaterial som finns tillgängligt är av annan omfatt-
ning och karaktär varför de frågeställningar som belyses ofta är av en 
annan art. Förhoppningen är att ett ömsesidigt berikande ska utveckla 
kunskapen om det byggda kulturarvet i ett långtidsperspektiv.
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Under tidigmodern tid och fram till industrialiseringen skedde en omfat
tande befolkningsökning på landsbygden. Stadsväsendets utveckling i 
spåren av en tilltagande industrialisering medförde att många flyttade 
in till städerna och de nya bruksorterna. Ödeläggelsen innebar att stora 
arealer övergick i ett skogsbruk. Detta har beskrivits som den mest dra
matiska landskapsomvandlingen någonsin. Under gran och tall ligger 
i dag lämningar efter en omfattande småskalig bebyggelse med berät
telser om ett annat liv som utspelade sig för inte alls länge sedan. 

De egendomslösas byggnader

Dagens syn på vårt kulturarv, inklusive det byggda kulturarvet, hän-
för sig till en tydligt inkluderande kulturpolitik, där samhällets olika 
gruppers historia synliggörs (Fleming 1994; Altenberg 2003; jfr globalt 
perspektiv i Orser 2017:41ff). Inom arkeologin har en stor grupp egen-
domslösa under tidigmodern tid uppmärksammats genom de otaliga 
lämningarna efter en omfattande lägenhetsbebyggelse, det vill säga torp 
och backstugor. Dessa obesuttnas byggnader står i skarp kontrast till 
de stora jordägarnas och samhällselitens påkostade byggnadskomplex. 
Historiskt sett har det framför allt varit den senare gruppens byggnader 
som, tillsammans med kyrkorna, har ägnats ett intresse inom historie-
skrivningen.

ErskMatsgården.  
Från stallet ut mot gården. 
Foto: Bengt A. Lundberg/RAÄ, 
2010.

Byggande och boende i marginalen
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Under senare tid har kunskapen om och intresset för den traditionella 
och folkliga bebyggelsen (sentida lägenhetsbebyggelsen) ökat, inte minst 
mot bakgrund av den nära kopplingen i tid med i dag. Landsbygdens 
bebyggelseutveckling kulminerade under den senare delen av 1800-talet, 
innan den stora inflyttningen till de större tätorterna ägde rum. Fram 
tills för inte så länge sedan har det kollektiva minnet bevarat en kunskap 
kring detta viktiga boende som nu håller på att försvinna. Samtidigt har 
denna bebyggelse under en längre tid varit starkt hotad av ett  industriellt 
och storskaligt skogsbruk.

Det ökade intresset och behovet av en aktiv forskning kring denna 
bebyggelse har förmodligen bidragit till ändringar i kulturmiljölagen 
(2014-01-01). I 2 kap. 1§ om fornminnen står det att ”lämningar av bostä-
der, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid 
bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv 
och näringsfång” hör till kategorin fornlämningar under förutsättning 
att de är varaktigt övergivna och inte har tillkommit 1850 eller senare. 
Denna förändring leder till enorma möjligheter att arkeologiskt under-
söka denna stora grupp byggnader som representerar en period när sam-
hällets gränser tänjdes ut.

Med utgångspunkt i ett bo-perspektiv kan en kunskapsplattform ska-
pas kring dessa boenden utifrån ett tydligt underifrån-perspektiv. Efter-
som 1700-talet och den första halvan av 1800-talet var en befolknings-
mässigt expansiv fas innebar det att mindre utnyttjade områden togs i 
anspråk, ofta av människor som befann sig i samhällets marginal, vilket 
medförde att nya strategier utvecklades. Denna expansiva fas följdes av 
en kraftig befolkningsminskning i landsbygden till följd av den kraftiga 
inflyttningen till de större orterna och städerna. Omvandlingen under 
den senare delen av 1800-talet framstår som en av de mer dramatiska av 
landskapet.
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När skogen var fälld och 
riset avlägsnats framträdde 
ruinerna efter Carl Jonassons 
torp i Ire, Ringamåla socken.  
Byggnaderna låg ner mot  
Hjortabäcken som omgavs 
av en kärräng. Norr om 
bebyggelsen låg en stor
blockig höjd, där små ytor 
röjts på sten för att kunna 
odlas. Foto: Mats Anglert. 



 58

Byggande och boende i marginalen

Rekonstruktion av 
Carl Jonassons torp i Ire, 
Ringamåla socken. 
Ur Anglert, 2003. 
Teckning: Staffan Hyll.

Fynden i Carl Jonassons 
torp gav ett annat intryck 
än byggnadslämningarna.
Ur Anglert, 2003.
Foto: Staffan Hyll.
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Ett tvärvetenskapligt förhållningssätt måste betonas då vi rör oss i 
en period med både ett rikligt skriftligt källmaterial och ett äldre kart-
material. Det föreligger även omfattande etnologiska studier och sam-
manställningar som i dag inte följs upp och uppdateras. Under senare 
år har paleoekologiska studier tillsammans med arkeologin gett mycket 
goda resultat vid undersökningar av sentida bebyggelse. I glest bebyggda 
områden är ofta möjligheterna att göra lokala landskapsrekonstruktio-
ner goda genom bevarade våtmarker. Dessa visar på ett landskapsutnytt-
jande i form av röjning, odling, betesdrift, annan verksamhet eller öde-
läggelse.

En medeltida kolonisation av en skogsbygd

Delar av gränsområdet mellan det medeltida Danmark och Sverige 
koloniserades under den äldre medeltiden (Lagerås 2007; Anglert & 
Lagerås 2008). Området dominerades av skogsbygden som framför allt 
koloniserades från de äldre bygderna där jordbruket var av central bety-
delse. Kolonisatörerna förefaller inte ha tillhört samhällets övre skikt 
utan ska snarare ses som en respons på en kraftigt ökande befolkning 
under tidig medeltid. Ett tydligt avbrott i expansionen utgjorde diger-
döden vid  mitten av 1300-talet då flera gårdar övergavs. Återhämtningen 
gick till en början sakta, men under 1500-talet sköt den fart. Vid denna 
tid hade en kunskap kring det nya landskapet byggts upp, vilket ledde 
till en diversifierad ekonomi mot bakgrund av de begränsade möjlig-
heterna till odling. Vid sidan om odling och djurhållning kom man att 
ägna sig åt tillverkning av järn, tjära, rep och i övrigt vad skogen gav. Det 
fanns även sidor av ekonomin som var dold, exempelvis jakt.

Under 1500-talets senare del fanns det flera brukare på varje gård, som 
utgjorde den grundläggande kamerala enheten. Några byar har det inled-
ningsvis inte funnits, utan bebyggelsen bestod av  ensamgårdar. Varje 



 60

Byggande och boende i marginalen

gård hade en brukare som företrädde gården som ”ägare” eller ”arren-
debonde”, medan övriga benämndes ”gårdmän” (”husmän”). De sociala 
förhållandena inom gården är inte klargjorda, men där  förekommer en 
viss flexibilitet, vilken förmodligen kan relateras till den mångsidiga sys-
selsättningen. Utmärkande för gårdarna är även byggnadstypen som går 
under benämningen det sydgötiska huset eller högloftsstugan. Husty-
pen har tolkats som ett praktiskt uttryck för en regional identitet för-
ankrad i de verksamheter och nätverk som utvecklats i dessa delar av 
skogsbygden (Andrén 2001; Anglert 2009). Av intresse är den tidiga 
benämningen härbärge för högloften, vilket förmodligen kan förknippas 
med en rörlig och flexibel arbetskraft. Detta gäller inte minst järnhan-
teringens nödvändiga specialistkunskaper, men även andra omfattande 
verksamheter kan ha krävt samverkan mellan flera gårdar. I skogsbyg-

Högloftsstugan eller det 
sydgötiska huset. Sigurd 
Erixon har pekat på att 
benämningen härbärge 
på högloften förekommer 
tidigt inom byggnadstypens 
utbredningsområde och 
omtalas redan på 1200talet 
i den äldre Västgötalagen 
(Erixon 1947:233). Av Svenska  
Akademins ordbok framgår  
att benämningen härbärge  
användes för tillfälligt 
boende och för tillfällig  
inkvartering av skogsarbetare, 
flottare och liknande.  
Ur Anglert, 2009.
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den med sina speciella samverkansformer och skogelag fanns ett uttalat 
 nätverkstänkande.

Den traditionella bilden av högloftsstugan med en låg stuga och två 
loft- eller gavelbodar får betraktas som en schablonbild av hustypen, 
och en stor variation har förekommit. Få byggnader är i dag bevarade, 
men folklivsforskningen eller etnologin visade tidigt ett stort intresse för 
dessa byggnader genom sammanställningar, uppmätningar och forsk-
ning (Erixon 1947). Detta gäller generellt för all traditionell eller folklig 
byggnadskultur, åtminstone från det sena 1600-talet och framåt. I arki-
ven finns ett stort och omfattande källmaterial samlat kring vårt byggda 
kulturarv, som även genererat en betydande forskning. Här föreligger 
stora möjligheter att utveckla ett bo-perspektiv som ger nya infalls-
vinklar på samhällena bortom stormaktstidens slott och perioden som 
 föregick 1800-talets industrialisering och urbanisering. Det handlar om 
en bebyggelse som har varit en del av den stora befolkningsökningen på 
landsbygden under tidigmodern tid.

Bilden av de folkliga eller traditionella byggnaderna har formats uti-
från en indelning i ett antal ledande typer som relaterats till en geogra-
fisk indelning. Exemplet ovan har visat att framväxten av högloftsstu-
gan inte har tagit hänsyn till riksgränsen. Högloftsstugan förefaller ha 
utvecklats inom ett område med en specialiserad nätverksrelaterad verk-
samhet utan några uppenbara och direkta influenser utifrån. Produk-
tionen i skogsbygden krävde en samverkan och större rörlighet, vilket 
fordrade en större flexibilitet i boendet (Anglert 2008). Nätverket omfat-
tade även ett flertal utskeppningshamnar längs kusterna. Studien av 
kolonisationen och utvecklingen av området kan betraktas som en eko-
logisk arkeologi där byggnaderna eller husen gestaltar ett komplext och 
dynamiskt förhållande mellan individer, samhälle och miljö (se Lagerås 
2009).
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Från land till stad

Bland de mest kända och omtalade historiska byggnaderna är de 100 000-
tals sentida torp som förekommer i stora delar av landet. Dessa byggna-
der utgör inte en enhetlig bebyggelsekategori, utan det handlar om olika 
typer av byggnader i relation till tid och sammanhang. Under 1600-talet 
var flera torp jämförbara med en skattlagd mindre gård, medan andra 
var dagsverkstorp knutna till någon större gård eller säteri (Elgeskog 
1945). Under Indelningsverket etablerades även många soldattorp.

Torpen är en byggnadskategori som måste problematiseras utifrån 
den stora variationen i tid och funktion. Det har inte förelegat någon 
enhetlighet i vad som karakteriserade ett torp, varför det i nuläget inte 
går att generalisera. Varje torp måste betraktas utifrån sitt sammanhang. 
1600-talets torp är förmodligen något helt annorlunda än ett torp från 
1800-talet, där det äldre torpet befinner sig i en expansiv kolonisations-
fas medan det senare hör hemma i en överutnyttjad och starkt proletari-
serad landsbygd, som kulminerar med en kraftig avfolkning till följd av 
industrialisering och urbanisering med en början under den senare delen 
av 1800-talet. År 1943 upphörde torp som juridiskt begrepp i Sverige. 
Den senare utvecklingen var en del av det moderna samhällets framväxt.

Den traditionella bilden av den senare torpexpansionen som en jord-
mobilisering i skogsbygden under ett starkt befolkningstryck kan ifråga-
sättas (Nordström 1996). Ett mångsyssleri knutet till skogens förut-
sättningar, innefattande en delvis dold ekonomi, kan ha skapat andra 
förutsättningar som inte framkommer i de skriftliga källorna. Läm-
ningarna efter dessa senare torp är ofta välbevarade, och att undersöka 
dem ur ett bo-perspektiv kan ge en fördjupad bild av bostaden och den 
materiella standarden. Möjligen är det i delar av denna bebyggelse som 
en småskalig industrialisering kan skönjas, vilken så småningom leder 
fram till en urbanisering och dramatiska folkförflyttningar från land till 
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stad. Den kraftiga urbaniseringen måste betraktas som en av de mest 
omvälvande befolkningsförändringarna någonsin. På mindre än 100 år 
blev Sverige ett urbant samhälle. I dag betraktas lämningarna efter de 
byggnader på landsbygden som tillkommit före 1850 som fornlämningar, 
och det är troligt att flera av människorna som bott i dessa hus flyttat in 
till städerna eller tätorterna.

Det dröjde tämligen länge innan arkeologerna började undersöka 
denna sentida bebyggelse, så kallad lägenhetsbebyggelse. Källäget för 
denna kategori av byggnader ansågs vara tämligen gott utifrån skrift-
liga källor och äldre kartmaterial, samtidigt som etnologer länge hade 
bedrivit forskning på och dokumentation av det traditionella byggnads-
skicket (Knarrström 2017). Under 1980-talet görs de första arkeologiska 
undersökningarna. Kulturminneslagen var otydlig på området och de 
flesta byggnader registrerades som ”övrig kulturhistorisk lämning”. De 
begränsade undersökningar som trots allt gjordes visar på en  materiell 
kultur med en betydande forskningspotential. Detta kan även  förmodas 
ha varit en bidragande orsak till ändringarna i kulturmiljölagen. Sam-
tidigt utgör lämningarna av denna bebyggelse de sista spåren av en 
mycket omfattande samhällsförändring. I dag finns fortfarande ett gott 
fysiskt källäge, vilket även kan relateras till ett kollektivt minne av detta 
liv, men spåren i landskapet blir successivt alltmer diffusa och inom en 
inte alltför lång framtid har också berättelserna tystnat. Dessa bosätt-
ningar representerar ett samhälle som för endast få generationer sedan 
var levande, men som var så radikalt annorlunda än samhället i dag.
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Digital teknik ger nya möjligheter till 3Dvisualisering och analys av de 
stående byggnadernas volym och rumslighet. Genom att synliggöra 
rummen kan vi också bättre sätta oss in i hur byggnaden har fungerat 
utifrån olika brukarperspektiv. Det här ger oss vidare insikter om rela
tioner mellan beboelighet, inneklimat och komfort, vilka är aspekter av 
byggnaden som hitintills endast berörts i liten omfattning på ett histo
riskt plan.

Livet i en byggnad kan verka som en paradox

Trots all tid vi spenderar i dem, upplever och agerar i enlighet med var-
dagslivets olika vanor och bruk, avsätter våra dagliga aktiviteter få syn-
liga avtryck. De flesta byggnader kräver generationer av upprepat använ-
dande innan spår efter bruk och slitage ger sig till känna. Bruksspåren, 
som avtrycken efter vårt användande bäst kanske kan kallas, innebär 
vanligen successivt bortfall av den materia som en gång tillförts bygg-
nadskonstruktionen (t.ex. väggar, golv och puts). Kvar bildas negativa 
avtryck som sällan är särskilt påtagliga. Bruksspåren kan därför ses som 
en antites till byggnadens mer handgripliga, materiella struktur.

En stor del av bruksspåren i den stående byggnaden förblir dolda 
bakom lager av reparationer och underhåll. Samtidigt som dessa åtgär-
der bereder byggnaden fortsatt liv kan de också indikera vilka delar av 
byggnaden som utsatts för särskilt intensivt nyttjande, i kontrast till rum 

Alvastra kloster består både 
av byggnadslämningar 
under mark och stående 
konstruktionselement. 
De bevarade valvbågarna 
ger en känsla av den 
tredimensionella volym som 
byggnaderna en gång rymt. 
Foto: Bengt A. Lundberg/RAÄ, 
2009.

I tomrummen finns spår efter 
vardagsliv och brukande 
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Spåren efter invånarnas 
rörelser och handlingar i 
OlAnders gård i Hälsingland 
från 1700talets slut har  
tagit flera generationer  
innan de avtecknats på 
tröskel och dörr.  
Foto: Bengt A. Lundberg 
/RAÄ, 2010.
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som använts mindre eller inte alls. Ombyggnader för nästan nödvändigt-
vis med sig någon form av förändring, vilket talar för att även byggna-
dens funktion eller delar av den ändras, och därmed också bruket. För-
ändringarna kan också berätta om brukets eller funktionens varaktighet.

Slitage och bruk är liksom reparationer och omdaningar viktiga spår 
som bidrar med förståelse för hur en historisk byggnad använts i det för-
gångna. Den stratigrafiska metoden är, som vi såg i tidigare kapitel, ett 
bra hjälpmedel som förmår skapa en bild av spårens levnadsföljd och bio-
grafi. Men det handlar inte enbart om att tolka olika avtryck i materian. 
För att närma oss det historiska bruket i en byggnad är det naturligt att 
vi även söker oss till de platser där själva livet levts, där människor bott 
och vistats, det vill säga byggnadens tomrum. 

Att se byggnadens tomrum

Ett mer traditionellt sätt att se på en byggnads rumsbildning grundar 
sig på att man uppfattar byggnaden genom dess materia, inte genom 
dess tomrum, och att rumsligheten därför bara kan definieras utifrån 
den synliga materians form och utbredning. Det här synsättet innebär 
att rummet i fysisk bemärkelse inte har en självständig existens. För att 
uppmärksamma rummet måste vi därför förändra vår föreställning om 
det och se tomrum som något ”fysiskt synligt” i byggnaden. Redan 1945 
förklarade restaureringsarkitekten Erik Lundberg i Arkitekturens form-
språk att en mer frigjord rumsföreställning kan man först få genom att 
materialisera byggnadens rymdfigurer, med andra ord dess tomrum. 

Det är först när vi ser tomrummen som vi kan förstå hur rummen 
har brukats och upplevts av de människor som levt i dem under olika 
tider. Plötsligt blir vi uppmärksamma på de platser där själva livet utspe-
lat sig! Denna insikt är betydelsefull för byggnadsarkeologen som inte 
enbart saknar de tidigare brukarna och deras inventarier, utan även, som 
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vi nämnde inledningsvis, har svårt att fånga de fysiska spåren efter män-
niskors brukande. Vägen till bruket går alltså via tomrummen. Materia-
liseringen av en byggnads tomrum kräver dock en mer eller mindre kon-
kret bildmässighet. 

Det finns flera sätt att gestalta rum

Den brittiska konstnären Rachel Whiteread överraskade en hel konst-
värld när hon 1990 ställde ut ”Ghost”, en avgjutning av ett viktorianskt 
vardagsrum i full skala, på ett galleri i London. Det avgjutna rummets 
form, väggar, fönster och detaljer som strömbrytare, golvlister, till och 
med dess öppna spis återskapades så att de upplevs omvänt, det vill säga 
inside-out. Det osynliga tomrum som tidigare omslutits av det konkreta 
rummets gränser blev alltså nu ett självständigt fysiskt, synligt ting. 
Whitereads avgjutningsmetod verkade som en mumifiering av rummet 
och spåren av de liv som en gång levts i dess tomrum. Flagnande färg-
sjok på väggarna och sotfläckarna i den öppna spisen är bara några av de 
avtryck av mänskligt närvaro som vi i dag kan se inkapslade i tomrum-
mets ytskikt. 

Modellering i tre dimensioner i mindre skalor är annars en  hävdvunn- 
en metod som arkitekter har använt sig av i flera hundra år för att lösa 
konstruktiva problem eller presentera komplexa byggnadsobjekt. I den 
byggnadsarkeologiska analysen är också visualiseringen central. Tradi-
tionellt sett har byggnadsarkeologin valt att använda sig av tvådimensio-
nella projektionsformer, det vill säga planer, fasader och sektioner. Det 
beror framför allt på att det manuellt är betydligt enklare att framställa 
skalenliga vyer i två dimensioner än som tredimensionella bilder. Som 
en konsekvens har de tvådimensionella projektionsplanerna ansetts som 
mer vetenskapliga på grund av att det är lättare att upprätthålla hög 
exakthet och detaljgrad. En annan orsak är byggnadsarkeologins påver-
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Rachel Whitereads full
skaleskulptur ”Ghost” från 
1990 är en avgjutning av 
tomrummet av ett vardags
rum. National Gallery of Art, 
Washington. InC. Rachel 
Whiteread.

kan av den grävande arkeologins tvådimensionella synsätt. Tvådimen-
sionella avbildningar är många gånger tillräckliga för att fånga fragmen-
terade byggnadslämningar som inte har någon innesluten rumsvolym 
kvar, men uppmärksammar knappast den stående byggnadens rumslig-
het i tre dimensioner.

Digital mätteknik och 3Dvisualisering

Under 1990-talet introducerades digital mätteknik och 3D-modellering 
i Sverige som ett nytt sätt att dokumentera och analysera byggnader i tre 
dimensioner. Den digitala tekniken har sitt ursprung i geodesin och mät-
instrument som totalstationer, vilka förmår läsa av koordinatvärden i tre 
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Läckö slott. Laserskanning av 
södra huvudborglängan och 
dess södra fasad. Bilden visar 
rummen i genomskärning 
med fasaden som en linje till 
vänster.
Ur Lindberg & Menander, 
2009, bildbearbetning 
Håkan Thorén. Bilden är 
beskuren.
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dimensioner (Eriksdotter 2000). Tekniken har länge använts av lantmä-
teriverksamheten, och även inom den grävande arkeologin som vanligt-
vis arbetar med stora landskapsarealer. Numera finns även andra digitala 
dokumentationsmetoder som laser- och fotoskanning (t.ex. Appetechia 
m.fl. 2014; Almevik 2017b). Det är emellertid först när mätvärdena över-
förs till ett modelleringsprogram som vi får en visuell uppfattning av de 
inmätta objektens olika delar och relationer till varandra i tre dimensio-
ner. Flera byggnadsarkeologiska fallstudier visar potentialen med digi-
tala dokumentationsmetoder.

Ur kostnadshänseende och noggrannhet finns det stora vinster med 
den digitala tekniken, särskilt när det rör sig om massiva och volymmäs-
sigt höga byggnadsverk. Vid dokumentationen av delar av Läckö slott 
användes exempelvis dels digital fotografering med vidvinkelperspek-
tiv där fotona sattes ihop till skalenliga, rektifierade helhetsbilder med 
hög upplösning som innebar att analyser kunde göras även på långt håll, 
dels laserskanning för att jämföra byggnadens murtjocklek och varierade 
golvnivåer (Lindberg & Menander 2009; Menander 2009). Vissa argu-
menterar att en dokumentationsteknik som exempelvis laserskanning är 
en mer objektiv och total inmätningsmetod, men det handlar snarare om 
att den är mer lämplig för vissa preciserade syften och frågeställningar 
(jfr Giles m.fl. 2012; Giles 2014a).

Befolkade byggnader

Den stora fördelen, som vi ser det, är de analysmöjligheter som skapas när 
olika rumsliga förhållanden visualiseras i tre dimensioner så att vi bland 
annat kan se de interiöra rummens varierade dimensioner samt relatio-
nerna mellan insida och utsida på en och samma gång. Att testa olika 
rumsindelningar och vad som då händer med rummens  immateriella 
egenskaper är också en intressant ingång som innebär att brukarnas per-
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spektiv uppmärksammas. I Dalby kloster gjordes i början på 2000-talet 
en av de första byggnadsarkeologiska undersökningarna i Sverige där 
tredimensionella visualiseringar bildade utgångspunkt för olika rums- 
och upplevelseanalyser (Eriksdotter 2005, 2006, 2009). 

En tredimensionell modellering av den medeltida klostermiljön 
i Dalby användes som underlag för att identifiera hur dåtida brukare 
kan ha reagerat i olika rumsliga positioner och miljöer (Eriksdotter 
2005:269ff). Utgångspunkten var ett tolkningsdilemma som gick ut på 
att delar av klostret inte utformades enligt gängse klosterarkitektur efter 
en omfattande brand 1380. En upplevelseanalys av den tredimensionella 
miljön visade att ett starkt världsligt inflytande genom positioneringen 
av äldre profana byggnader och siktlinjer in till klostrets mer privata 
delar hade påverkat klosterinvånarna och därmed deras rörelsemönster i 
stor utsträckning. Den tredimensionella modelleringen som befolkades 
av olika brukare fungerade här inte bara för att utvärdera rimligheten i 
en framlagd hypotes, utan gav också inblick i hur en medeltida byggnads 
historia kan vara del av ett större sammanhang. Detta tillvägagångssätt 
ligger nära bo-perspektivets kärna då platsens och brukarnas livsvärld 
med sina kopplingar till brukets sociala stratifieringar och styrkeförhål-
landen sätts i fokus. 

Kritiskt förhållningssätt

Den ständigt fortlöpande digitala utvecklingen innebär att dokumen-
tations- och visualiseringsfrågor har fått stort gehör, inte minst i åtskil-
liga FoU-projekt (t.ex. Eriksdotter 2000; Menander m.fl. 2010; Appe-
techia m.fl. 2014). På senare år har kopplingen till kulturmiljösektorn 
blivit alltmer tydlig (t.ex. Anglert 2015; Almevik 2017a, 2017b). Men det 
är egentligen endast i större monografier eller forskningsartiklar som 
teori och metod kopplas ihop.
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Dalby klosters gestaltning efter branden 
1380. De östra och norra längorna 
(till höger i bilden) i kloster klausuren 
återuppbyggdes med största sannolikhet 
inte efter ödeläggel sen. Kyrkan, som är 
belägen i söder, syns längst ned i bilden. 
Ur Eriksdotter, 2005.  
Bildframställning: Håkan Thorén.

Dalby kloster efter branden 1380. 
Perspektivet visar den visuella position 
en besökare har ställts inför vid inträdet 
till klosteranläggningens nordvästra 
del. Till vänster anas en monumental 
stallbyggnad i två våningar. I bildens 
mitt dominerar den västra klosterlängan 
och till höger skymtar Dalby kyrka. Den 
inhägnade delen till höger skapar en 
rumsligt avgränsad gårdsplan till ett äldre 
stenhus av profan karaktär. Ur Eriksdotter, 
2005. Bildframställning: Håkan Thorén.

Dalby kloster efter branden 1380. 
Perspektivet återger klosteranläggningen 
sedd från den västra längans andra 
våning. Den visuella positionen har gene  
rerat en total överblick av vad som försig
gick utanför klosterlängans västra sida. 
Samma position har även manifesterat 
en närvaro och visuell kontroll liknande 
senmedeltidens borganläggningar med 
sina framträdande representations
byggnader. Ur Eriksdotter, 2005.
Bildframställning: Håkan Thorén.
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De digitala metodernas baksida är att det ofta finns en tydlig teknisk 
slagsida. Det leder lätt till att byggnadsarkeologin även fortsättnings-
vis kan komma att associeras mer med uppmätning och dokumenta-
tion framför kunskapsuppbyggnad. Det beror inte på att projekten sak-
nar forskningsfrågor utan snarare att många undersökningar lägger för 
stort fokus på att skildra den digitala dokumentationsprocessen, ja rena 
teknikfrågor, eller att modelleringarna, utvecklingen inom 3D-visuali-
sering till trots, fortfarande tenderar att vara för abstrakta. Kanske beror 
det på att vi alltjämt befinner oss i ett utvärderande skede (t.ex. Dell’Unto 
m.fl. 2013; Appetechia m.fl. 2014; Almevik 2017b).  Maurizio Forte och 
Stefano Campana efterlyser exempelvis ett mer intellektuellt och djup-
gående tredimensionellt tänkande (Forte & Campana 2016). Ett annat 
problem med de digitala framställningarna är att det kan vara svårt att 
utröna vad som är faktisk dokumentation i fält och vad som är senare 
rekonstruktioner. En lösning presenteras i projektet kring byggnaden 
Guild Chapel i Stratford-upon-Avon där metoden paradata utvecklats 
för att skapa en transparens i 3D-modellerna så att betraktaren lättare 
kan värdera olika tolkningsbeslut (Giles m.fl. 2012; Giles 2014a). 

För att undvika tidigare byggnadsarkeologiska felgrepp med alltför 
stort fokus på själva dokumentationen, är det viktigt att skapa en tanke-
mässig medvetenhet kring tomrummens betydelse och den roll de har 
för att förstå människors dagliga livsmiljöer, rörelsemönster och hand-
lingar, ty om det inte finns några konkreta frågor kring rummet har inte 
visualiseringen någon klar funktion (jfr Forte & Campana 2016). Det 
här kan stimulera byggnadsarkeologin till nya associationer där fokus 
går från murverk till rumsliga miljöer och interiörer, och därmed ett 
närmande till olika frågor om beboelighet. 
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En fråga om beboelighet

Bo-perspektivet väcker frågor kring byggnadernas beboelighet i det för-
gångna. Genom historien kan vi se olika strategier och möjligheter att 
uppnå önskad värme och komfort. Före centralvärmens tid hade man 
exempelvis inte samma förutsättningar att styra inneklimatet som i dag 
utan tvingades förlita sig till flera variabler för att åstadkomma beboe-
liga inomhusmiljöer. Relationer mellan byggnadsmaterial och konstruk-
tion, rumsdisposition, eldstäder, ljusinsläpp, möblering och inredning 
kan, tillsammans med de människor som vistats i rummen, berätta både 
om hur man tänkte sig ett bekvämt liv och hur det faktiskt levdes (Haw-
kes 2012; Eriksdotter 2013a; Shove m.fl. 2014). 

Burmeisterska huset i Visby, som är en timmerbyggnad från 1600-
talet, visar genom bevarade spår i dagens byggnad och ett rikt arkiv- 
och fotomaterial invånarnas relation till inneklimatet i ett långtidsper-
spektiv, det vill säga under cirka 300 år (Eriksdotter & Legnér 2015). 
Redan under 1600-talet fanns järnugnar i de rum som användes dagligen 
medan de öppna spisarna var placerade i representationsutrymmen. För-
modligen låg en medveten komforttanke bakom. Järnugnarna var näm-
ligen mer energieffektiva och gav hyggligt stabil värme, och de lämpade 
sig därför bättre i ett rum som till exempel dagligstugan, vilken nytt-
jades under större delen av dygnet. Dagligstugan var dessutom isolerad 
med träpanel och orienterad mot söder för att kompensera för ljusbort-
fallet. Seklerna därefter innebar en successiv strävan att nå ökad komfort 
genom att anamma olika värmetekniska innovationer, bättre ljustillför-
sel med fotogenlampor och en mer sammansatt möblering. Förändring-
arna bör delvis ses i ljuset av förändrade sociala praktiker. Men denna 
utveckling ansågs dock vara sekundär i vissa delar av huset där man valde 
att bevara äldre värmekällor, förmodligen för att rummens ursprungliga 
ceremoniella och relationella funktioner hade fortsatt ett högt värde. 
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Burmeisterska huset i Visby. 
Foto: Bengt A. Lundberg/RAÄ, 2006 .

Den öppna spisen i Burmeisterska 
husets representationsrum byggdes 
om till en sluten värmekälla och 
användes som en kakelugn i 
slutet på 1800talet. Fotot är taget 
1890. Den öppna spisen har i dag 
återställts till sitt ursprungliga 
utseende. Gotlands Museum. 
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Komfort är ett socialt konstruerat fenomen med vissa fysiska beting-
elser, vars gränser bestäms utifrån människornas sociala interaktion 
(Crowley 2001; Shove 2003). De sociala stratifieringarna i exempel-
vis medeltidens eller tidigmoderna hushåll innebar att det inte fanns 
endast ett inneklimat eller en komfortnivå i bostaden, utan förutsätt-
ningarna att åstadkomma bekvämlighet och beboelighet varierade mel-
lan olika delar och rum och de individer som befolkade dem. Bevarade 
öppna spisar kombinerade med kakelugnar, tillsammans med räkenska-
per och brev, berättar om den klimatologiska utmaning det innebar att 
bebo Skoklosters slott under vinterhalvåren vid 1600-talets mitt (Eriks-

Skoklosters slott, exteriör. 
Foto: Jens Mohr, Skoklosters 
slott (CC BYSA).
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Skoklosters slott. Carl Gustaf Wrangels 
paradsängkammare med öppen spis och 
kakelugn. Foto: Samuel Uhrdin, Skoklosters 
slott (CC BYSA). 



 78  79

I tomrummen finns spår efter vardagsliv och brukande I tomrummen finns spår efter vardagsliv och brukande

dotter 2013b; Eriksdotter m.fl. 2015:138ff). Kakelugnarna är sekundära 
och installerades tillsammans med nu försvunna järnugnar i flera rum 
när vintervistelserna blev mer permanenta och de öppna spisarna inte 
genererade tillräcklig värme under årets kalla månader. De kombinerade 
värme källorna finns främst i den privata bostaden och gästsviter för pro-
minenta besökare, vilket visar att de signalerade en förhöjd komfort som 
inte var ämnad för alla.

Carl Gustav Wrangel, slottets ägare, hade dessutom en mer  officiell 
sängkammare med en paradsäng som fortfarande finns kvar. Kan 
utformningen av ceremonielen kring detta säregna rum tolkas utifrån 
ett bo-perspektiv? Enligt den franska hovetiketten, som blev ett vanligt 
inslag i de svenska slottsmiljöerna, satt ägaren i paradsängen bland kud-
dar och bolster och befann sig utan tvekan i en mer fördelaktigt termisk 
situation än besökarna som tvingades sitta på kalla stolar runt omkring. 
Paradsängens fördelaktiga mikroklimat förstärktes också av dyrbara 
täcken, överkast och draperier kring sängen som förhindrade drag från 
fönster och dörrar samt den öppna spisen. Kombinationen fransk parad-
säng och flera olika värmekällor innebar att Skoklosters ägare omgav sig 
med de mest exklusiva uttrycken för status och komfort, vilket bör ha 
varit åtråvärt i en tid då värme var en eftertraktad kommoditet.
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Religionens byggnader har under lång tid varit en viktig del av lokal
samhället, det gäller inte minst den kristna kyrkan. I kyrkobyggnaden 
har det sakrala och det profana tangerat varandra i och med att religi
onen genomsyrade människornas dagliga tillvaro och liv. I kyrkobygg
nadens skiftande gestaltning har olika aktörers eller gruppers budskap 
kommit till uttryck varvid den kyrkliga kontexten signalerar en perfor
mativ kommunikation. 

Religion och bostad

Varje religion i tid och rum har inneburit olika sätt att förhålla sig till ett 
sammanhang. Lokalsamhällets religiösa traditioner betonade vikten av 
stabila sakrala och sociala meningsinnehåll som handlade om  förfäder 
och fruktbarhet. Dessa projicerades i den materiella kulturen som 
bekräftelse på tidens ordning (Artelius 2000). Den överregionala och 
politiska makten vilade på det sakrala kungadömet genom kopplingen 
till gestaltningen av en religiös symbolik som var spridd och erkänd över 
stora landområden.

Religionen har haft en stark koppling till ett bo-perspektiv, framför 
allt i lokalsamhället. Att dväljas eller vistas på en plats innebar i regel att 
både att leva och att dö där. Religionens betydelse i relation till boendet 
var redan viktig under förhistorisk tid med gravfälten och gravplatserna 
som en integrerad del av tillvaron. När sockenindelningen  genomfördes, 

Källa gamla kyrka från 
1100–1200talet bestod 
ursprungligen av ytterligare 
två våningsplan ovan själva 
kyrkodelen. Den andra 
våningen fungerade som 
magasin och på den översta 
fanns skottgluggar för 
försvar. Skottgluggarna är  
i dag igenmurade.  
Foto: Bengt A. Lundberg/RAÄ, 
2001.

Religionens byggnader – en del av boendet 
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formaliserades och territorialiserades religionsutövningen. Socknen kom 
därmed att utgöra en viktig referens som boendet knöts till. 

Ett upprepat religionsutövande har också skett i nära anslutning till 
bostaden, i ett avgränsat helgat rum eller ute i det fria. Den yngre järn-
ålderns speciella hallar, harg och kulthus är exempel på byggnader med 
rituella funktioner som ingått i större bebyggelsekomplex. Arkeologiska 
utgrävningar visar att medan hallarna var multifunktionella och hade 
särskilda rum ämnade för ceremoniell representation och olika reli-
giösa ritualer, var kulthusen eller hargen byggnader av mera entydig 
sakral karaktär (t.ex. Kaliff 2006:130ff; Larsson 2006:144ff; Söderberg 
2006:158ff; Kaliff & Mattes 2017:142). Gemensamt för de järnåldershus 
där någon form av ceremoniella handlingar ägt rum är kopplingen till 
aristokratiska residens. 

De tidiga kristna kyrkorna placerades ofta i anslutning till platser med 
tydliga, äldre rituella inslag. På så sätt upprätthölls en kontinuitet mel-
lan den yngre järnålderns aristokratiskt präglade landskap och de stora 
gårdsegendomar som utvecklades under medeltiden där kyrkan kom att 
överta rollen som rituell byggnad eller rum (Anglert 2006b:169). Under 
den äldre medeltiden har kyrkobyggnader lokaliserats till de aristokra-
tiska residensens absoluta närhet, vilket tyder på att den världsliga mak-
ten hade etablerat kontroll över kyrkan. Det rumsliga sambandet för-
stärktes av att kyrkornas västtorn ibland var försedda med särskilda 
utvändiga ingångar så att gårdsägaren kunde gå direkt in i kyrkan till 
en förhöjd emporvåning eller herrskapsplats och på så sätt följa mässan 
i avskildhet. Det finns också flera exempel på att västtornen fungerade 
som bostäder, palats eller tillflyktsort för den lokala makthavaren och 
hans eller hennes familj (Hansson 2011:158ff). 
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Simris i Skåne är en kyrka från 
1100talet med brett västtorn. 
När delar av långhuset revs 
1904 dokumenterades spåren 
efter emporvåningens 
öppningar i tornets östra 
fasad. Ur Anderson, 1926.

Simris kyrkas torndel 
från nordöst. Foto taget i 
samband med rivningen av 
långhuset. 
Foto: Okänd fotograf, RAÄ 
(utgången upphovsrätt).
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När kyrkan under 1200–1300-
talet började frigöra sig alltmer från 
det världsliga  inflytandet och sock-
enkyrkorna blev mer  offentliga, 
förändrades också aristokratins 
förhållande till kyrkan och kyrko-
rummet.  Emporvåningar var ett 
sätt att försöka behålla  greppet  
(utifrån  patronatsrätten), men 
präster skapets  ansträngningar att 
frigöra kyrkan som  institution 
från det världsliga inflytandet 
ledde till att aristokratin sökte sig 
till andra uttryck, och lämnade därmed även plats för församlingsborna 
att engagera och manifestera sig i kyrkan (Anglert 2006b:172). Privata 
kapell började byggas inne i de större borgarna som ersättning för de 
sockenkyrkor som aristokratin hade tappat kontrollen över. Praktiskt 
taget samtliga kungliga borgar vid denna tid hade egna andaktsrum. 
I vissa fall placerades kapellen i direkt anslutning till privata gemak i 
själva bostadsvåningen, som exempelvis i Kärnan i Helsingborg (Hans-
son 2011:168f). Religionen flyttade in i bostaden, vilket kan ses som en 
strävan efter fortsatt andligt herravälde när kyrkorummet togs i anspråk 
av flera andra aktörer. Men aristokratins rumsliga distans till de stora, 
öppna kyrkorna hänger också samman med att religionsutövandet kom 
att bli en mer privat och individualiserad handling. Fortfarande i dag är 
kapellen i flera kungliga slott i bruk. 

Exemplen ovan visar det sammansatta förhållande som ofta har fun-
nits mellan religionsutövning och den aristokratiska bostaden/boende-
miljön. För människorna där och då var inte livet uppdelat i en religiös 

Aspnäs kyrka vid sjön 
Tämnaren i Uppland 
fungerade som gårdskapell 
under 1300–1400talet. 
I dag är den rumsliga 
kopplingen mellan kyrka 
och sätesgård inte så tydlig, 
men under medeltiden 
var kapellet en integrerad 
del av den muromgärdade 
borganläggningen. 
Foto: Gunhild Eriksdotter, 
2014. 
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och profan del utan hela tillvaron ”smälte samman till en svårupplöst 
helhet” (Bergström 2015:57). Religionen utgjorde en central del av hem-
met och hushållets kärna, men den dagliga tillvaron satte också avtryck 
i religionens byggnader. Nedan undersöker vi vidare bo-perspektivets 
kyrkliga kontext. Det handlar då både om på vilket sätt kyrkobyggna-
derna speglar boendet men också vilken roll religionens byggnader har 
haft i ett vidare bo-perspektiv, utanför den omedelbara kyrkomiljön. 

Att bebo kyrkorum 

Den kristna ideologin utgick från en hierarkisk samhällsordning som 
påverkade livet för människor från alla samhällsgrupper, inte bara i 
kyrko byggnaden utan på alla platser; i byn, borgen, hemmet, och så 
vidare. I kyrkobyggnaderna är den sociala stratifieringen i regel fort-
farande tydligt materialiserad genom rumsliga indelningar som var 
ämnade för olika individer och grupper. För varje församlingsbo fanns 
således en given plats, en återkommande ”vistelse-position” varifrån 
mässan kunde följas, bönen och kontemplationen genomföras och soci-
ala kontakter upprätthållas. Kor med altare, långhus och de tidigare 
nämnda emporvåningarna har på olika sätt fungerat som synliga mar-
körer för social exponering där naturligtvis det övre skiktet gavs andra 
förutsättningar att interagera med det liturgiska dramat (t.ex. Graves 
2000). 

Kyrkans skiktade rumskoncept har förstärkts av inredningselement 
och donerade föremål som tillkommit och verkat under olika perioder, 
exempelvis korskrank, bänklängder, predikstol, ljuskronor och grav-
stenar. Korskranket skapade en distans mellan församling och präs-
terskap men genom bänkarnas placering bereddes olika möjligheter att 
följa mässan framme vid altaret. En liknande hierarkisk uppbyggnad 
har även gällt på kyrkogården där gravplatsernas utformning och lägen 
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berättade om den sociala ställning individen hade i det levande livet. 
Rum, föremål och inredning har alltså ingått i en och samma scenografi 
som kommunicerade en världslig ordning, vilken, även om styrkeförhål-
landena inte var jämbördiga, byggde på ett kollektivt minne som männi-
skor delade och många gånger var angelägna om att bevara. 

Användningen av kyrkan och de förändringar det fört med sig, exem-
pelvis i form av förändrad tillgänglighet och funktion, förändrat infly-
tande och aktörskap samt förändrad liturgi och dramatisering, är en vik-
tig ingång till förståelsen av hur olika aktörer och grupper har skapat sig 
en tillvaro i den under olika tider. Ett talande exempel är  senmedeltidens 

I Husaby kyrka i Väster
götland finns fortfarande 
korskranket kvar som 
avskiljer långhuset från koret. 
De främsta bänkraderna har 
varit de mest fördelaktiga 
för att visuellt kunna följa de 
ritualer som ägt rum bakom 
den halvt genomsiktliga 
träväggen. Dagens korskrank 
är från 1600talet och ersatte 
ett medeltida skrank. Foto: 
Olle Hellström/RAÄ, efter 
renoveringen 1953–1954 
(utgången upphovsrätt). 



 86  87

Religionens byggnader – en del av boendet Religionens byggnader – en del av boendet

helgonkult som innebar ganska stora förändringar av många kyrkorum 
när de förtätades med flera altaren och kapell (t.ex. Karlsson 2015). Håg-
komsten av helgonens liv och lidande var en formaliserad och medve-
ten minnesakt som delades av både låg och hög. Den nya rumsbild-
ningen öppnade därför upp för både ett kollektivt och selektivt bruk 
av  kyrkan. Även om budskapet hade en tydlig religiös karaktär gav det 
vins ter för alla inblandade, vilket innebar att nya aktörer, inte minst 
olika samhällsinstitutioner och privatpersoner, fick större möjlighet att 
interagera med kyrkorummet och införliva det som en del av den soci-
ala  vardagspraktiken. 

Ett exempel på hur kyrkobyggnaden återkommande nyttjades för 
en tillvaro knuten till ett liv som vanligtvis levdes i de rikas palats, är 
adelns begravningskultur på 1600-talet. Vi ser i dag spåren i form av de 
vapensköldar och sorgefanor som användes i den begravningsprakt som 
eskalerade på 1600-talet (Lagerholm 1965). Den materiella manifesta-
tionen återgav en storslagenhet, festlighet och ett överflöd som inte var 
olika barockslottens festsalar, vilket skapade tydliga huvudrollsinneha-
vare och statister i kyrkan för den pompa funebris som iscensattes. Präs-
terna tog aktiv del i dramat genom att ”gå lik”, det vill säga tåga fram-
för processionerna. Trots att flera överflödsförordningar infördes under 
1600-talet med syfte att dämpa begravningslyxen ledde de inte till någon 
märkbar skillnad, utan en överdådig materialitet lämnades kvar i  kyrkan 
efter begravningsakten för att manifestera den dödas sociala position 
och den ätt personen tillhörde (Englund 1989). 

Att bygga eller förändra en kyrka har varit en performativ handling, 
men även en vardagspraktik, där både uttalade och underförstådda bud-
skap har signalerats. Liturgin kan exempelvis ses som ett enda långt 
drama, vilket iscensattes i och kring kyrkobyggnaden. Men som vi har 
sett kan dessa budskap ha varit av olika karaktärer, både religiösa och 
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sociala. För att uppnå den eftersträvade effekten av dessa budskap måste 
det ha förekommit ett samspel med mottagarna, en (performativ) kom-
munikation, där de kunde acceptera och se egna fördelar i förfarandet 
(jfr Nilsson 2009:27ff). Möjligheterna till att upptäcka dessa performa-
tiva uttryck ligger i kvalitativa undersökningar av kyrkobyggnaderna där 
såväl små som stora iakttagelser kan ha betydelse. 

Landskap – kyrka – bo

Kyrkan i Bjäresjö är ett bra exempel på hur en kvalitativ, byggnads-
arkeologisk undersökning kan användas som utgångspunkt för att dis-
kutera bo-perspektivet i en vidare kontext och skala (t.ex. Andersson & 
Anglert 1989; Callmer 1992; Anglert 1998; se även Morris 1989). Genom 
flera olika typer av undersökningar har inte bara en detaljerad utveck-
ling av kyrkan kunnat beskrivas, utan även delar av kyrkans samman-
hang. Äldre uppmätningar från 1862 visar att kyrkans västparti bestod 
av ett brett västtorn med en herrskapsläktare före ombyggnaden vid 
 slutet av 1800-talet. Uppmätningarna avslöjar att läktaröppningen i tor-
net måste ha murats igen i samband med att långhuset fick valv. Inom 
 Ystadprojektet gjordes uppmätningar och stratigrafiska analyser av kyr-
kans synliga murverk, där en förtagning i långhusets östra del avslöjade 
att stenkyrkan byggts i två etapper. Sannolikt har den första etappen av 
stenkyrkan byggts mot en stående träkyrka. Stratigrafiska iakttagelser 
låg till grund för att takstolarna i kor och absid tolkades vara ursprung-
liga, varför stenkyrkans första etapp kunde dateras till mitten av 1100-
talet utifrån en dendrokronologisk analys. Det förekom även återanvänt 
virke som daterades till första halvan av 1000-talet. Studier av det äldre 
kartmaterialet visade dessutom att kyrkan ursprungligen hade varit pla-
cerad inom en större gårdstoft. Arkeologiska undersökningar inom tof-
ten blottlade resterna av en storgård med en källare byggd i samma sten-
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Längdsektion sedd från norr 
av kyrkan i Bjäresjö, uppmätt 
av Nils Månsson Mandelgren. 
Västtornet raserades i slutet 
av 1800talet varvid långhuset 
förlängdes och ett nytt västtorn 
byggdes. Ritningen avslöjar att 
det funnits en öppning mellan 
långhus och torn. 
Ur Mandelgren, 1862.

Den östra delen av långhuset, 
koret och absiden i Bjäresjö 
kyrka. Stenmaterialet består av 
kvaderhuggen kalktuff och en 
gul, lättarbetad sandsten. En 
stratigrafisk analys av murverket 
i långhusets östra del har 
avslöjat ett byggnadsstopp 
mellan byggandet av koret och 
långhuset, vilket tolkas som att 
koret har byggts i anslutning till 
en stående träkyrka. 
Foto: Lars Kennerstedt/RAÄ.
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material som kyrkan. Vid grävning av en grav strax väster om kyrktornet 
påträffades en tegelmur som möjligen har ingått i en senare mangårds-
byggnad till gården. Av en genomgång av skriftliga brev rörande Bjäre-
sjö framgår att huvudgården i byn hade flyttat ut till läget för det senare 
slottet Bjersjöholm vid mitten av 1300-talet (Skansjö m.fl. 1989). 

Den kunskap som utgår från alla gjorda undersökningar av kyrkan 
och kyrkogården med närmsta omgivningen i Bjäresjö ger upphov till 
flera berättelser om lokalsamhällets utveckling och organisation. Olika 
institutioners och gruppers agerande vid olika tider har haft avgörande 
betydelse. Ur ett bo-perspektiv har naturligtvis förändringen av sam-
hällets uppbyggnad vilande på personella band till att bygga på en 

Del av geometrisk karta över 
Bjäresjö från 1699. På kartan 
ses en hög och smal byggnad 
alldeles väster om kyrkans 
torn, vilket har tolkats som 
en tegelbyggnad utifrån en 
tegelmur som påträffades 
vid en gravgrävning. Med 
utgångspunkt från kartan har 
en mycket större gårdstomt 
(toft) kunnat rekonstrueras. 
Akt L193:1, Lantmäteriet.
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 territoriell indelning, spelat en stor roll. En sådan förändring har skett 
successivt under en lång period med start under 1100-talet. Den tidiga 
träkyrkan har anlagts i anslutning till den största gården i byn, som kan 
dateras tillbaka till slutet av 900-talet utifrån arkeologiska undersök-
ningar. Till gården kan även en runsten föras. Kyrkan har alltså uppförts 
inom gårdstomten, varför den kan betraktas som en privat egendom. 

Samtidigt med att stenkyrkan byggdes har den intilliggande gården 
försetts med en stenbyggnad av samma bergart. Sambandet mellan gård 
och kyrka bestod fram till mitten av 1300-talet, då huvudgården i byn, 
som beboddes av väpnaren Ingemar Karlsson, flyttades ut ur byn och 
pålarna slogs ner i Bjersjöholm, ett slott med eget kapell. Samtidigt blev 
det mer attraktivt att låta sig begravas i det närbelägna Ystads francis-
kankonvent. Vid denna tid hade kyrkan som institution tillskansat sig en 
starkare ställning, vilket innebar att de äldre ”kyrkoägarnas” inflytande 
begränsades, samtidigt som menigheten genom den nya kyrkvärdsinsti-
tutionen stärkte sin ställning. Detta kan exempelvis ses i valvslagningen 
av kyrkans långhus, som var församlingens viktigaste arena i kyrkan. 

Inflytandet över kyrkan av de tre mest betydande aktörerna under 
medeltiden – storjordägaren, kyrkans prästerskap och menigheten – har 
varierat över tid, vilket kyrkans byggnadshistoria tydligt visar. I Bjäresjö 
kan vi se hur makten över kyrkan har förflyttats och omfördelats mellan 
socknens viktigaste aktörer, som på olika sätt manifesterat sig i kyrko-
byggnaden. Genom reformationen tog staten ett allt tydligare grepp om 
kyrkan som varade fram till slutet av 1700-talet, då en ökad religionsfri-
het tilläts. År 2000 bröts det nära sambandet mellan stat och kyrka som 
varat under flera århundraden. På vilket sätt kommer det att avspeglas i 
kyrkobyggnaden? 
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The one true end of the study of old houses is to understand 
something of the ways of life and systems of thoughts of their 
builders, owners and users.

Matthew Johnson, 2010

Med den här skriften vill vi visa varför byggnadsarkeologin är i behov av 
en uppdatering och vilken riktning en utvecklad byggnadsarkeologi kan 
ta. Vår idé bygger på uppfattningen att många byggnadsarkeologiska 
forskningsfrågor är tankeväckande och relevanta i analysen och beskriv-
ningen av vårt byggda kulturarv, och därmed också angelägna för hela 
kulturarvssektorn. 

Vår förhoppning är att skriften ger inspiration och stöd till en mer 
medveten kunskapsuppbyggnad som rör det byggda kulturarvet med 
hjälp av byggnadsarkeologin. Vi hoppas också att skriften kan stimu-
lera till diskussioner och kunskapsutbyten mellan forskning och praktik 
som går över olika ämnesfält, vilket i slutändan leder till att det byggda 
kultur arvet på ett tydligare sätt blir en integrerad del av den samlade 
kulturmiljön. 

Utifrån ett antal frågor vill vi slutligen ge en samlad bild av några av 
de erfarenheter som framkommit under arbetets gång. 

Sjörups gamla kyrka.  
Foto: Anders Roland/RAÄ, 
1910 (utgången upphovsrätt).

Förslag till en utvecklad byggnadsarkeologi
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Varför en utvecklad byggnadsarkeologi? 

Ett problem i dag är att byggnadsarkeologin inte har någon tydlig roll 
som kunskapsuppbyggande aktör inom kulturmiljövården. Det  handlar 
inte bara om oklara formuleringar i lagar och föreskrifter när det  gäller 
krav på byggnadsarkeologiska undersökningar och att byggnadsarkeolo-
gin därmed inte haft samma förutsättningar för en vetenskaplig utveck-
ling som har skett inom den övriga uppdragsarkeologin. Det saknas 
även ett balanserat förhållande mellan synen på byggnaden som för-
valtnings- och kunskapsobjekt. Byggnadsvården är framför allt inrik-
tad på en förvaltning som framhåller underhåll och bevarande av kultur-
historiska värden. Den enskilda byggnaden befinner sig i fokus då man 
betonar autentiska material och traditionella metoder. Byggnaden isole-
ras då lätt från sin omgivning. Detta görs trots att myndigheter under-
stryker miljöns betydelse (exempelvis i kulturmiljölagen) och att de nya 
kulturpolitiska målen betonar att kulturarvet, ett ännu vidare begrepp, 
ska tolkas och utvecklas för att kunna brukas och därmed bevaras på 
ett naturligt sätt. Förskjutningen bort från det historiska kunskapsfältet 
har därför på många håll genererat ett föråldrat och fragmenterat kun-
skapsläge. 

Byggnadsarkeologi är, enligt vår mening, en del av ett större histo-
riskt kunskapsfält som behövs för att skapa mening kring  kulturmiljön 
i ett långt tidsperspektiv. Men begreppet behöver ges ett tydligare och 
mer dynamiskt innehåll för att inta en mer självfallen plats på kultur-
miljövårdens arena. Det handlar alltså inte om att radera en etablerad 
begreppsbestämning men om att förskjuta fokus från själva dokumen-
tationsprocessen till djupare tolkningsnivåer som bejakar relationen 
människor, byggnader, miljö och landskap i all sin komplexitet. 
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Vad innebär en utvecklad byggnadsarkeologi? 

Byggnadsarkeologin upprätthåller ofta en distinktion mellan byggnaden 
och att bo, där byggnaden framför allt relaterar till en struktur medan 
att bo innebär att förstå byggnaden som en viktig parameter i en dyna-
misk process. Av hävd har byggnadsperspektivet fått företräde, framför 
allt på grund av det fokus som har legat på byggnadernas materialitet 
och frågor kring datering och typologi. Byggnader är en av de lämningar 
som befunnit sig närmast människorna, och som kan skapa förståelse 
för mänskligt liv. Husen kan betraktas som en extension av männis-
korna som byggde och bodde i dem. Samtidigt är människan en del av 
en miljö, ett vidare sammanhang. Bo-perspektivet blir därför en viktig 
ingång för förståelse av den samlade kulturmiljön.

För att binda samman de olika skalor som utgör människors livsmil-
jöer, från landskap och bebyggelse till mindre rumsliga enheter eller 
zoner som inryms i byggnaders rum, har vi valt att utgå från den bredare 
termen bo-perspektiv som är en lämplig beskrivning på denna inrikt-
ning. Vi hoppas på så sätt att bryta den barriär som finns mellan att 
bygga och att bo, vilket skulle innebära ett tydligare helhetsgrepp på 
byggnader och den byggda miljön som artefakter, strukturer och proces-
ser i relation till sammanhang och landskap. 

Vår grundföreställning om byggnader och byggda miljöer utgår i 
första hand från arkeologins kontextuella perspektiv och biografiska 
angreppssätt och ett medvetet rumsligt 3D-tänkande som bottnar i såväl 
olika arkitekturteoretiska resonemang som i digital mätteknik och visu-
alisering.

Utifrån ovanstående synsätt utkristalliseras tre premisser som är cen-
trala för bo-perspektivet: 
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� Byggnader är inte statiska. De är under ständig förändring,  
vilket inverkar på människors handlingar och livsmönster.  
Varje förändring kräver omförhandling i handling och rörelse. 

� Byggnader är inte passiva. De agerar med människor och andra  
element och företeelser i landskapet. 

� Byggnader är inte isolerade från sin omgivning. De ingår i en  
tids- och platsbunden kontext. 

Finns det behov av en byggnadsarkeologi som betonar boendet? 

I dag finns ett tydligt brukarperspektiv kring kulturarvet. Att lyfta fram 
människorna ligger i tiden, vilket är något som återspeglas i de ofta cite-
rade handlings- och aktörsteorier som också används i olika samman-
hang. Ofta talas det om ett nutida historiebruk, men vi har i denna skrift 
framför allt utgått från ett historiskt brukande som en gång ägt rum i 
och kring byggnaderna. Boendet och brukarna har kommit att bli ett 
samhällsrelevant tema som vidgar perspektiven och öppnar upp för brett 
engagemang. Bo-perspektivet kan därför ses som en naturlig utveckling 
av en mer angelägen byggnadsarkeologi. 

Genom tre fördjupningskapitel har vi visat hur bo-perspektivet kan 
berika vår förståelse av vitt skilda byggnader och bebyggelsemiljöer från 
olika tidsperioder. Det handlar exempelvis om hur bilden av den sen-
tida lägenhetsbebyggelsen på landsbygden i form av torp, härbärgen och 
backstugor nyanseras genom att i högre grad än tidigare anamma ett bo-
perspektiv underifrån i analysen av bostädernas materiella standard och 
hushållens föränderliga sammansättning. 

Vi har även berört hur olika frågor kring boende aktiveras när vi 
ser byggnaders rum som något fysiskt synligt med en rad inneboende 
immateriella egenskaper. Detta är ett viktigt led i förståelsen av hur his-
toriska byggnader kan ha bebotts och vilka bevekelsegrunder som där-
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med legat till grund för boendets sociala stratifieringar och styrkeför-
hållanden. Tredimensionell visualisering ingår i regel som ett centralt 
moment för att testa olika rumsindelningar, tänkta rörelsemönster och 
handlingar. 

Slutligen har vi tittat närmare på religionens byggnader utifrån ett 
bo-perspektiv då vistelsen i ett landskap innebar både att leva och dö 
där. Kyrkobyggnaden hade redan tidigt en sammanhållande och för-
medlande länk inom en socken. I kyrkobyggnadens skiftande gestalt-
ning har olika aktörers eller gruppers budskap kommit till uttryck, var-
vid den kyrkliga kontexten signalerar en performativ kommunikation. 

Exemplen visar på nödvändigheten av att arbeta tvärvetenskapligt 
utifrån ett varierat källmaterial. Vi har påtalat vikten av att utgå från den 
senare tidens arkeologiska angreppssätt, men även det motsatta förhål-
landet bör utforskas. Bo-perspektivet kan även utveckla den grävande 
arkeologin och dess fokusering på stora bebyggelsestrukturer. Här kan 
exempelvis det bo-perspektiv vi skissar fram visa på variationen och för-
ändringarna i boendet. Vi ser även att den helhetssyn på kulturarv och 
kulturmiljö som bo-perspektivet utgår från skapar ett nytt gränssnitt 
mellan olika ämnesfält, även de som inte är direkt förbundna med arkeo-
logi eller byggnadsarkeologi. Byggnadsvård bör till exempel berikas av 
detta perspektiv för att vidare fördjupa den historiska kunskapen om den 
materiella kultur som ska vårdas, bevaras och brukas för framtiden. 

Hur får vi genomslag för ett utvecklat innehåll? 

Denna skrift ska ses som en första ansats till att diskutera utgångspunk-
terna för en mer utvecklad byggnadsarkeologi. Vi har valt att fokusera på 
ett bo-perspektiv som vi anser skapar ett brett intresse genom engage-
rande och väsentliga frågor kring människans dagliga tillvaro och exis-
tens i det förgångna. 
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Utmaningen framöver ligger i att utveckla goda exempel som får 
gehör utanför byggnadsarkeologins snäva ramverk. Vi behöver därför 
undersöka, testa och vända och vrida på olika tankegångar som upp-
kommer då bo-perspektivet sätts i relation till kulturarvssektorns andra 
ämnesfält. Bo-perspektivet utgår från ett gränslöst tids- och rumsdjup 
som öppnar upp för nya kontaktytor och dialoger. Byggnadsarkeologin 
hamnar därmed i ett nytt sammanhang, vilket är en positiv utmaning 
för forskning, myndigheter och kulturarvssektor, och det är ett nödvän-
digt led i en uppdaterad byggnadsarkeologi. 
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Vid studier av äldre byggnader speglar boendet många sidor av människans 
dagliga tillvaro och existens i det förgångna. Bostadens tentakler sträcker 
sig längre än den fysiska byggnadens väggar och rum, och kastar ljus på 
relationer mellan människor, byggnader, miljöer och landskap. Boendet blir 
därför en viktig ingång för förståelse av den samlade kulturmiljön. 

I denna idéskrift lägger författarna grunden för en byggnadsarkeologi 
med utgångspunkt i människan och boendet. Hur kan vi använda byggna-
den som historisk källa för att locka fram den polyfoni av berättelser om de 
liv som levdes i och kring den? Boken uppmärksammar och diskuterar vitt 
skilda livsmiljöer från medeltid och tidigmodern tid och rör sig från land-
skap och bebyggelse till mindre rumsliga enheter eller zoner som inryms 
i en byggnads rum. Begreppet bo-perspektiv går som en röd tråd genom 
texten och förankrar de olika exemplen i en gemensam teori. 

Boken vill stimulera till kunskapsutbyten som går över flera ämnesfält 
och vänder sig till alla som funderar över vad spåren i byggnader berättar 
om människors liv i det förflutna.
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