
'll

Ot) Riksantikvarieämbetet

\
Kim

V ' * ••
" A • V'• .

, ...
> 5v * je*>

' ^
1

Vv.

.Sftäfi

■ V,

RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR SKRIFTER 53

LUND STUDIES IN MEDIEVAL ARCHAEOLOGY 35
éÆÉå<

_

Stadsbor och bönder
Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal

Christina Rosén



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 

inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET





RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR SKRIFTER 53 

LUND STUDIES IN MEDIEVAL ARCHAEOLOGY 35

Stadsbor och bönder
Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal 

Christina Rosén

CLP
CTD Riksantikvarieämbetet



Riksantikvarieämbetet, UV Väst
Kvarnbygatan 12,431 34 Mölndal 
Tel: 031-33 42 900, Fax: 031-33 42 900 
e-post: uwast@raa.se, vwvw.raa.se/uv

Distribution: Almqvist & Wiksell International 
P. O. Box 7634 
SE-103 94 Stockholm 
SWEDEN

Bildredigering Anders Andersson, där inte annat anges 
Layout Lena Troedson
Summary översatt av Bo Rosén och Christina Rosén 
Omslagsbild Bilden på bokens framsida visar de äldsta delarna 

av Falkenberg. Bokens baksida visar Äskhults by i norra 
Halland. Infällt är keramikkärl, typiska för de båda miljöerna.
Foton: författaren och Anders Andersson. Idé och montage:
Lena Troedson. Redigering: Anders Andersson.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3 
Kartorna i boken är godkänd från sekretessynpunkt för spridning. 
Lantmäteriverket 2004-04-01. Dnr 601-2004/750.

© 2004 Riksantikvarieämbetet, Lunds universitet Institutionen för arkeologi 

och Christina Rosén 
1:1

Riksantikvarieämbetet Arkeologiska Undersökningar Skrifter 53 
ISSN 1102-187x

Lund Studies in Medieval Archaeology 35 
ISSN 0283-6874

ISBN 91-7209-334-X

Tryck/Utskrift Kopieringsbolaget, Halmstad, 2004



FÖRORD

Att skriva en avhandling är en ensam sysselsättning, samti
digt som skribenten i hög grad är beroende av en massa 
människor runtomkring för att det ska bli något överhu
vudtaget. Det är en allmän sanning, som i högsta grad är 
giltig för det här arbetet. Det har tillkommit under en lång 
följd av år och på flera olika platser. Många människor har 
under årens lopp på olika sätt bidragit till att boken har 
blivit färdig och några av dem ska särskilt nämnas här.

Under en (mycket) lång följd av år har min akademiska 
hemvist varit den arkeologiska institutionen i Lund. Mina 
studier där började redan under Erik Cinthios tid och har 
fullföljts under Hans Andersson, Anders Andrén och Jes 
Wienberg, som alla med sina olika personligheter och djupa 
kunskaper på viktiga sätt har inspirerat det här arbetet.

Lars Ersgård har varit min handledare. Med stort tåla
mod har han tröskat sig igenom otaliga versioner av manu
set och alltid haft något klokt (om än ofta kritiskt) och upp
muntrande att säga. Våra diskussioner kring avhandlingen 
i synnerhet och den tidigmoderna tidens arkeologi i allmän
het har varit mycket givande.

Doktorandkollegerna spelar naturligtvis en stor roll i 
sammanhanget. Att vara doktorand på distans innebär ju 
tyvärr att man inte kan delta i de dagliga diskussionerna i 
arbetsrum och vid kaffebordet. Men seminarier och dokto
randdagar har varit gyllene tillfällen att inhämta synpunk
ter och idéer, få litteraturtips och kloka råd på vägen. Många 
har bidragit - jag vill särskilt nämna Carolina Andersson, 
Sofia Andersson, Lena Beronius Jörpeland, Peter Carelli, 
Ingrid Gustin, Ann-Mari Hållans, Mats Mogren, Mats Ros
lund, Katalin Schmidt Sabo, Eva Svensson, Joakim Tho- 
masson, Göran Tagesson och Thomas Wallerström. Till 
övriga ett kollektivt tack!

Ett stort tack också till Ulla-Britta Ekstrand som hjälpt 
en ibland något vilsen ”distansdoktorand” tillrätta i den 
byråkratiska universitetsdjungeln och varit den förmedlande

länken mellan institutionen och min arbetsplats i Kungs
backa.

De första tankarna på att ”skriva något om Halland” 
föddes när jag för många år sedan började arbeta som ar
keolog på länsmuseet i Halmstad. Där fanns Lena Bjugg- 
ner och Erik Rosengren, som tog mig under sina vingar och 
lärde mig det mesta som är värt att veta om den sydhal- 
ländska arkeologin och som gjorde mig uppmärksam på den 
stora potentialen i de halländska fyndmaterialen. Med oänd
ligt tålamod har de svarat på frågor om gamla grävningar, 
plockat fram ritningar och fyndmaterial och gett tips och 
idéer om smått och stort. Jag är djupt tacksam för allt stöd 
under åren - ni har en stor del i den här avhandlingens till
komst. Ett stort tack också till alla andra trevliga männis
kor på Landsantikvariens kontor i Halmstad, inte minst till 
Anders Håkansson för givande diskussioner och för att jag 
fick ta del av materialet från Knebildstorp.

Också alla som har hjälpt mig att ta fram material från 
Halmstads museums magasin skall ha ett stort tack. Ett sär
skilt sådant till Kjell Engblad för hjälp med att hitta rätt 
bland register och fyndbackar och för varmt kaffe när det 
som bäst behövdes!

I samband med ett större projekt kom kulturgeograferna 
Pär Connelid och Catharina Mascher till museet och vi 
möttes bland röjningsrösen och terrasskanter på Övrabö- 
kelokalen. Inte för att jag förstod mycket av vad de entusi
astiskt förevisade, men jag tyckte att det hela onekligen ver
kade spännande. Det blev upprinnelsen till många års vän
skap, samarbete och idérika diskussioner om det halländ
ska kulturlandskapet och andra väsentliga ting. Tack för 
uppmuntran, goda idéer och för gott te i vackra koppar! Ett 
särskilt tack till Pär, som generöst delat med sig ur sitt bild
arkiv och därmed bidragit till bokens illustrationer.

Under åren i Halmstad lärde jag också känna Lena Berg
lund som sedermera grävde ut Munkagårdslokalen. När
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Lena en dag hörde av sig och ville ha lite hjälp med fynden 
så fick jag därmed tillgång till ett mycket fint fyndmaterial 
från den halländska landsbygden. Således ett varmt tack 
också till Lena!

En stor del av arbetet med det arkeologiska fyndmate
rialet gjordes inom ramen för projektet Urbaniserings
processer i Västsverige. Projektet leddes av Jan-Erik Augusts- 
son som vänligt och kunnigt uppmuntrat min forskning, som 
ju delvis gått i hans fotspår. Jan-Erik har också haft vän
ligheten att låta mig ta del av sitt opublicerade material från 
projektet ”Husbyggande i Västsverige 1000-1750”, vilket 
jag är mycket tacksam för.

Inom Urbaniseringsprojektet fick jag tillfälle att arbeta 
med keramik från västsvenska städer tillsammans med Kris
tina Carlsson. Det var ett roligt samarbete som gav upphov 
till många givande diskussioner kring keramik och västsvensk 
arkeologi i allmänhet. Ett varmt tack till Kristina för detta!

Vidare ett stort tack till Göte Nilsson Schönborg som 
generöst har delat med sig av sina stora kunskaper om ki
nesiskt porslin i synnerhet och om den tidigmoderna tidens 
föremålskultur i allmänhet. Det har blivit många lärorika 
diskussioner under årens lopp!

Kollegerna på UV Väst har under åren fått ta emot 
många intetsägande och irriterade svar på vänliga förfråg
ningar om ”hur det går med avhandlingen”. Tack för att ni 
har stått ut med mig och för alla uppmuntrande kommen
tarer. Särskilt vill jag nämna Jörgen Streiffert som gärna 
diskuterat halländska hus och Bengt Westergaard som med 
vänlighet, tålamod och humor lotsat mig igenom IT-djung- 
elns mysterier och gett en hjälpande hand när det rört till 
sig. Ett tack också till enhetschefen Nils Johansson som all
tid uppmuntrat mina avhandlingsplaner och som såg till att 
boken kunde göras på UV Väst.

UV Västs redaktion i form av Lena Troedson och An
ders Andersson har sin vana trogen gjort en fin bok av ett

förvirrat manus. Anders har också tagit flera av bilderna till 
boken och därmed lättat på min arbetsbörda i det stressade 
slutskedet. Tack för gott samarbete! Bidrag till redigering 
och layout har lämnats av Lennart J. Hägglunds stiftelse och 
Folke och Emilie Vestergaards testamente, vilket härmed 
tacksamt erkännes.

Anders Andrén, Rune Bark, Lena Bjuggner, Kristina 
Carlsson, Göte Nilsson Schönborg, Jörgen Streiffert, Birgitta 
Rosén, Bo Rosén, Erik Rosengren och Jes Wienberg har läst 
hela eller delar av manuset på olika stadier av dess tillkomst 
och kommit med värdefulla synpunkter. Eventuella kvarva
rande dumheter är naturligtvis enbart mitt eget fel.

Min familj har också spelat en stor roll i sammanhanget. 
Det är inte alla doktorander förunnat att ha en kunnig 
diskussionspartner där hemma. Men jag har haft det i form 
av min sambo och livskamrat Rune Bark och våra mini
seminarier vid köksbordet eller i soffan har förvisso spelat 
en stor roll i avhandlingens tillkomst. Varmt tack!

Att dessutom ha en fotograf i familjen har onekligen 
underlättat arbetet med illustrationerna. Min äldste son 
Johannes Jansson har tagit flera av bokens bilder och jag 
är mycket tacksam för detta!

Min mor Birgitta Rosén har inte bara hjälpt till med att 
ta hand om barnen när det kört ihop sig, utan också språk
granskat texten och kommit med kloka synpunkter på inne
hållet. Vidare har min bror Bo Rosén gjort en ovärderlig 
insats genom att hjälpa mig med översättningen av den eng
elska sammanfattningen. Stort tack för detta!

Boken tillägnas mina tre barn. Johannes har varit med 
ända sedan första gången jag trädde in genom porten till 
Historiska Museet som nyantagen arkeologistudent. Under 
doktorandåren kom sedan Nils och Måns. Alla tre har ni 
givit mig en viktig förankring i tillvaron utanför den aka
demiska och hjälpt mig att förstå att livet är så mycket mer 
än bara arkeologi!

Morjhult våren 2004 
Christina Rosén
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T. Problemet

Inledning

I december månad år 1474 skedde en uppgörelse på 
bytinget i Nya Falkenberg mellan borgaren Helli Tors- 
tensson och storgodsägaren, tillika länsmannen på Var- 
berg, Åke Axelsson Thott. Helli Torstensson hade ti
digare bott på Åke Axelssons gård Lindhult i Stafsinge 
socken, strax utanför Falkenberg. Av allt att döma var 
han landbo under Åke Axelsson.

Tydligen hade Helli Torstensson köpt en tomt i den 
då tämligen nygrundade staden Nya Falkenberg. Må
let på bytinget behandlade nämligen det faktum att 
han från gården Lindhult och in till sin tomt i Nya 
Falkenberg hade flyttat husen - stuga, förstuga, bak
härbärge, lada och fähus - utan herr Åkes godkän
nande. Inte oväntat utföll uppgörelsen helt till Åke 
Axelssons fördel; han fick såväl Helli Torstenssons 
tomt som en lycka denne tagit upp utanför staden.1

Nya Falkenberg var en av dessa kortvariga stads- 
bildningar som det funnits flera av i Halland. Tidpunk
ten för stadens uppkomst är osäker men den existe
rade senast 1474 och sannolikt redan några år tidigare 
- notisen ovan är det äldsta kända belägget för Nya 
Falkenberg. År 1552 omtalas staden som öde. Arke
ologiskt är den föga känd och tycks ha varit ganska 
obetydlig, men notisen från 1474 visar ändå på en 
formellt sett fullt utbyggd stad med byting, byfogde, 
borgmästare och borgare.2

Händelsen berättar en rad olika saker för oss - om 
förhållandet mellan jordägare och landbo, om vilka 
byggnader som kunde förekomma på en halländsk 
gård under sent 1400-tal och hur de kunde var byggda, 
eftersom de tydligen gick bra att flytta. Men det som 
intresserar oss här är den flytande gräns mellan stad 
och land som antyds.

Uppenbarligen var det inget problem i sig att ta husen 
från en gård på landsbygden och flytta dem till sta
den. Nya Falkenberg måste ha haft en struktur som 
tillät den typen av inflyttningar. Husen bör också ha 
sett ut på ungefär samma sätt i staden som på lands
bygden. Helli Torstenssons byte av social status från 
landbo till borgare var tydligen inte heller något pro
blem och det faktum att han hade tagit upp en lycka 
utanför staden antyder att han även fortsättningsvis 
tänkte ägna sig åt jordbruk, i alla fall till en del. Pro
blemet i sammanhanget var att jordägaren Åke Ax
elsson inte hade godkänt företaget.

Helli Torstenssons uppbrott från landsbygden kan 
kanske ses som en protest mot just herr Åke. Åke Ax
elsson och hans far Axel Pederson hade båda varit 
knutna till Falkenbergshus som hövitsmän och därmed 
till staden (Gamla) Falkenberg. Anläggandet av dub
belstäderna Nya Falkenberg respektive Ny Varberg 
under 1400-talet har tolkats som kungliga motdrag 
mot de starka hövitsmännen på Falkenbergshus och 
Varbergs slott. Att flytta in till just Nya Falkenberg 
kunde därmed ses som en markering gentemot Åke 
Axelsson och hans styre.3

I det här fallet kan alltså staden ses som en symbo
liskt betydelsefull plats. Men att bo i en stad var ett 
undantag från det normala, endast några få procent 
av befolkningen återfanns där. Ännu långt in i nyare 
tid var landsbygden den skandinaviska normaliteten. 
Städerna var små öar i ett hav av landsbygd och i det 
gränsområde som idag är Västsverige var även med 
skandinaviska mått mätt urbaniseringen svag. Stä
derna var få, i allmänhet sena och i flera fall instabila.4

Men de fanns där trots allt. Och frågan är om det 
fanns något som förenade städerna utöver de mer for
mella stadskriterierna. Vad var det som gjorde dem till



10 Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal

städer i människors medvetande? Fanns det en urban 
livsstil, en urban identitet som utmärkte städernas in
vånare och som gjorde att de uppfattades och uppfat
tade sig själva som åtskilda från dem som bodde på 
landet? Och hur manifesterades i så fall denna urbana 
livsstil i den materiella kulturen? På samma sätt kan 
man fråga sig om det går att urskilja en rural livsstil 
eller identitet som förenade framför allt bönderna. Om 
sådana frågor handlar detta arbete.

Under 1700-talet kunde livsstilar och materiell 
kultur vara mycket olika i städerna och på landsbyg
den. I nästan hela den dagliga föremålskulturen - klä
der, smycken, gårdens utseende, inredningen i hemmen 
och kärlen på det dukade bordet - var skillnaden mel
lan bonde och borgare tydlig.5 Städernas hantverkare 
tillverkade smycken, möbler och andra föremål enligt 
två olika stilideal, ett för städernas invånare och ett 
för bönderna på den omkringliggande landsbygden.6

Vid denna tid sker det också en markant ökning av 
tillverkningen av så kallade allmogemöbler - snidade 
och målade skåp, dekorerade stolar och mycket an
nat. Det är också nu som bonadsmåleriet tar fart i 
Halland, Småland och Dalarna liksom seden att vid 
högtidliga tillfällen dekorera stugan (bostadsrummet) 
med textilier.7 Allmogekulturen blir synlig i färg och 
form och åtminstone under denna tid följer den sin 
egen estetiska utveckling. Och just 1700-talet som en 
period då allmogekulturen blomstrar är inte något 
unikt för Skandinavien utan något som kan ses över 
stora delar av Europa.8

Man har ibland velat förklara denna utveckling 
med att drag från de högre ståndens möbelkultur har 
”sipprat ned” till bondehemmen och där fått en egen 
utformning.9 Vissa tidsperioder, då goda konjunktu
rer rådde och bönderna hade ekonomiska möjlighe
ter att skaffa nya möbler och textilier, skulle då ha gett 
ett särskilt tydligt utslag i formgivningen, t.ex. renäs
sansen i delar av Skåne, senbarocken och rokokon i 
andra delar av landet.

Men det är inte fråga om en stillastående allmoge
kultur som skulle ha sett likadan ut genom generatio

ner. Tvärtom kan vi se att nyheter tas upp hela tiden 
och att gamla former förändras successivt. Inte heller 
handlar det om något osjälvständigt anammande av 
stilar från en högreståndskultur. Det är snarare fråga 
om ett aktivt användande av olika stildrag i ett själv
ständigt skapande av materiell kultur.10

Samtidigt följer stadsborna i huvudsak den all
männa nordeuropeiska stilutvecklingen. Detta gäller 
också för vissa grupper på landsbygden, särskilt präs
terna och en del av hantverkarna.11 Denna utveckling 
leddes av de förmögnaste och mest inflytelserika - 
hovet och högadeln. Men de möbler och andra före
mål som fanns i de borgerliga hemmen liknade dem 
som fanns på slott och herresäten, om än gjorda i bil
ligare material och med enklare tekniker.

Skillnaderna mellan stad och landsbygd var synliga 
inte bara i föremålskulturen. Det fanns en rad andra, 
icke-materiella skillnader i t.ex. namnskick som också 
var tydliga. Intressant i sammanhanget är att vissa 
grupper på landsbygden, särskilt hantverkarna och 
prästerna, kunde ha en tydligt urban kultur trots att 
de inte bodde i staden. Det visar att skiljelinjerna mel
lan allmogekulturen och den borgerliga kulturen inte 
endast gick mellan de rent fysiska miljöerna stad och 
landsbygd.12

Problemformulering och 
några avgränsningar
Utgångspunkten för avhandlingen är att studera hur 
denna under 1700-talet så tydliga skillnad mellan stad 
och landsbygd uppstår och hur en identitet som stads
bo eller bonde kommer att manifesteras i föremåls
kulturen.13 I detta avseende är arbetet i hög grad inspi
rerat av Börje Hanssens studier av Österlen på 1700- 
talet. Till skillnad från Hanssen så har jag emellertid 
valt att arbeta med ett större område och en längre 
tidsperiod. Därmed blir inte detaljskärpan lika klar 
men i gengäld får jag möjlighet att följa det urbanas 
och det ruralas växlingar över tid.

En grundläggande fråga är om det redan tidigt i stä-
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dernas historia är möjligt att urskilja en speciell urban 
livsstil, som skiljer sig från den omgivande landsbyg
dens levnadssätt, eller om det är något som kommer 
med tiden - och hur denna urbana livsstil i så fall ser 
ut? Är det fråga om ett gradvis fjärmande av två grup
per från varandra eller kan vi se perioder med ökande 
och minskande likheter mellan de båda miljöerna?

En annan fråga är om man kan se de två miljöerna 
som respektive helheter eller om uppdelningen på stad 
och landsbygd i själva verket döljer helt andra skilje
linjer i den materiella kulturens yttringar. Är skillna
derna inom varje miljö kanske större än skillnaderna 
mellan respektive grupp? Följer skiljelinjerna snarare 
den ekonomiska statusen, så att det är större likheter 
i materiell kultur mellan en välbärgad åbo och en för
mögen handelsman respektive mellan en torpare och 
en fattig hantverkare, än vad det är mellan de mer el
ler mindre förmögna inom varje grupp?14

Jag har alltså valt att begränsa diskussionen till i 
huvudsak de båda grupper som under tidigmodern tid 
kallas borgare och bönder, de två lägre stånden. Präs
terskapet berörs i förbigående men adeln har jag läm
nat därhän i detta sammanhang. Orsakerna till detta 
är till en del praktiska. Framför allt innebär den be
gränsade tid som står till förfogande för avhandlings- 
skrivandet, att många intressanta infallsvinklar måste 
lämnas därhän. Eftersom den materiella kulturen hos 
de lägre stånden också generellt sett är mindre väl känd, 
åtminstone före 1700-talet, har jag velat lyfta fram den 
i en diskussion. Det arkeologiska källmaterialet är des
sutom väl lämpat för detta.

Vidare har jag velat knyta an till en diskussion som 
under de senaste åren har varit aktuell inom den his
toriska arkeologin, nämligen den om ”borgerskapets 
uppkomst”. När man studerar litteraturen kring stä
dernas materiella kultur möter man nämligen gång på 
gång uppfattningen att en speciell borgerlig kultur skall 
ha uppstått någon gång under senmedeltid eller tidig
modern tid.

I korthet innebär detta att städernas invånare skall 
ha skaffat sig en allt större materiell komfort och ökat

sin konsumtion av materiella ting i syfte att synliggöra 
status och identitet. Man har velat se särskilt bosta
den som ett tecken på denna stigande konsumtion, 
med fler möbler, kakelugnar, glasfönster och rikt de
korerade måltidskärl. I samma andetag brukar man 
diskutera en ökande fokusering på individen och det 
privata livet i hemmet. Denna borgerliga kultur har 
förknippats med renässansen och med den protestan
tiska reformationen, då donationerna till kyrkorna i 
stort sett upphör och det religiösa livet i högre grad 
inriktas på individen och dennes personliga förhål
lande till Gud, men vissa forskare har poängterat att 
man kan se till exempel en påtagligt ökad konsumtion 
redan under 1200- och 1300-talen, ja till och med 
under 1100-talet.’5

Denna uppfattning om en speciell borgerlig kultur 
kommer att diskuteras ingående längre fram i texten 
och den ligger delvis bakom valet av källmaterial. Från 
en rad arkeologiska undersökningar, som täcker in ett 
stort spektrum av rurala och urbana miljöer i Halland, 
har jag valt ut sådant material som berör gården, hem
met och måltiden. Valet av just dessa materialkatego
rier motiveras utifrån en tanke om att det är här - för
utom genom den egna kroppen med kläder och lik
nande - som den sociala identiteten ges tydligast ut
tryck och det är kring dessa kategorier som mycket av 
diskussionen om den framväxande borgerligheten har 
kretsat.16

Detta är en avhandling i arkeologi och det arkeo
logiska materialet utgör följaktligen den huvudsakliga 
empiriska grunden för arbetet. För de yngre tidsperi
oderna finns det ju också andra typer av källor som 
belyser den materiella kulturen. Här är det främst 
bouppteckningar som har använts. Det har inte varit 
praktiskt och tidsmässigt möjligt att gå igenom de hal
ländska bouppteckningarna på samma metodiska sätt 
som de arkeologiska undersökningarna. Men från 
några av de undersökta platserna föreligger det excer- 
perade och bearbetade bouppteckningar, som kommer 
att användas för att fördjupa bilden av den materiella 
kulturen i olika slag av hem.
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Den geografiska ramen är landskapet Halland, även 
om jag tidvis för in de angränsande landskapen i dis
kussionen för att ge läsaren en mer allmän bakgrund 
att relatera den halländska utvecklingen till. Halland 
har under den tid som behandlas här urskiljts som en 
enhet, även om landskapet tidvis varit delat i två eller 
flera län, och det finns därför en historisk relevans i 
avgränsningen.

Det som gör Halland till ett ovanligt intressant stu
dieobjekt är den mycket speciella halländska urbani
seringen. Städerna är i ett sydskandinaviskt perspek
tiv sent tillkomna, de är instabila och vid ett par tillfäl
len uppträder dubbleringar av städer, där två städer 
med samma namn ligger på endast någon eller några 
kilometers avstånd från varandra. Just denna instabila 
stadsbildningsprocess ställer onekligen frågan om ur
bana och rurala identiteter på sin spets - i vilken ut
sträckning kan en stadskultur och en urban identitet 
utvecklas i ett område där städer genom hela medelti
den och fram i nyare tid läggs ned och flyttas?

Studien tar sin början under tidig medeltid, innan 
de första städerna uppträder i landskapet. Vid denna 
tid har dock en urbanisering inletts i intilliggande 
områden, med danska städer som Lund och Ribe, 
Lödöse och Skara i Sverige och det norska Kungahälla. 
I Halland kan vid denna tid vissa urbana funktioner 
knytas till andra platser i landskapet och frågan är då 
om och hur den materiella kulturen på dessa platser 
skiljer sig från den omgivande landsbygden.

Vid mitten av 1700-talet är det, som vi har sett 
ovan, lätt att urskilja skillnader mellan stad och lands
bygd. Under senare delen av 1700-talet inleds skiftes
reformerna och under samma århundrade ges icke 
ståndspersoner möjlighet att köpa frälsejord, förete
elser som kraftigt förändrar såväl ägostrukturen som 
de sociala mönstren på landsbygden, samtidigt som en 
begynnande industrialisering förändrar stadens utse
ende och funktion. Förutsättningarna för samspelet 
mellan stad och land blir därmed annorlunda. 1700- 
talets slut (med någon mindre utflykt in i 1800-talet) 
blir därför detta arbetes slutpunkt.

Tyngdpunkten i framställningen ligger på tiden från 
senmedeltid och framåt. Orsaken till detta är för det 
första konkret historisk. Det är först under senmedelti
den som det finns någon större mängd urbana bebyg
gelser att kontrastera agrarbebyggelsen mot. För det 
andra är källäget annorlunda; framför allt är det skrift
liga källmaterialet betydligt mer omfångsrikt under 
denna tid. Utvecklingen under tidig- och högmedeltid 
tecknas därför ganska skissartat. Jag har ändå valt att 
arbeta med hela perioden från tidig medeltid för att få 
en bakgrund till det som händer längre fram i tiden.

En komplicerande omständighet när man skriver 
om Halland under den aktuella tidsperioden är dess 
nationstillhörighet. Som bekant var Halland under 
medeltiden en del av det danska riket. Under en kor
tare period på 1300-talet var det dock förpantat till 
den svenske regenten Magnus Eriksson. Från 1645, 
och permanent från 1658, är det en svensk provins. 
Men samtidigt styrdes landskapet under delar av med
eltiden av synnerligen självständiga herrar, vilka tid
vis drev en helt egen politik som varken kan kallas 
dansk eller svensk.

För att ytterligare krångla till det hela så kan vi 
under vissa perioder, t.ex. 1200-talets sista decennier, 
se ett påtagligt norskt inflytande, åtminstone i norra 
Halland. Vad gäller mer övergripande historiska be
skrivningar så är dock utgångspunkten att före 1645 
gäller de danska förhållanden och efter 1645 svenska, 
om inget annat anges.

Under den långa tid som avhandlingen behandlar 
sker naturligtvis en rad genomgripande förändringar 
vad gäller den politiska historien, alltså den traditio
nella ”händelsehistorien”. Dessa förändringar berörs 
endast ytligt i detta arbete, där tonvikten i framställ
ningen ligger på den materiella kulturens förändringar.

Boken är upplagd på följande vis. I kapitel 2 Några 
utgångspunkter ger jag en bild av den teoretiska idéde
batt som har inspirerat mig och redovisar de ställnings
taganden som ligger till grund för det fortsatta arbe
tet. Därefter diskuteras frågan om städernas upp
komst, om hur de båda grupperna borgare och bön-
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der uppstår och hur sociala och ekonomiska relatio
ner förändras från ett feodalt samhälle till ett som hu
vudsakligen kan betraktas som kapitalistiskt. Detta 
tredje kapitel har jag kallat Stad och land i det feo
dala samhället.

I kapitel 4, En halländsk historia, diskuterar jag 
några aspekter på landskapets historia, särskilt agrar
bebyggelsens och kulturlandskapets utveckling, liksom 
den halländska urbaniseringens ganska speciella för
lopp. I kapitel 5 Källor och metoder redovisar jag det

källmaterial som utgör den empiriska grunden för ar
betet och en del metodproblem som förknippas med 
detta tas upp. Därefter diskuterar jag den materiella 
kulturen på landsbygden och i staden med det krono
logiska förloppet som utgångspunkt i kapitel 6 om 
medeltiden och kapitel 7 om den tidigmoderna tiden. 
I det sista kapitlet Urbant och ruralt-en diskuterande 
sammanfattning redovisar jag mina tolkningar med 
utgångspunkt i de frågor som jag ställde inlednings
vis kring urbana och rurala identiteter i Halland.





2. Några utgångspunkter

Inledning

Arkeologen sysslar med spåren av alla slags mänsk
liga aktiviteter. Utöver de konkreta lämningarna av 
forna tiders människor i form av skelett så studerar vi 
allt från landskap och husgrunder till borttappade 
småsaker. Det är ofta det förbrukade och kasserade 
som faller på vår lott att undersöka, avfall, sopor och 
skräp av alla de slag och det är inte alltid helt lätt att 
i detta kulturskräp se spåren av den innebörd föremå
len hade i sin samtid. Men det är ändå detta som är 
en av arkeologins viktiga uppgifter - att i spåren av 
mänsklig verksamhet söka något slag av mening och 
betydelse, att få någon glimt av förståelse av förutsätt
ningarna och bakgrunden till varför människor hand
lat som de gjort.

En förutsättning i detta sökande efter mening är att 
man har något slag av grundläggande uppfattning om 
hur människor har använt den materiella kulturen för 
att skapa innebörder och meningssammanhang - en 
teoretisk utgångspunkt. I detta avsnitt skall en sådan, 
eller snarare några olika aspekter på en sådan (därav 
rubriken i pluralis), preciseras.

Inledningsvis presenterar jag några inspirations
källor för den övergripande diskussionen och däref
ter tar jag upp mer konkreta problem som kommer att 
dyka upp under arbetets gång. Det senare gäller frå
gor som hur det mänskliga handlandet äger rum i 
mötet mellan strukturer och individer, hur makt
förhållanden och ideologier påverkar människors 
handlande och val av materiell kultur, hur kollektiva 
identiteter skapas och upprätthålls och hur föremål 
kan användas för att uttrycka social identitet.

Inspirationskällorna

Att skriva om borgare och bönder innebär också att 
skriva om de lägsta stånden. Med de stora samhälls
förändringar som sker under de hundratals år det är 
frågan om här så förändras visserligen båda dessa 
gruppers positioner på ett påtagligt sätt. Detta gäller 
särskilt delar av borgerskapet, som under 1700-talet 
har en samhällsställning som knappast kan jämföras 
med den som de första stadsborna hade. Bönderna 
förblir däremot, trots politiska framgångar under 
samma århundrade, en grupp som betraktas med för
akt och ibland ett visst löje av de högre stånden, även 
om deras liv ibland idylliseras, till exempel i form av 
1700-talets herderomantik.

Bland de olika teorier som kan användas som red
skap för att studera underordnade samhällsgrupper är 
det i huvudsak två mer övergripande idéströmningar 
som har kommit till användning här, nämligen den 
postprocessuella arkeologin med dess tonvikt på det 
historiska sammanhanget och det aktiva användandet 
av materiell kultur samt det man brukar kalla kritisk 
arkeologi, där den postprocessuella traditionen förenas 
med det historiematerialistiska tänkandet.

På ett mera metodiskt plan har jag låtit mig inspi
reras av den historiska arkeologi som bedrivs i USA. 
Det är framför allt det självklara förhållningssättet till 
materiell kultur som en viktig källa till förståelse av 
människors levnadsförhållanden oavsett tidsperiod, 
som har varit en utgångspunkt för att följa denna stu
die in i såväl 1700- som 1800-tal. Den amerikanska 
traditionen att använda dokument på samma tolk- 
ningsnivå som det arkeologiska materialet ligger också 
som grund för detta arbete.
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Mening och historiskt sammanhang 
- den postprocessuella arkeologin

I den postprocessuella forskningstraditionen, som väl 
får sägas vara den dominerande i dagens arkeologiska 
teoridebatt,17 är synen på materiell kultur som sym
bolisk och betydelsebärande ett viktigt inslag. I pole
mik mot funktionalistiska och delvis mot strukturalisti
ska synsätt betonar man människans, individens, ak
tiva användning av materiell kultur för att skapa nya 
kulturella mönster inom ramen för existerande struk
turer.18 Det historiska sammanhanget, kontexten, ses 
som mycket betydelsefullt och utgör en viktig tolk
ningsram. Man menar att den materiella kulturens 
betydelse bara kan förstås inom ramen för det speci
fika samhället - varje samhälle är unikt.19

Ett viktigt inslag i denna tradition är att man gärna 
ser den materiella kulturen som en text eller ett språk. 
Man utgår då från vetenskapen om tecken av olika 
slag, det som kallas semiologi och särskilt då Saussures 
lingvistiska studier. Resonemangen kring text och ma
teriell kultur inom den postprocessuella arkeologin har 
emellertid ibland drivits så långt att man kan fråga sig 
om det överhuvudtaget är möjligt att alls uttala sig om 
mening och betydelse i ett arkeologiskt material.

Christopher Tilley har framhållit att arkeologi inte 
handlar så mycket om att läsa det förflutna som om 
att skriva det förflutna - d.v.s. arkeologen producerar 
det förflutna genom sin skrivna text. Det förgångnas 
mening finns inte i dåtiden utan skapas i nutiden.20 
Den yttersta konsekvensen av detta resonemang är 
kanske att som Michael Shanks se den arkeologiska 
utgrävningen som en teaterscen och arkeologen som 
en performance-artist på denna scen.21

Jag delar inte detta synsätt utan menar i linje med 
bland andra lan Hodder att vi faktiskt har möjlighet 
att komma åt något slags historisk verklighet genom 
våra studier av den materiella kulturen. Likaväl som 
man bör ifrågasätta den processuella arkeologins krav 
på objektivitet så bör man ifrågasätta den till intet 
förpliktigande subjektivism som ryms inom delar av

den postprocessuella skolan. Även om våra tolkningar 
förvisso förblir subjektiva så finns det dock ett förflu
tet mot vilket vi kan pröva och ompröva våra tolk
ningar och somliga tolkningar är mer rimliga än an
dra.22

Att ge röst åt de underordnade 
- den kritiska arkeologin
Den kritiska arkeologin har sitt ursprung i den s.k. 
Frankfurtskolans kritiska teori, som innebär dels en 
allmän kulturkritik, dels en kritik av det positivistiska 
vetenskapsidealet, båda utifrån en marxistisk stånd
punkt.23

I den kritiska arkeologin finns också en kritik mot 
de mer subjektivistiska dragen inom den postproces
suella arkeologin, även om den kritiska arkeologin kan 
ses som en radikal gren av denna. Man menar att om 
mening i den materiella kulturen bara är något som 
skapas vid arkeologens skrivbord så kan vi knappast 
använda den arkeologiska kunskapen för att förstå och 
kritisera förhållanden i dagens samhälle. Arkeologi ses 
inom denna riktning bland annat som ett sätt att ge 
röst åt underordnade grupper i samhället, både sådana 
som var det i sin samtid och sådana som är det idag.24 
Denna syn på arkeologin är en viktig utgångspunkt för 
detta arbete.

Inom den kritiska arkeologin är förhållandet mel
lan ideologi och materiell kultur en viktig fråga. Man 
diskuterar bl.a. hur underordnade grupper kan an
vända den materiella kulturen för att skapa alternativ 
till rådande ideologier, hur den kan användas för att 
legitimera en social ordning eller för att demonstrera 
en individs eller grupps rättigheter till makt och infly
tande. Här återfinner vi flera forskare med mer eller 
mindre uttalad marxistisk/historiematerialistisk inrikt
ning. Den amerikanske arkeologen Mark Leone är en 
förgrundsgestalt i denna tradition, liksom sydafrikanen 
Martin Hall.25

Väl så viktigt som att studera dåtida förhållanden 
för underordnade grupper är att studera hur dessa
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beskrivs i arkeologiska texter idag. Här blir frågan om 
hur vi ”skriver det förflutna" onekligen viktig; den bild 
vi som arkeologer ger av förhållanden i det förflutna 
påverkar i hög grad dagens förhållanden. Det kan gälla 
sådant som ursprungsbefolkningars rättigheter till 
mark, synen på kvinnors underordning som historiskt 
eller biologiskt betingad eller det befogade i att be
trakta lämningar från 1800- och 1900-talets torpare 
och backstugusittare som värda att undersöka och 
bevara.26

Historisk arkeologi i USA
I det mer konkreta arbetet med källmaterialet använ
der jag en rad tankar och idéer hämtade från den ame
rikanska historiska arkeologin, framför allt sådana 
som behandlar den omfattande diskussionen om kon
sumtionsmönster, status och materiell kultur samt frå
gan om hur materiell kultur används för att förstärka 
eller maskera ideologier hos olika samhällsklasser.

För den som är skolad i ett skandinaviskt samman
hang, där lämningar från de senaste 250 åren kan för
svinna i ett grävskoptag utan vidare åtgärd och där 
man ofta anser sig ”veta hur det var” under 1700-ta- 
let och framåt eftersom vi då har en stor mängd skrift
liga källor,27 är det amerikanska förhållningssättet 
befriande. Här kan man läsa om undersökningar av 
arbetarbostäder från 1800-talet eller bondgårdar från 
1900-talet, där skriftligt och arkeologiskt källmaterial 
används i kombination, utan att det arkeologiska 
materialet anses vara underordnat eller underlägset det 
skriftliga.28

Denna utgångspunkt är också den självklara i detta 
arbete, att olika slags källmaterial kan användas för 
ett ge en rikare, djupare bild av det sammanhang som 
avsatt de arkeologiska lämningarna och att inget ma
terial generellt sett är viktigare än något annat.29

Den historiska arkeologin i USA har utvecklats ur 
de många undersökningar och rekonstruktioner av 
platser med anknytning till den amerikanska historien, 
sedd ur de europeiska erövrarnas perspektiv, som

gjorts från mellankrigstiden och framåt. Den har där
för ibland benämnts Historic Site Archaeology.

Samtidigt har arkeologiämnet i USA en stark an
knytning till antropologin och ses ofta bara som en del 
av detta ämne. Den historiska arkeologin har präglats 
av denna dubbelhet, å ena sidan kopplingen till histo
rieämnet och de vitas erövring, å andra sidan till 
antropologin och den förhistoriska arkeologin, med 
den amerikanska ursprungsbefolkningen som sitt stu
dieobjekt.30

Med tiden har just mötet mellan olika kulturer och 
inte minst kolonialiseringens och globaliseringens ar
keologi framhållits som ett viktigt studieobjekt, detta 
som en följd av en växande kritik mot den amerikan
ska historieskrivningens glorifiering av erövringen och 
betydelsen hos the Founding Fathers,31 I samma anda 
har också olika minoriteters historia och arkeologi 
betonats, t.ex. slavarnas och de kinesiska invandrar
nas.32 Kapitalismens framväxt och hur den manifes
terar sig i föremålsvärlden är ett annat studieobjekt,33 
liksom hur dominerande ideologier gjorts synliga i den 
materiella kulturen för att framställa den vita överklas
sens rätt till makt och överhöghet som något natur
ligt och givet.34 Här har den kritiska arkeologin, som 
beskrivits ovan, fått ett påtagligt genomslag.

I Europa har den amerikanska historiska arkeologin 
inte fått något mer påtagligt genomslag, även om vissa 
forskare tagit upp dessa tankegångar. Den brittiske 
arkeologen Matthew Johnsson diskuterar James Deetz 
tankar om den georgianska världsbildens framväxt 
under 1700-talets andra hälft, dock med en relativt 
kritisk hållning.35 I Sverige har Ann-Mari Hållans och 
Carolina Andersson låtit sig inspireras av den ameri
kanska arkeologin i en studie av materiell kultur i ett 
kvarter i Nyköping.36

Ideologier och materiell kultur
Det samhälle som studeras här är i hög grad ett strati- 
fierat sådant. I ett stratifierat samhälle är ideologin ett 
viktigt redskap för att upprätthålla - men också för
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att förändra - de sociala relationerna. En ideologi kan 
ses som ett logiskt sammanhängande system av idéer, 
knutet till en social grupp, som legitimerar och defi
nierar gruppen och dess handlingar i förhållande till 
andra grupper i samhället. Flera olika ideologier kan 
alltså existera samtidigt inom ett samhälle.

Ideologin gör världen begriplig och avgör hur man 
handlar i olika situationer, men den kan också för
vränga världen genom att ignorera eller tona ned vissa 
företeelser. Till skillnad från mentaliteter, som är omed
vetna, är ideologin medveten, det vill säga den kan 
formuleras i ord och den kan förändras aktivt.37

I marxistisk forskning ses ofta ideologin som ett sätt 
att dölja motsättningar och konflikter mellan grupper 
(klasser), särskilt vad gäller makten över produktio
nen.38 Man förutsätter att den dominerande ideolo
gin, den som omfattas av de styrande i samhället, är 
så stark att den även omfattas av de underordnade 
grupperna. De skulle då vara manipulerade att tänka 
i samma banor som de styrande, utan att vara med
vetna om det. Detta brukar kallas falskt medvetande.

Detta synsätt på den dominerande ideologin har 
dock blivit ifrågasatt och i det fortsatta arbetet utgår 
jag från den tanke som formulerats av N. Abercrom
bie, S. Hill, och B.S. Turner och som innebär att un
derordnade grupper kan ha ett eget synsätt på tillva
ron som skiljer sig kraftigt från den etablerade ideo
logi som bärs upp av de styrande.39

Jag förutsätter alltså att människor har förmågan 
att genomskåda den dominerande ideologin och bilda 
sig en egen uppfattning om sakernas tillstånd. Inte 
minst är det viktigt att se att underordnade grupper 
kan ha ideologier som innefattar motstånd mot över
ordnade gruppers maktanspråk. Men dessa synsätt 
kan vara dolda på grund av överhetens kontroll över 
det offentliga samtalet och därför kan man inte utan 
vidare anta att den mest synliga ideologin med nöd
vändighet omfattas av alla.40

Ett exempel på olika sätt att betrakta frågan om 
den dominerande ideologin är tolkningen av William 
Pacas trädgård i Annapolis, Maryland på den ameri

kanska östkusten. William Paca var jurist, en förmö
gen person med makt och inflytande och en av dem 
som undertecknade den amerikanska självständighets- 
deklarationen. I en tid av social och politisk oro, om
kring 1760, anlägger han en trädgård efter klassicis
tiska principer, där man på ett raffinerat sätt använ
der perspektiv och djup för att skapa olika illusioner, 
helt i enlighet med det rådande modet under denna tid.

Mark Leone tolkar denna trädgårdsanläggning som 
ett utslag av den frambrytande georgianska världsbil
den41 där detaljerade studier av olika naturfenomen, 
väder och vind, växtlighet och liknande var ett viktigt 
inslag. Utifrån dessa observationer var det möjligt att 
urskilja olika mönster och system i naturen, en natu
rens ordning.42

På samma sätt som man i naturen kunde urskilja 
en ordning kunde man göra det i samhället. Genom 
att placera en rådande social situation i ett historiskt 
sammanhang kunde man få den att framstå som nå
got ”naturligt”, något givet som inte kunde ifrågasät
tas eller förändras. Detta synsätt blir då en slags do
minerande ideologi, omfattad av de styrande i det 
dåtida samhället.

Leone ser Pacas trädgård som ett uttryck för denna 
ideologi. Trädgården blir ett slags förkroppsligande av 
den naturens ordning man blottlagt med hjälp av nog
granna observationer och därmed också av den ”na
turliga” samhällsordningen, det vill säga den som pla
cerar William Paca och hans likar överst i samhällspy
ramiden.

Problemet med Leones tolkning, som bl.a. Ian 
Hodder och Martin Hall har påpekat, är dock att den 
inte lämnar utrymme för några alternativa synsätt. 
Den förutsätter att alla som såg och vistades i träd
gården uppfattade den på samma sätt, något som inte 
alls är självklart. Och även om de uppfattade det ideo
logiska innehållet så behöver de inte ha accepterat det 
som giltigt. Andra sociala grupper än den Paca till
hörde kan ha haft en helt annan tolkning av trädgår
den, eller ingen alls.43 Därför måste man ta de skif
tande ideologierna hos olika samhällsklasser i beräk
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ningen när man diskuterar hur sådana uttrycks i den 
materiella kulturen.

Praxisteori - mellan individ 
och struktur
Bourdieu och Giddens
Praxisteori - om det mänskliga handlandet mellan de 
övergripande strukturerna och det individuella - har 
fått stor genomslagskraft i de senaste årens arkeolo
giska forskning. Det är framför allt två författare, vil
kas verk blivit nästan obligatorisk läsning bland dagens 
arkeologer, Pierre Bourdieu och Anthony Giddens.

Pierre Bourdieus författarskap kretsar, bland myck
et annat, kring begreppet habitus. Habitus är en struk
tur eller princip som strukturerar det dagliga livets 
praxis i form av handlingar och smakpreferenser, sam
tidigt som den formas av denna praxis.44 Det har be
skrivits som ”en genererande princip för objektivt 
klassificerbara praktiker och system för att klassifi
cera... samma praktiker”.45 Därmed fungerar det som 
ett slags mellanled mellan det individuella handlandet 
och de övergripande strukturerna.

Habitus är vad man äter - och inte minst hur man 
äter det-vilken idrott man utövar, vilka politiska åsik
ter man har och hur man uttrycker dessa. Likaså hur 
man rör sig, gestikulerar och talar; habitus kan i hög 
grad vara förkroppsligad.

Men habitus är också principer för att klassificera 
tillvaron. Dessa principer avgör vad som är bra och 
dåligt, rätt och fel, förfinat och vulgärt. Sådana dis
tinktioner varierar beroende på klass, vilket innebär 
att det som för en person kan framstå som förfinat och 
distingerat är för en annan bara pretentiöst och för en 
tredje billigt och vulgärt. Habitus blir därför särskil
jande. Olika klasser åtskiljer sig från varandra genom 
olika habitus.46

Med tiden förändras habitus så att det som är 
otänkbart vid en viss tidpunkt kan bli inte bara fullt 
möjligt utan t.o.m. eftersträvansvärt vid en annan tid
punkt - eller tvärtom. Ett av Bourdieus egna exempel

är boxning, som under 1800-talet entusiastiskt utöva
des av den franska aristokratin men som idag förknip
pas med helt andra grupper i samhället.47

Habitus kan alltså inte ses som något statiskt och 
oföränderligt och inte heller som ett system med ab
solut fasta regler. Det kan närmast ses som en uppsätt
ning strategiska principer som gör det möjligt för oss 
att handla i oförutsedda situationer. Bourdieu har lik
nat det vid ett spel. Det finns en uppsättning spelreg
ler att följa, men i varje ögonblick uppstår också oför
utsedda situationer, där spelaren snabbt måste fatta ett 
beslut om vad som skall göras men inte alltid kan över
blicka de totala konsekvenserna av sitt handlingsval.48

Habitus handlar alltså om en praktisk kunskap, en 
praktiskt tillämpbar logik som lärs in från barnsben 
genom det dagliga livet. Det praktiska handlande som 
genereras genom habitus skapar regelbundna möns
ter för det mänskliga beteendet, utan att det för den 
skull rör sig om några rigida normer och regler. I dessa 
mönster ingår hur föremål används i det dagliga livet, 
hur man rör sig i hemmet, hur rum och ting används 
för att skapa en social värld. Här berör Bourdieus tän
kande centrala frågor inom arkeologin.49

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att en in
divid intar en social position, sett i relation till andra 
individer, hon har en viss habitus, en disposition att 
göra vissa smakmässiga och handlingsmässiga val och 
hon intar vissa positioner i sitt val av mat, idrott, musik 
och politisk inriktning, för att bara ta några exempel. 
Dessa positioner, eller val, framstår för individen som 
givna, de enda rätta, ”naturliga”, och de fungerar åt
skiljande gentemot individer på andra platser i det 
sociala rummet. Alla positioner i det sociala rummet 
är relativa. Det är i förhållande till andra individer och 
klasser som positionen kan definieras.50

Bourdieus tänkande har stora likheter med Gid
dens. Även denne ser ett mellanled mellan det indivi
duella och de underliggande strukturerna. Giddens 
strukturationsteori kan liksom habitusprincipen ses 
som ett sätt att överbrygga klyftan mellan individ och 
strukturer.
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En huvudpunkt i strukturationsteorin är strukturernas 
dualitet, att de på en och samma gång är givna regler 
och det medium genom vilket reglerna förändras över 
tid. Strukturer kan alltså inte studeras oberoende av 
begreppet förändring,51 De formas genom handling, 
men handlingen är också beroende av strukturerna. 
Dessa sätter inte enbart ramar för det mänskliga hand
landet, de möjliggör också detta handlande.52

Hos Giddens är rutinen i det mänskliga handlan
det är ett viktigt begrepp. Den dagliga, återkommande 
sociala aktiviteten är själva grunden för att sociala 
strukturer påverkas, skapas eller upprätthålls och den 
skapar en känsla av pålitlighet, av grundläggande 
trygghet i det dagliga livet. I den rutinmässiga hand
lingen följer vi vissa regler som strukturerar handlingen 
och hjälper oss att organisera den. Men samtidigt kan 
vi medvetet hitta nya, kreativa lösningar på problem. 
Detta kan resultera i nya regler, strukturer, som i sin 
tur kommer att strukturera handling.53 Här ser vi 
uppenbara likheter med Bourdieus habitusprincip.

Jag har uppehållit mig relativt utförligt kring prax
isteori och speciellt kring Bourdieu och habitusbegrep- 
pet eftersom jag menar att det är ett användbart red
skap för att beskriva hur olika grupper använder ma
teriell kultur både som ett slags självbekräftelse och 
som en markering gentemot andra grupper. Det finns 
dock en del viktiga invändningar man kan göra mot 
såväl Bourdieus texter som mot praxisteori mer gene
rellt.

Kritik av praxisteorin
Praxisteori har kommit att bli en av de stora teorierna 
inom samhällsforskningen. De medvetna ”aktörerna”, 
som alltid kan välja att handla på olika sätt och där
med förändra strukturerna, dyker upp i en rad aktu
ella verk, inte minst inom medeltidsarkeologin.54 Sam
tidigt har det framförts en del viktig kritik mot denna 
teori.

En grundläggande kritik - som är särskilt relevant 
för detta arbete - är att båda författarna nästan ute

slutande behandlar kapitalistiska, för att inte säga sen
kapitalistiska, samhällen. Det är inte på förhand gi
vet att förklaringsmodellerna fungerar när man stu
derar ett icke-kapitalistiskt samhälle, även om Bour
dieus teorier tar sin början med en studie i det kolo- 
nialiserade Algeriet.55 Hur relevant är diskussionen om 
habitus, om fria aktörer etc. i ett samhälle där en stor 
del av befolkningen lever i ofria eller halvfria relatio
ner till en överhet?

Är det inte i vissa fall så att strukturer, t.ex. i form 
av lagar, kan vara så starka att de i praktiken kväver 
det mesta av det individuella handlandet och starkt be
gränsar möjligheten att göra medvetna val? Ekono
miska och rättsliga förhållanden kan också vara tving
ande strukturer. Den som lever i extrem fattigdom och 
därtill kanske i ett personligt beroendeförhållande till 
någon som har makten över denna individs liv och 
död, vilka möjligheter har hon att göra val som för
ändrar strukturerna? Möjligheterna finns kanske, men 
de är inte stora, om man nu inte menar att det är ett 
realistiskt alternativ att välja sin egen död. De yttre 
omständigheterna är förvisso inte helt bestämmande 
för det mänskliga handlandet, men det finns situatio
ner där de är mycket starkt styrande.

Den materiella kulturen är också en struktur som 
styr det mänskliga handlandet. Hur t.ex. en byggnad 
är placerad och inrättad påverkar naturligtvis hand
landet i förhållandet till denna byggnad - hur går man 
ut och in, till vilka rum har man tillträde, hur kan man 
passera byggnaden? Påtvingade dräktdetaljer som 
används av överordnade grupper för att stigmatisera 
vissa underordnade sådana - horluvan, judestjärnan 
- är en annan tvingande struktur i den materiella kul
turen, eller kanske snarare i det sociala system inom 
vilket praxis äger rum.

Här kommer vi in på en viktig distinktion i Giddens 
arbeten, förekomsten av strukturerna å ena sidan och 
de sociala systemen, de mönster som bildas av föränd
ringen av praxis genom tid och rum i ett givet histo
riskt sammanhang, å den andra. I ett konkret histo
riskt sammanhang kan man se hur olika fält av social
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praxis griper in i varandra och bildar stratifierade sam
hällen av den typ som jag studerar här. Strukturations- 
teorin har emellertid kritiserats för att den inte tillräck
ligt tydligt förklarar sådana hierarkiska samhällen där 
vissa aktörer har en högst påtaglig makt att ingripa i 
andra aktörers handlande.56

En annan kritik är att Bourdieus och Giddens ar
beten huvudsakligen behandlar normativ praxis. Här 
saknas till stor del en analys av hur förändring sker 
underifrån, om effekterna av till exempel revolutioner, 
uppror eller andra avvikelser från normen.57 Att män
niskor avsiktligt motsätter sig normer har delvis förbi- 
setts, liksom möjligheten för människor och deras 
handlingar att uppnå en viss grad av självständighet 
från en dominerande praxis. Det har t.o.m. hävdats 
att avvikelser från normen är en rutinmässig förete
else hos människor.58 Om man ser det normativa som 
en manifestation av den allestädes närvarande mak
ten så kan man i linje med Foucault också hävda att 
det alltid finns ett motstånd mot det normativa.59

Frågan om förändring hör också hit. I de flesta 
handlingssituationer finns, med praxisteorins synsätt, 
en rad olika tänkbara alternativ, dels sådana som över
ensstämmer med ”den rådande ordningen”, dels så
dana som kan påverka denna ordning mot en föränd
ring. Om vi förutsätter att strukturer, habitus, ständigt 
förändras genom det mänskliga handlandet så måste 
vi också fråga oss vad det är som gör att en individ, 
när hon väljer ett nytt handlingsalternativ, väljer just 
detta och inget annat. Detta slag av analys saknas till 
stor del inom praxisteorin.

En väg ur detta dilemma är att se handling på två 
olika sätt. Mycket av det vardagliga handlandet lig
ger på en omedveten, outtalad (icke-diskursiv) nivå, 
där man gör på ett visst sätt därför att det är välkänt, 
det fungerar och passar in i rådande praxis. Men ibland 
lyfts handlandet upp på en diskursiv nivå, där man på 
ett mera medvetet sätt måste kritiskt granska och välja 
mellan olika handlingssätt.

Sådana tillfällen kan vara kriser av olika slag när 
det invanda sättet att handla inte fungerar, eller poli

tiska förändringar, t.ex. när en överhet söker utöka sin 
makt. I ett sådant sammanhang kan också vissa för
hållanden i en rådande praxis lyftas ut och betonas 
medvetet som en form av kontroll eller maktutövning.

Religiösa ritualer kan vara ett tillfälle där vissa as
pekter på praxis lyfts fram och objektifieras i en viss 
aktörs intresse.60 I en sådan situation kan den materi
ella kulturen spela en viktig roll för att förstärka och 
symbolisera en sådan objektifiering av praxis. Vi kan 
tänka på sådant som kultbyggnader, religiösa föremål 
och monument av olika slag.

Denna syn på praxis som oftast icke-diskursiv, men 
ibland vid särskilda tillfällen diskursiv, medveten, kan 
i och för sig förklara det faktum att snabba omvälv
ningar i social praxis och materiell kultur sker ibland. 
Men den förklarar ändå inte vad det är som får en 
aktör att i ett konkret historiskt sammanhang välja ett 
visst sätt att handla bland en rad tänkbara alternativ. 
Här måste förklaringar sannolikt sökas just i detta 
historiska sammanhang, med alla dess enskildheter.

Ett sådant exempel ges av Marshall Sahlins när han 
diskuterar de dramatiska händelser på Hawaii 1779, 
som så småningom ledde till kapten Cooks död. När 
James Cook först anlände till Hawaii i januari 1779 
så passade hans ankomst på en märkligt sätt in i den 
religiösa ritual som utspelades då och som bl.a. inne
bar att guden Lono återkom till ön för en kort period, 
varefter han återvände till det osynliga landet, varifrån 
han kommit.

Cook kom att identifieras med Lono och hans be
sättning kom att betraktas och behandlas som gudar 
eller mäktiga hövdingar med stor mana, makt eller 
kraft. Skeppets avresa från Hawaii stämde också väl 
in i den hawaiianska årstidscykeln och det fanns alltså 
en slags yttre överensstämmelse mellan européernas 
handlingar och de religiösa strukturerna på Hawaii.

Men när skeppet en kort tid senare återvände till 
Hawaii fanns inte längre denna överensstämmelse. 
Cook hade kommit tillbaka vid en tidpunkt som helt 
bröt med den hawaiianska rituella cykeln och uppfatt
ningen av honom som guden Lono; hans död blev ett
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resultat av denna konflikt mellan två helt olika habi
tus. Historien stannade dock inte där. En följd av mor
det på Cook blev att mana överfördes på allt som var 
brittiskt och de tidigare religiösa och sociala struktu
rerna på Hawaii förändrades därvid helt och hållet.61

Cooks ankomst till Hawaii och de händelser som 
därpå följde är ett ovanligt dramatiskt och tydligt ex
empel på hur strukturer och handling samverkar för 
att åstadkomma förändring. Men samtidigt var hän
delserna i hög grad ett resultat av mycket specifika 
historiska omständigheter. Hade Cook anlänt vid en 
annan tidpunkt hade den fortsatta utvecklingen san
nolikt blivit mycket annorlunda.

Föremål och social identitet
Att visa vem man är
Det materiella är i hög grad delaktigt i den ständigt 
pågående förändringen av habitus. Som framhävdes 
ovan så kan materiell kultur vara tvingande eller åt
minstone starkt styrande strukturer -1.ex. uppföran
det och inredningen av en byggnad som styr såväl hur 
man rör sig kring som inom den. Byggnaden skapar 
med nödvändighet nya mönster för rörelse, ny habi
tus, samtidigt som byggnaden som sådan förändras 
under tidens gång av dem som använder den.62

I ett stratifierat samhälle kommer habitus att för
ändras på olika sätt för olika grupper beroende på vil
ken status de har och med vilken kraft de kan ingripa 
i och påverka andra gruppers handlande. Materiell 
kultur är alltså i stor utsträckning med i skapandet och 
återskapandet av maktförhållanden och andra sociala 
relationer och den används i hög grad för att förmedla 
och förhandla den sociala identiteten.

Med utgångspunkt i Fredrik Barths resonemang 
kring etniska grupper kan vi emellertid hävda att det 
inte finns några enkla samband mellan föremål och 
social tillhörighet så att varje typ av föremål skulle 
kunna tillskrivas en viss grupp. Det är bara vissa fö
remål av alla dem vi omger oss med, som är betydel
sefulla för identitetsskapandet. Somliga föremål och

andra kulturella företeelser används för att signalera 
skillnader och likheter mellan grupper, andra är oin
tressanta medan ytterligare andra, åtminstone i vissa 
sammanhang, nedtonas eller förnekas.63

Föremål används inte bara för att markera en so
cial identitet - att ”visa vem man är” - utan också för 
att uttrycka en social ambition, förhandla sin identi
tet, ”visa vem man vill vara”. Till exempel kan man 
försöka höja sin sociala eller ekonomiska status genom 
att skaffa och använda ting som tillhör en statusnivå 
något över den man själv befinner sig på. Man försö
ker öka sitt kulturella och/eller symboliska kapital, 
med en term hämtad från Bourdieu. Därmed kan 
materiell kultur användas som en bro mellan en verk
lig och en eftersträvansvärd situation.64

Diskussionen om den materiella kulturen hos olika 
grupper har dock ibland fått en närmast mekanistisk 
inriktning, där man sökt efter mönster i sammansätt
ningen av den materiella kulturen som på ett ganska 
okomplicerat sätt skulle motsvara till exempel deras 
sociala eller ekonomiska status. Avvikelser från det för
väntade har i denna tradition förklarats med till ex
empel grävningstekniska omständigheter, feltolkning 
av dokument eller att man missbedömt ett hushålls 
status före undersökningens början. Däremot har inte 
avvikelserna i någon större utsträckning problemati- 
serats som fenomen i det dåtida samhället.65

En annan forskningsinriktning, som kan betraktas 
som en del av den kritiska arkeologin, ser dock avvi
kelserna från det förväntade som ett forskningsobjekt 
i sig. Inte minst rör sig denna diskussion om hur ma
teriell kultur används av underordnade grupper för att 
ifrågasätta denna underordning. Det vill säga, om vi 
accepterar förekomst och/eller frånvaro av vissa typer 
av föremål som markörer för social identitet, så kan 
vi också se avvikelser från ett väntat mönster som 
tecken på motstånd mot en påtvingad identitet.

Sådana avvikelser kan vara ett annorlunda bygg- 
nadsskick eller förekomst av högstatusföremål i en 
miljö där sådana inte ”borde” finnas. Dessa föremål 
kan ses som symboler för makt och överhet, för de
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ekonomiskt starka eller för den dominerande ideolo
gin. Att tillägna sig en sådan symbol - genom stöld 
eller på annat sätt - innebär då en slags omkastning 
av den sociala hierarkin och ett sätt att i all tysthet göra 
motstånd mot en påtvingad social position.66

Kollektiva identiteter
I den praxisteori som beskrivits ovan har jag diskute
rat aktören, den som handlar gentemot strukturerna. 
Denna aktör behöver inte nödvändigtvis vara en en
skild person utan kan lika gärna vara en grupp av 
människor, en grupp som sträcker sig bortom den en
skilda människans livstid.67 Därmed kommer vi in på 
frågan om hur människor visar sin grupptillhörighet, 
hur materiell kultur används för att skapa kollektiva 
identiteter.

Kollektivt identitetsskapande handlar om vad män
niskor menar sig ha gemensamt, hur de liknar varan
dra. Därmed handlar de också om olikheter, om vilka 
människor som är ”de andra”. Kollektivt identitets
skapande innebär därför gränssättning - inneslutning 
och uteslutning. Detta kan, som Richard Jenkins defi
nierat det, i huvudsak göras på två sätt.

Det ena är skapandet av kategorier, vilket är kol
lektiva identiteter som definieras utifrån. De som pla
ceras i en viss kategori behöver inte känna någon sam
hörighet med andra i samma kategori och det behö
ver inte finnas någon inre identifikation inom en ka
tegori. Ett exempel på kollektivt identitetsskapande 
genom kategorisering är ståndsindelningen i det med
eltida och tidigmoderna samhället, oavsett hur den såg 
ut i sina detaljer.

Det andra är grupper, som definieras inifrån. Till
hörighet till en grupp är något som definieras av grup
pen själv genom de människor som anser sig ingå i 
den.68 En grupp är inte enbart summan av de ingående 
människorna. Dessa kan komma och gå, naturligtvis 
genom att människor föds och dör, men också genom 
att de flyttar mellan grupper under sin livstid. Trots 
denna rörlighet består gruppen.69

Det förefaller dock som om dessa båda typer av kol
lektivt identitetsskapande i vissa fall kan sammanfalla 
på ett individplan. För att ta ett näraliggande exem
pel, så kan detta att vara arkeolog innebära att man 
tillhör en kategori, definierad utifrån såsom omfat
tande alla människor med en viss typ av utbildning och 
en viss typ av yrkesverksamhet. Men att vara arkeo
log innebär också att tillhöra en internt definierad 
grupp, med likartade erfarenheter (till exempel hur det 
känns att halka runt på en avbanad leråker i novem
ber med horisontellt regn i ansiktet) och likartad jar
gong, obegriplig för dem som inte tillhör gruppen.

Möjligen är det ett likartat förhållande vad gäller de 
båda ”grupperna” borgare och bönder. Å ena sidan defi
nierades de ”utifrån” av ståndsindelningen, å andra si
dan tycks likheterna i den materiella kulturen inom res
pektive grupp antyda att man såg sig som internt defi
nierade sådana, enligt det resonemang som förts här.

Sammanfattning
Utgångspunkten för den fortsatta diskussionen är att 
vi rör oss i ett klassamhälle eller i ett stratifierat sam
hälle. Här finns flera olika grupper av människor som 
lever under olika sociala och ekonomiska villkor, vil
ket påverkar valet av materiell kultur. Den materiella 
kulturen används i den dagligen återkommande dis
kursen för att återskapa och förhandla den sociala 
identiteten.

Mycket av det vardagliga handhavandet av mate
riell kultur ligger på ett outtalat, icke-diskursivt plan. 
Man gör ”som man alltid har gjort”, man upprätthål
ler en viss habitus på ett relativt oreflekterat sätt. I vissa 
situationer blir dock detta handhavande mer medve
tet, delar av den materiella kulturen lyfts upp på ett 
diskursivt plan och används aktivt för att förändra en 
viss situation.

I detta samhälle har vissa grupper av människor 
makt över andra, de har möjlighet att styra över an
dras handlande till sin egen fördel. Till sin hjälp har 
de ideologier, tankesystem som förklarar och motive-



24 Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal

rar samhällsförhållanden. Men alla samhällsklasser 
har inte samma ideologi. Det finns en dominerande 
ideologi som omfattas av de styrande och som är syn
lig i t.ex. den monumentala materiella kulturen men 
samtidigt har underordnade grupper egna ideologier 
som inte alltid är lika synliga. Dessa omfattar inte säl
lan någon form av motstånd mot den dominerande 
ideologin, ett motstånd som också kan vara synligt i 
den materiella kulturen.

Social förändring - däri inbegripet förändringar av 
den materiella kulturen - sker i samspel mellan å ena 
sidan individer eller grupper (aktörer), å andra sidan 
strukturer av olika slag. I detta samspel, praxis, för
ändras strukturerna på samma gång som de möjlig
gör olika slag av handling. Men strukturer kan samti
digt vara tvingande, eller åtminstone mycket starkt 
styrande, till exempel ekonomiska eller juridiska för
hållanden.

Social förändring måste också ses i ljuset av det spe
cifika historiska sammanhang där den äger rum. Där
för måste detta sammanhang studeras så ingående som 
möjligt för att man skall kunna komma fram till en 
rimlig tolkning. I praktiken innebär det att jag under
söker flera olika föremålstyper och studerar olika slags 
källor för att kunna göra ”tjocka” beskrivningar av 
de företeelser jag behandlar här.

I den fortsatta diskussionen kommer jag att studera 
bönder och stadsbor som två olika sociala grupper, 
som kategorier. Som vi kommer att se nedan innebär 
lagstiftning och andra strukturer att det finns en viss 
motsatsställning mellan dessa grupper och sannolikt 
är det möjligt att identifiera tillfällen och tidsperioder 
när dessa motsättningar accentueras och den materi
ella kulturen dras in i diskursen på ett högst aktivt sätt 
för att uttrycka ett motstånd eller på annat sätt för
handla en social tillhörighet.
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Ett feodalt samhälle

Skandinavien vid medeltidens början och vid 1700- 
talets slut kan tyckas vara vitt skilda samhällen. Men 
flera grundläggande förhållanden var sig ändå tämli
gen lika under dessa 700-800 år. Basen för försörj
ningen var jordbruket, även om det skedde påtagliga 
förändringar i jordbruksteknologi och produktionsin
riktning.

Kommunikationerna skedde i huvudsak till fots och 
det tog sannolikt nästan lika lång tid att färdas mel
lan två orter år 1000 som år 1800, även om vägnätet 
gradvis förbättrades för dem som hade möjlighet att 
färdas med häst och vagn. Båtbyggandet utvecklades 
mot större och mer lastdryga fartyg, men det var ändå 
vinden som drev dem framåt. Och nästan allt arbete 
gjordes med muskelkraft - djurs eller människors - 
eller med vind- och vattenkraft.70

En annan företeelse som binder samman 1000-tal 
och 1700-tal är att makten baserades på jordägande, 
på rättigheterna till en del av det överskott som pro
ducerades på gårdarna och möjligheten att kräva dags
verken av underlydande bönder. Samhället kan därmed 
betraktas som feodalt, även om det under senare de
len av perioden sker omfattande förändringar mot en 
annan typ av samhälle, som kan kallas kapitalistiskt 
eller modernt.71

Feodalism är ett vittomfattande begrepp som kan 
fyllas med mycket olika slags innehåll och det är onek
ligen också ett av de mer omdiskuterade och ifråga
satta uttrycken inom historisk forskning. Det kan de
finieras - och har förvisso definierats - på en rad olika 
sätt, beroende på författarens historiesyn och utgångs
punkter i största allmänhet. Det kan användas mycket 
snävt, så att det i stort sett bara kan gälla för ett givet

samhälle vid en given tidpunkt - delar av högmedeltid
ens Frankrike. Å andra sidan kan det definieras så vitt 
att det tappar i stringens och analytisk skärpa. Här 
försöker jag gå en medelväg.

Feodalismen ses här som ett socioekonomiskt sys
tem som är relaterat till jordbruket, basen i samhälls
ekonomin, och rättigheterna till dess avkastning. 
Makten i samhället under hela den tid som behandlas 
här baserades på jordägande72 och den härskande 
gruppen hade privilegier som garanterades av staten. 
Statens roll skall dock inte överskattas, åtminstone inte 
för den tidiga medeltiden, när relationer mellan indi
vider av allt att döma spelade en betydligt större roll 
för maktutövandet än någon abstrakt stat, som vid 
denna tid knappast existerade. Centralstaten formas 
först under tidigmodern tid.73

Genom landboväsendet, genom statens skatter på 
jord och genom tiondet överfördes tillgångar till över
heten - kungamakt, kyrka och stora jordägare. I detta 
låg naturligtvis en motsättning mellan böndernas och 
herremännens motstridiga krav, något som också kom 
till uttryck i form av uppror av olika slag, inte minst 
under senmedeltid. Också de kyrkliga institutionerna 
var en del av detta feodala samhälle. Genom tiondet 
överfördes en del av böndernas överskott till kyrkan 
och i flera fall var kyrkan också jordägare och upp
bar avrad på samma sätt som de världsliga jordägarna.

Herraväldet handlade dock inte endast om makten 
över jorden och dess avkastning. Karaktäristiskt för 
det feodala samhället är lika mycket makten över män
niskor, vilken kunde ta sig olika uttryck. Det fanns ett 
herravälde inom hushållet där husbonden hade mak
ten över sitt hushåll. Under tidig medeltid fanns träl- 
domen med som ett inslag i detta herravälde, längre 
fram i tiden var det närmast fråga om husbondens
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makt över hustru, barn och tjänstefolk. Husagan, d.v.s. 
husbondens rätt att med ett visst mått av våld styra 
över motsträviga hushållsmedlemmar, avskaffades 
fullständigt först 1920.

De stora jordägarna hade makt över sina landbor, 
inte bara på ett ekonomiskt plan genom jordräntan 
(avraden). I delar av Skandinavien har de också haft 
olika slag av domsrätt över sina underlydande, allt 
ifrån rätten att utdöma bötesstraff till - i undantags
fall - rätten att utdöma dödsstraff. Domsrätten blir 
mer påtaglig under senmedeltid och tidigmodern tid.74

Ett viktigt inslag i feodalismen som system var sam
tidigt maktens decentralisering, d.v.s. att olika slag av 
överhöghetsrätter förlänades ut från maktens centrum, 
kungen. I Skandinavien var detta inte lika tydligt som 
på vissa håll på kontinenten. Kungen behöll i allmän
het den yttersta makten över jord och människor. Han 
hade till uppgift att bevara freden i riket och han hade 
rätt att inkräva olika slag av skatter och avgifter. I vissa 
fall kunde faktiskt avgifterna till kungen - skatterna 
- vara betydligt större än den jordränta som landbor
na betalade till jordägaren.75 Särskilt den juridiska 
makten var i de flesta fall förbehållen kungen, åtmins
tone den som gällde sådana brott där dödsstraff kunde 
komma ifråga. Men det fanns som sagt undantag från 
denna regel.

Den ekonomiska makten låg däremot i många fall 
i de stora jordägarnas händer. Stora delar av jorden 
tillhörde en liten grupp jordägare, de som från medel
tidens mitt och framåt betecknas som frälset. Denna 
frälsegrupp kunde också förlänas med inkomster av 
andra slag, t.ex. avgifter från städerna, liksom diverse 
avgifter från kvarnmonopol och annat.76

I det landskap vi studerar här, Halland, var 51 % 
av gårdarna frälse- eller kyrkojord då den första hel
täckande jordeboken upprättades 1646. Ytterligare 
33 % var kronojord vilket innebär att endast 16 % av 
gårdarna ägdes av bönderna själva. Andelen frälseägda 
gårdar kom att öka ytterligare fram till 1789, då även 
bönder fick rätt att köpa frälsejord och det gamla sys
temet började luckras upp.77

Halland är för övrigt ett exempel på i vilken grad 
makten faktiskt kunde vara förlänad också i Skandi
navien under medeltiden. Landskapet har haft en rad 
olika herrar som förvisso inte alltid var den danske 
kungen. Under större delen av medeltiden var det de
lat i två län, södra och norra Halland, även om det 
förekom varierande länsindelningar. Norra Halland 
var de facto förlänat på så sätt att kungen hade läm
nat ifrån sig överhöghetsrätten genom ett skötnings- 
brev 1241. De olika länsherrarna på Varbergs slott har 
sedan styrt landskapet ganska självständigt. Som vi 
kommer att se nedan har de bedrivit utrikespolitik, 
byggt borgar och grundat städer, för att bara ta några 
exempel.78

Städerna i det feodala samhället
Att definiera en stad
Idag har vi en tendens att betrakta stad och landsbygd 
som närmast motsatta begrepp, där staden får repre
sentera det moderna, fartfyllda och framåtsträvande 
medan landsbygden är sinnebilden för det lugna, ål
derdomliga och kanske bakåtsträvande. Detta synsätt 
har inte nödvändigtvis någon riktig motsvarighet i en 
äldre tid, även om vi kan se tendenser till detta tän
kande också under medeltiden.79

Vi kan dock se att städerna redan tidigt särbehand
lades i terminologi, beskattning och lagstiftning. Be
teckningar som mbs, civitas och villa forensis, den s.k. 
midsommargälden och andra stadsskatter liksom de 
särskilda stadslagarna visar att städerna sågs som en 
speciell kategori i det medeltida samhället.80 Men det 
fanns samtidigt ingen entydig terminologi som kunde 
användas för att definiera en stad i den mening som 
ordet används idag.81 Det fanns en rad olika termer 
som användes på ett sätt som idag kan uppfattas som 
inkonsekvent men som snarare skall tolkas som att man 
inte hade något behov av absolut entydiga termer.

I Skandinavien var begreppen civitas och villa 
forensis de vanliga. De tycks - åtminstone under äldre 
medeltid - i allmänhet ha använts så att civitas beteck-
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nade städer där stadsherren i form av kungen, en bi
skop eller hertigen (i Slesvig) krävde monopol på sitt 
herravälde. Städer som betecknades villa forensis, 
torgby, skall då ha varit sådana där herraväldet var 
oklart eller omdiskuterat, där det t.ex. kunde före
komma flera olika stadsherrar.82

På samma sätt fanns det olika beteckningar för dem 
som bodde i städerna. I huvudsak användes termerna 
civis, som kunde vara invånare i såväl biskopsstäder 
som andra orter, och villanus, som enbart användes om 
invånare i städer som inte var biskopssäten.83 Ser man 
till dåtidens oklara terminologi kan man alltså fråga 
sig om det överhuvudtaget är möjligt att idag definiera 
en tidigmedeltida bebyggelse som en stad. Och det fak
tum att så kallade urbaniseringskriterier upptagit en 
stor del av diskussionen kring den medeltida urbani
seringen visar på vidden av problemet.

Städerna ses ofta som platser för handel och hant
verk. Långt in i 1900-talet användes denna tankegång 
som en slags allmängiltig modell för att förklara stä
dernas uppkomst, oavsett det historiska samman
hanget. Pirennes tes om långdistanshandeln som en 
viktig drivkraft för urbaniseringen var länge en giltig 
förklaringsmodell i skandinavisk stadsforskning, där 
städerna sågs som närmast organiskt framvuxna på 
platser som var gynnsamma sett från en ekonomisk 
utgångspunkt.

Under 1970-talet introduceras en annan modell, där 
man i stället ser den framväxande kungamakten som 
en viktig faktor. I denna modell ser man städerna som 
aktivt grundade, snarare än som framväxta, och man 
betonar den viktiga roll de hade i etablerandet av de 
nordiska kungarikena. Makt, snarare än handel och 
ekonomi, ses som den viktigaste drivkraften bakom 
städernas uppkomst. Denna förklaringsmodell har 
sedan blivit närmast allenarådande inom skandinavisk 
stadsarkeologi.84

I samband med att Riksantikvarieämbetets projekt 
Medeltidsstaden inleddes på 1970-talet kom behovet 
av urbaniseringskriterier att aktualiseras. I projekt
programmet fastställdes tre grupper av sådana som se

dan kom att användas i de olika stadsrapporterna. 
Man urskiljde funktionella, topografiska och inre rätts
ligt-administrativ a kriterier. Mer i detalj avsåg man då 
för det första ortens inre funktioner och dess förhål
lande till omlandet och andra orter, för det andra - 
enkelt uttryckt - ortens bebyggelsestruktur och för det 
tredje ortens juridiska ställning med företeelser som 
privilegier, stadslag, råd, borgmästare och sigill.85

Att tala om stad kontra landsbygd som två skilda 
och delvis motsatta begrepp är alltså knappast rele
vant under tidig medeltid. Mer rimligt är att betrakta 
samhället som uppbyggt av en rad olika slags bebyg
gelser - med en modern terminologi skulle man kunna 
kalla dem för ensamgårdar, byar, säsongsmässiga 
marknadsplatser, småstäder, borgar och biskopsstäder, 
för att nu ta några exempel.

I denna kedja av bebyggelsedefinitioner verkar det 
dock ändå gå en slags skiljelinje mellan bebyggelser 
där befolkningen främst levde av sitt eget jordbruk och 
sådana där något annat slag av försörjning spelade hu
vudrollen, eller åtminstone en viktig roll. För enkel
hetens skull kommer vi att kalla de senare för städer.

Här är det också viktigt att ta det historiska per
spektivet med i bilden. Under den långa tidsperiod som 
behandlas här kommer innehållet i begreppet stad att 
förändras en hel del. En stad på 1000-talet är långt 
ifrån samma sak som en stad på 1700-talet. Och det
samma kan man hävda vad gäller den rurala bebyg
gelsen - byar och gårdar. Trots att vissa grundläggande 
drag är sig tämligen lika så är en 1000-talsby av allt 
att döma något ganska annorlunda än en 1700-talsby.

Den feodala staden
Vilken roll spelade då städerna i det feodala samhäl
let? I forskningen kring denna fråga kan man urskilja 
två huvudtraditioner. Den ena ser städerna som ”bör
jan till slutet” för feodalismen, det vill säga man me
nar att det var i städerna som de feodala banden lös
tes upp och ett nytt kapitalistiskt samhälle så små
ningom tog form. Denna riktning ser staden som icke
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feodal, en plats med en annan produktionsmässig och 
samhällelig grund än feodalismien.86

Den andra traditionen, som jag i huvudsak följer 
här, ser städerna snarare som en integrerad del i det 
feodala samhället, där feodala relationer fanns i sta
den lika väl som på landsbygden. Överhögheten fanns 
både här och på landsbygden. Även om städerna hade 
ett visst mått av frihet, genom privilegiebrev och an
nat, så betalade de en del av sitt överskott till stads
herren. Framför allt gällde det hantverkarna, som på 
samma sätt som landborna på landsbygden levererade 
varor och tjänster till överheten. Det högre borgerska
pet, i huvudsak de handelsmän som ingick i stadens 
styrelse, kommer så småningom att själva anta en del 
av rollen som överhet i och med att de kom att styra 
över beskattningen och därmed kunde tillföra sig själva 
en del av skatteintäkterna.87 Ett uttryck för detta är 
att hantverkarna år 1422 av Erik av Pommern förbjöds 
att vara rådmän.88

I nyare skandinavisk stadsforskning har just städer
nas funktion som stödjepunkter för nya maktrelationer 
i det medeltida samhället poängterats. Anders Andrén 
betonar de komplicerade feodala band som kunde fin
nas mellan städernas invånare och stadsherren. Stads
herren, som i allmänhet var kungen, hade rätt till av
gifter från staden som sådan liksom till personliga 
avgifter från stadsborna. Han kunde vara medlem och 
beskyddare av Knutsgillet och därmed nära lierad med 
stadens styrelse.

Under 1300-talet blev dock kungens relation till stä
derna mindre personlig. En enhetlig stadsskatt ersatte 
de tidigare personliga avgifterna och en del av herra
väldet över staden försköts till stadens styrelse, rådet. 
Rätt till vissa bötesintäkter och herraväldet över hant
verkarna var sådant som kom rådet till del. I och med 
detta bildades också förutsättningarna för att en del 
av borgerskapet kunde skilja ut sig som en elit och 
därmed själva komma att ingå som en del av den feo
dala överhögheten.89

De skandinaviska städerna har främst anlagts i rika 
jordbruksområden och kan ses som kärnpunkter i ett

expanderande jordbruk med ett överskott som kunde 
avsättas i staden. Ur denna synpunkt kan de också ses 
som en del av de nya klassrelationer som bildas i och 
med feodaliseringen av jordbruket, där en liten jord
ägande samhällsgrupp exploaterar en stor grupp jord
bruksproducenter.90

Förtätad landsbygd - urbana byar
Den tidigmedeltida urbaniseringen har alltså svarat 
mot vissa behov hos den nya elit som etableras i Skan
dinavien vid samma tid. Städerna har grundats utifrån 
kungamaktens behov och behoven hos en framväxan
de herremannaklass, med nära anknytning till kunga
makten, som tillgodogjorde sig överskottet från ett ex
panderande jordbruk.

Vissa funktioner och företeelser brukar ses som 
klart urbana. Det rör sig om administrativa funktio
ner (maktutövning), behov av religiös samlingsplats, 
varuproduktion och varuutbyte, offentliga investe
ringar och förtätad bebyggelse. Dessa urbana funktio
ner behövde dock inte alltid tillgodoses av vad vi idag 
skulle kalla städer. I flera skandinaviska landskap och 
landsdelar var urbaniseringen långsam, instabil eller 
obefintlig.

Exempel på sådana områden är Halland, Bohuslän 
och huvuddelen av de norrländska landskapen. Här 
kom de urbana funktionerna att knytas till andra plat
ser, som storgårdar, kloster eller borgar.

Den medeltida urbaniseringen innebar inte bara att 
städer tillkom som nya element i landskapet och i sam
hällsstrukturen. Det var en process som också inne
fattade den omgivande landsbygden som kom att stå 
i något slags relation till städerna. De urbana funktio
nerna var som sagt inte heller begränsade till städerna.

Särskilt kyrkbyarna har under den inledande urba
niseringsfasen haft flera funktioner som kan ses som 
urbana. De har varit centralorter, religiösa samlings
platser, platser för offentliga investeringar och för va
ruutbyte, för att bara nämna några exempel.91 Dess
utom var urbaniseringen direkt beroende av landsbyg-



Fig. 1. Ruinen efter Stafsinge kyrka 
i mellersta Halland. Kyrkan låg precis 
vid sockengränsen. Sockenbildningen 
i Halland är oklar och har antagligen 
ändrats vid flera tillfällen. Foto: förf.
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den. De första stadsborna har antagligen inte själva 
producerat tillräckligt med livsmedel - överskottet från 
jordbruket var nödvändigt för att försörja de växande 
städerna.92

Däremot var städerna antagligen till en början föga 
integrerade i den omgivande rurala ekonomin. Bön
derna var i stor utsträckning självförsörjande och inte 
beroende av staden för att skaffa förnödenheter av 
olika slag. Ett äldre system med en gåvo- och bytes
ekonomi torde ha levt kvar på landsbygden långt ef
ter det att ett område urbaniserats. Så länge landgillet 
betalades in natura behövde man inte heller mynt i 
någon större utsträckning. I Danmark använde bön
derna dock mynt i vissa sammanhang kanske redan 
under sent 1100-tal, eller åtminstone från 1200-talet.93 
I Sverige deltog bönderna i en myntbaserad ekonomi 
först fram emot sekelskiftet 1300, åtminstone i någon 
högre grad.94

I de tidiga städerna, med sina låga trähus, måste 
kyrkorna ha varit ett högst märkbart inslag. De allra 
äldsta städerna i Danmark hade dessutom flera sock
enkyrkor och karaktäriserades av vad Andrén har kal
lat ”pluralitet”. Pluraliteten var också ”öppen”, d.v.s. 
socknarna var inte begränsade till stadsområdet utan 
var också öppna mot den omgivande landsbygden. 
Staden var en plats där flera socknar strålade samman 
och där sockenkyrkorna var placerade i ett koncen
trerat område, en förtätning av bebyggelsen där en rad 
urbana funktioner etablerades - en ”förtätad lands
bygd” med Andréns uttryck.95

Omkring 1050 började dessa platser etableras och 
de kom sedan ganska snabbt att få en egen karaktär 
som kom att skilja dem från byarna på landsbygden. 
Redan under senare delen av 1000-talet började be
byggelsen förändras. Den förtätades och de tidigare 
stora tomterna delades upp på flera mindre.

Nu började också ett ekonomiskt överskott att sam
las i städerna när kungarna - stadsherrarna - började 
hävda rätten till olika slag av inkomster - böter, av
gifter från myntväxling, och en personlig skatt, den så 
kallade ”näsgälden”. Ett första försök från kungens

och kyrkans sida att införa tiondet under 1080-talet 
misslyckades dock och det kom att dröja några decen
nier innan tiondet blev en realitet.

En del av det ekonomiska överskottet kom kung
ens närmaste män till godo genom att kungliga rät
tigheter förlänades. De många kyrkor som byggdes 
under denna tid är tydliga tecken på spridningen av 
överskottet.96 Kyrkorna är naturligtvis mycket mer än 
enkla avspeglingar av ekonomiska förhållanden. De 
är uttryck för en ny tro och säkert för en personlig 
fromhet i flera fall. Men stenkyrkor som manifesta
tion av denna fromhet hade knappast varit möjliga 
utan ett ekonomiskt överskott.

Kyrkobyggande och bebyggelseförändringar var 
alltså typiska inslag i de tidiga städerna, där en ”för
tätad landsbygd” blev alltmer urban. Men dessa före
teelser var inte bara utmärkande för de nya städerna. 
Parallellt med urbaniseringen under 1000- och 1100- 
talen skedde också stora förändringar på landsbygden. 
1 delar av Skandinavien upphörde under tidig medel
tid de återkommande flyttningar av boplatser som vi 
såg under brons- och järnålder. Där hus och gårdar 
tidigare flyttades med några generationers mellanrum 
kom nu byar att etableras, som blev kvar på samma 
plats ända fram till skiftesreformerna under sent 1700- 
och 1800-tal.

Samtidigt byggdes alltså en rad kyrkor på lands
bygden, först i trä, men redan under senare delen av 
1000-talet, till exempel i Dalby, och särskilt under 1100- 
talet byggdes en mängd stenkyrkor i södra Skandina
vien och socknarna började etableras. I Danmark var 
sockenstrukturen av allt att döma tämligen utvecklad 
under 1100-talets senare del. Det tycks också röra sig 
om en ny struktur som lades över äldre indelningar av 
landskapet och något liknande var förmodligen fallet i 
södra Sverige. 1 övrigt är de regionala variationerna 
ganska stora när det gäller sockenbildningen i Norden.97

De många kyrkorna är ett tydligt tecken på att det 
ekonomiska överskottet inte enbart samlades i stä
derna. Vad vi ser är snarare en generell samhällsför
ändring där överskottet från ett expanderande jord
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bruk samlades hos en liten jordägande överhet i form 
av kungen och hans närmaste män, kanske också hos 
en äldre, lokal elit.

Överheten manifesterade sin makt på en rad olika 
sätt-genom kyrkobyggandet, genom en väl synlig lyx
konsumtion som kanaliseras genom de nya städerna, 
genom etablerandet av huvudgårdar i byar och städer 
och genom genomdrivandet av en ny ekonomisk ord
ning där en stor del av bönderna, liksom före detta 
trälar, blev landbor.

Städer och byar har alltså sitt ursprung i samma 
övergripande förändringar och det är inte så märkligt 
att de i sin tidigaste historia visar stora likheter sins
emellan. Med tiden kommer däremot städerna att allt
mer skilja ut sig från landsbygden, även om skillna
derna mellan städerna också var påtagliga. Någon 
gång under årtiondena runt 1100 har vi av allt att 
döma en stadskultur i Danmark. Det kommer dock att 
ta betydligt längre tid innan hela södra Skandinavien 
är urbaniserat i den meningen att det inte finns några 
större områden där städer saknas.98

Handel och hantverk
I stadsdefinitionerna ovan såg vi att handelns betydelse 
för urbaniseringen har tonats ned. Detta är karaktä
ristiskt för en forskningstradition som växte fram un
der 1980-talet, åtminstone vad gäller de äldsta stä
derna i Skandinavien. Städerna har betraktats som 
främst administrativa centra, vilka successivt integre
ras i en långdistanshandel och blir kärnpunkter för 
framför allt produktion och distribution av prestige
varor. I vissa fall kan man också se hur gamla nätverk 
för förmedling av varor slås sönder i och med urbani
seringen. Exempel på detta är de vikingatida köpinge- 
orterna, som Löddeköpinge i Skåne eller Kaupang i 
södra Norge, vilka försvinner under tidig medeltid.99

Men även om handelns betydelse har tonats ned får 
man inte glömma att makten kräver sin materiella 
kultur och att denna inte alltid kunde tillgodoses med 
hjälp av lokala producenter. Konsumtion av prestige

varor för uppvisning och för att generöst fördela bland 
sina anhängare var viktigt för maktens upprätthållande 
och berättigande. Dessa behov kunde bara tillgodo
ses med ett visst mått av handel med lyxföremål och 
med tillverkning av sådana.100

Det är dock svårt att på arkeologisk väg påvisa nå
gon mer omfattande handels- eller hantverksaktivitet 
i de äldsta städerna. Spår av hantverk har förvisso på
träffats, men det rör sig främst om en relativt småskalig 
framställning av prestigeföremål, t.ex. i Lödöse.101

Hantverket var föga specialiserat under den här 
äldsta perioden. Såväl hantverkare som handelsmän 
var sannolikt hårt knutna till överheten. Många kan 
ha haft ofria eller halvfria feodala relationer till denna 
överhet även om dessa band gradvis lossas under pe
rioden ifråga och såväl varuproduktion som köpen
skap antar mer marknadsinriktade former.

De tidigmedeltida städerna verkar i huvudsak ha 
varit uppbyggda av gårdar på stora tomter (t.ex. i 
Lund, Trondheim och Lödöse), som sedan delas upp 
på mindre tomter, i huvudsak under 1100-talet.102 
Varuutbytet i städerna har sannolikt varit knutet till 
innehavarna av dessa gårdar. Köpmännen kan då ha 
haft en underordnad, tjänande ställning gentemot 
gårdsinnehavarna och något liknande kan ha gällt för 
hantverkarna. De kan ha haft en tjänande ställning på 
gårdarna men de kan också ha bott i städerna som 
kungens landbor och levererat hantverksprodukter 
eller varor som avrad.103

Handel och hantverk var ju i de tidiga städerna inte 
några delar av en marknadsekonomi - de ingick i ett 
system med personliga relationer mellan dem som 
bodde i staden och dem som tillfälligtvis vistades där. 
Att ha en personlig relation till någon i staden var en 
förutsättning för att överhuvudtaget få vistas där och 
tillverka, köpa och sälja varor. Man bodde hemma hos 
någon som en del av dennes hushåll för en tid och sär
skilda fridsbestämmelser kringgärdade såväl resandet 
som själva handelsverksamheten.104

Under perioden 1200-1350 ökade den urbana han
deln kraftigt och överskottet från handeln kom i stigande
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Fig. 2. Falkenbergs stad. Karta 
över inägorna från 1779. Staden 
är i hög grad integrerad i den 
omgivande landsbygden.

grad borgarna själva till del. Hansastäderna och deras 
köpmän var givetvis en viktig faktor i denna handels- 
verksamhet. Överhöghetsrätten flyttades från kunga
makten till städerna själva. Hantverkarna var fortfa
rande i flera fall knutna till en överhet som landbor, men 
en ökande frigörelse och självständighet för hantver
karna kan ses under perioden. Vi kan också se tecken 
på en ökande borgerlig kapitalbildning, där borgare var 
långivare till kungen eller donerade till kyrkan.105

Perioden 1350-1550 var en period då stadsjordarna 
växte kraftigt i omfattning och borgarnas eget åker
bruk och boskapsskötsel fick en större betydelse. Han
deln i området fick en ökad betydelse och karaktäri
serades framför allt av Hansans intensiva närvaro. En 
europeisk marknadsinriktad handel gjorde sig allt mer 
märkbar i de danska städerna.

En växande borgerlig självständighet manifestera
des med tillkomsten av borgmästarämbetet och byg

gandet av rådhus i flera städer. Hantverkarna blev 
borgare och organiserade sig i gillen men köpmännen 
hade den övergripande kontrollen över hantverket 
genom rådsinstitutionen. Hos köpmännen kan vi också 
se en alltmer ökad kapitalackumulation. Kronan för
sökte mot slutet av denna period koncentrera såväl 
hantverk som köpenskap till städerna och städernas 
ekonomi understöddes i syfte att ge ökande skattein
komster till kronan.

Under Vasatiden strävade de styrande än mer efter 
att strukturera handel och hantverk och i högre grad 
än tidigare koncentrera dessa näringar till städerna. De 
svenska städerna organiserades i kategorier - å ena 
sidan stapelstäderna med rättigheter att handla med 
utländska köpmän, å andra sidan uppstäderna, vilka 
bara tilläts handla med den omgivande landsbygden 
och sedan föra sina varor till stapelstäderna.
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Fig. 3. Förhistoriska hägnads- 
system och fossil åkermark 
i Månstad, Västergötland.
Ur Mascher 1993.

Städerna blev också på sätt och vis mer agrara. Under 
den eftermedeltida perioden hade större delen av bor
gerskapet del i stadens jordar och för många borgare 
var jordbruket faktiskt den viktigaste inkomstkällan, 
även om de också utövade ett hantverk eller någon 
handelsverksamhet.106

Bönderna - en ny samhällsklass
Bondeklassen uppstår
Under tidig medeltid etablerades byn som en enhet för 
samarbete kring jordbruksproduktion på en nivå ovan
för den enskilda gården. Samarbete kring jordbruket 
hade förvisso förekommit långt tidigare. Arkeologiskt 
kan vi t.ex. belägga detta genom de stora hägnads- 
system från främst järnålder som undersökts på flera 
platser.

Men järnålderns bebyggelse var inte platsanknuten så 
som den medeltida byn blir. Den var snarare knuten 
till ett större område där själva bybebyggelsen flyttade 
med någon eller några generationers mellanrum. San
nolikt var också befolkningsgruppen som sådan den 
sammanhållande enheten, inte den plats i landskapet 
där man bodde. Detta antagande stärks av äldre ort- 
namnstyper med efterleden -hem eller -inge, syftande 
på områden eller befolkningsgrupper. Medeltidens 
ortnamn, med efterleder som -by och -torp syftar sna
rare på platser i landskapet.107

Bybildningsprocessen har ansetts höra ihop med 
feodaliseringen av det tidigmedeltida samhället och 
man har menat att en regelbunden tillägnelse från 
överheten av böndernas överskottsproduktion skulle 
förutsätta någon form av administrativ indelning av 
jorden. Och genom regleringen av landskapet, med 
fastställda gränser och ytor, minskade möjligheten att
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flytta bebyggelse på det sätt som skett under järnål
dern. Samtidigt förutsatte byns existens en något så 
när enhetlig bondeklass, en grupp av hushåll som sam
arbetade på ungefär lika villkor. En sådan bondeklass 
växte fram just under tidig medeltid.108

Bybildningen hörde också samman med en rad 
andra tidigmedeltida samhällsförändringar som ur
baniseringen, en begynnande statsbildning och krist
nandet. Dessa olika processer har varit avhängiga av 
varandra och inbördes relaterade.109 Fortfarande långt 
in i medeltid fanns det dock områden där bybildningen 
var svag eller nästan obefintlig. Ett sådant område är 
Halland, som därmed i någon mån motsäger tanken 
på ett samband mellan bybildning och feodalisering. 
Som vi kommer att se nedan så skedde det dock en 
reglering av det halländska agrarlandskapet under 
äldsta medeltid, utan att det fördenskull uppstod några 
reglerade byar.

Gruppen ”bönder” är svårare att definiera än grup
pen stadsbor eller borgare eftersom de på sätt och vis 
funnits i tusentals år när de första städerna grundas. 
Men uppkomsten av ”bönderna” som en särskild sam
hällsklass ser jag här i samband med feodaliseringen 
av det tidigmedeltida samhället, där en stor grupp jord
brukare levererade sitt överskott till en liten grupp 
jordägare och annan överhet. Detta förhållande torde 
ha medfört en likartad syn på dem som hade att inle
verera skatter och avrad.

Upplösningen av äldre organisationsformer, där 
jordbruket åtminstone till en del bedrevs i större en
heter med ofri arbetskraft, innebar en egalisering bland 
dem som brukade jorden genom att trälar - och nyli
gen frigivna sådana - kom att sitta på landbogårdar 
med egna hushåll i stället för att ingå i jordägarens 
hushåll. Samtidigt kom en del småbönder att av olika 
anledningar förlora eller ge upp en del av sina rättig
heter till jorden och bli landbor. Det fanns dock en rad 
nyanser inom bondeklassen, mellan frigivna trälar och 
fria bönder på egna gårdar.110

De personliga relationerna mellan jordägarna och 
de direkta producenterna förändrades också. Genom

förekomsten av en överhet och en rättsapparat som 
kunde garantera att överenskommelser var skyddade 
även över längre geografiska avstånd, kunde ett sys
tem med landbor som var bosatta och brukar jordar 
långt ifrån jordägaren upprätthållas. Detta var en 
grundläggande förutsättning för den ansamling av 
stora jordagods som skedde under medeltidens lopp, 
där vissa jordägare med tiden kom att samla mycket 
omfattande godsmassor.111

Under tidig medeltid måste vi också räkna med att 
en del av jordbruksproduktionen ombesörjdes av 
trälar. Omfattningen av denna träldom är oklar. En 
uppgift från Norge antyder dock att tre trälar kan ha 
varit det normala på en gård. Under loppet av 1200- 
talet försvann emellertid träldomen i Danmark. Ett av 
de yngre beläggen för trälar i Danmark kommer från 
Halland, där Valdemar I omkring 1177 befallde Bare 
och Atte från Okome att återge friheten till en kvinna 
de försatt i träldom. I Västergötland innebar Skara
stadgan från år 1335 att den då levande generationen 
av trälar blev den sista.112

Agrarkris och bondeuppror
Under medeltidens förra hälft skärptes avgiftstrycket 
på gårdarna allt mer i takt med att kungamakten, de 
världsliga jordägarna och kyrkan stärkte sin makt över 
bönderna. Skatt till kronan, tionde, landgille och an
dra avgifter medförde att det som återstod för hushål
let att konsumera när allt var betalt, bara nätt och jämt 
räckte till. Vid missväxt och andra katastrofer var 
hungersnöden ett faktum.113

Runt 1300-talets mitt inleddes - eller accentuera
des - den s.k. senmedeltida agrarkrisen, med sjunkande 
jordräntor, pestepidemier, befolkningsminskning och 
ödeläggelse av gårdar.114 En social förändring skedde 
också i och med att flera lågadliga jordägare försvann 
på grund av den ekonomiska krisen. Deras jord köp
tes upp av högfrälset och själva blev de bönder utan 
frälsestatus.



Fig. 4. Kalkmålning med burleska 
motiv från omkring 1475. Äspö kyrka, 
Skåne. Foto: förf.
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Resultatet blev en liten grupp mycket förmögna hög
adliga jordägare och en mycket stor grupp bönder som 
i hög utsträckning var landbor hos det världsliga eller 
andliga frälset. I Danmark kom också landborna att 
knytas hårdare till sina herrar då man införde regler 
som gjorde det svårare för bönderna att flytta från sina 
gårdar.115

I digerdödens och krisens efterdyningar uppstod en 
folklig kultur som vi ser tydliga spår av särskilt i 
sockenkyrkornas kalkmålningar. Religiösa motiv blan
dades med burleska sådana, där mycket av det etable
rade ställdes på huvudet, infe minst samhällsordningen 
med det styrande frälset och de underlydande, ränte- 
betalande bönderna. Som en symbol för de stämningar 
som rådde bland bönderna under senmedeltiden kan 
man se den vers som fanns på olika språk i en rad eu
ropeiska länder och som på 1400-talssvenska löd:

Ho war tha en ädela man
Tba Adam gr aff ok Eva span116

Livshjulet, bilden av människans levnadslopp, där den 
som stiger till toppen obönhörligen dras nedåt igen, 
hör till samma föreställningsvärld, liksom dödsdansen, 
där alla dras med oavsett om de är adelsmän, präster 
eller bönder. Döden var allestädes närvarande och 
ingen gick fri. Men denna folkliga kultur var inte en
bart böndernas, den omfattades också av det världs
liga frälset och gissningsvis av borgerskapet. Först 
under den tidigmoderna epoken kommer den folkliga 
kulturen att i stigande grad betraktas med förakt av 
de högre stånden.117

En annan av agrarkrisens följder var en i vissa av
seenden starkare ställning för de bönder som överlevt 
pestepidemier och hungerår. Efterfrågan på jordbruks
arbetare var stor och flera gårdar var lediga. Det fanns 
därför goda möjligheter för landbor att förhandla till 
sig lägre landgillen och förbättrade villkor i övrigt. 
Kanske skall man se 1400-talets många bondeuppror 
som ett tecken på en starkare och friare ställning för 
bönderna. Bondeuppror hade förvisso förekommit ti
digare i såväl Danmark som Sverige - protester mot

Fig. 5. Ruinen efter Falkenbergshus, som förstördes 
vid Engelbrektupproret 1434. Ur Skoglund 1995.

tiondet i slutet av 1100-talet, vägran att betala tionde 
och annan skattevägran i början av 1300-talet och ett 
uppror mot skatter år 1371 är några svenska exem
pel.118 Men under 1400-talet blev upproren flera.

Ar 1434 inleddes Engelbrektupproret som blev en 
resning bland såväl bönder och borgerskap som bergs
män och lågadel. Dess ledare, Engelbrekt Engelbrekts- 
son, var bergsman av lågadlig släkt. Upproret var en 
komplicerad blandning av olika samhällsgruppers krav 
och förväntningar. Sänkningar av skatter och landgil
len tycks ha varit de viktigaste inslagen bland bönder
nas krav.119

I Danmark skedde flera bondeuppror under perio
den 1438-1441. Dessa har tolkats som en följd av de 
sociala spänningarna i slutet av agrarkrisen, med å ena 
sidan de stora jordägarnas försök att kompensera sig 
för de inkomster de förlorat genom ödeläggelse av 
gårdar och sänkning av landgillen, å andra sidan bön
derna som under en period upplevt lättnader i avgifts- 
trycket och förbättrade sociala villkor. Redan i samti
den såg man händelserna på detta sätt. Efter 1440 går 
det också att se att landgillet, med vissa undantag, sta
biliserades på en viss nivå, trots försök från jordägar
nas sida att höja det.120
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Ett annat uttryck för böndernas frigörelse och framträ
dande som grupp under senmedeltiden är gotiseringen 
av sockenkyrkorna. Axel Bolvig ser en utveckling från 
ett litet romanskt kyrkorum, med plats endast för kyr- 
koägaren med familj och ett fåtal andra ur det lilla 
befolkningsskikt som de stora jordägarna utgjorde, till 
ett betydligt större gotiskt kyrkorum som ett tecken 
på att flertalet av sockenborna nu deltog i de kyrkliga 
förrättningarna. Även om kyrkan inte alltid förstora
des till det yttre så ökades golvytan i nästan alla kyr
kor genom att herrskapsarrangemang i västverket, 
murade väggbänkar och dopfuntspodier försvann.121

En stor del av kyrkorna förändrades dock genom 
tillbyggnader av sakristior, kapell, vapenhus, torn och 
andra utvidgningar och genom att långhuset försågs 
med valv. Dessa ombyggnader var i de flesta fall eko
nomiskt överkomliga även för en bondemenighet. 
Flera inskriptioner visar också att kyrkvärdarna stod 
bakom en övervälvning av kyrkan. Bolvig menar att 
böndernas initiativ i kyrkorna kan ses som en symbol 
för en frigörelse från ett tidigare herravälde.

Samtidigt minskade adelns intresse för socken
kyrkorna som en följd av förändringarna under 1400- 
talet, då flera lågadliga jordägare försvann och jorden 
koncentrerades på ett fåtal händer, tillhörande hög
adeln. Dessa intresserade sig för klosterkyrkorna i 
högre grad än för sockenkyrkorna. Jes Wienberg har 
å andra sidan hävdat att mycket av det nödvändiga 
kapitalet för ombyggnaderna har funnits hos jordägar
na, inte minst adeln, även om delar av denna hade fått 
en försvagad ställning efter agrarkrisen.122

Den expanderande handeln har uppenbarligen 
också spelat en roll i sammanhanget. Gotiseringen av 
sockenkyrkorna kan till stor del knytas till de områ
den där handel och sjöfart var intensiva. I dessa om
råden har av allt att döma både bönderna och de som 
handlade med dem - borgerskapet - varit viktiga fak
torer i sammanhanget. Och till de ekonomiska och 
sociala förklaringsfaktorerna kommer också de reli
giösa. Senmedeltiden kan ses som en period av inten
siv fromhet och en ångestfylld rädsla för det hinsides

som till en del kunde dämpas med omfattande dona
tioner till kyrkan.123

Gotiseringen kan alltså inte enbart ses som ett ut
tryck för böndernas frigörelse. Samtidigt har den san
nolikt för vissa grupper av bönder varit ett verktyg 
både för att hävda en viss ekonomisk självständighet 
och ett eget religiöst uttryck. Inte minst kanske detta 
gäller kalkmålningarna, där bönderna framträder som 
en tydligt urskiljbar grupp.124

Böndernas ställning under senmedeltiden framstår 
alltså som motsägelsefull. De knöts i delar av Europa, 
däribland Danmark, hårdare till överheten genom att 
det blev svårare att flytta från landbogårdarna. Men 
samtidigt framstår bönderna som starka. De gör upp
ror mot överheten och de deltar i en folklig kultur som 
ifrågasatte denna överhet och betonade allas likhet - 
om inte i detta livet så i alla fall i döden.

Sannolikt stärktes också bondkvinnornas ställning 
under denna tid. Förmodligen var det nu som gifter- 
målsåldern höjdes och det äktenskapsmönster vi kän
ner igen från nyare tid tog form. Kvinnorna fick en 
lång period mellan barndomen och äktenskapet när 
de kunde ta tjänst och i viss utsträckning råda över sig 
själva. Därmed blev de också en viktig arbetskraftsre
serv i ett jordbruk som höll på att återhämta sig efter

St. jr

Fig. 6. Stadskyrkan i Halmstad, S:t Nicolai, en av ganska få hal
ländska kyrkor med tydlig gotisk prägel. Fotograf okänd.
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agrarkrisen. När de väl gifte sig i 25-årsåldern trädde 
de in i äktenskapet som äldre och mer jämställda med 
sina män än den tidiga medeltidens tonårshustrur.125

Frigörelse och proletarisering 
under nyare tid
De feodala relationerna förändrades efter reformatio
nen, då stora tillgångar överfördes från kyrkan till 
kronan för att sedan i stor omfattning föras vidare till 
adeln. Fortfarande baserades makten dock på jord- 
ägandet och adelns privilegium att slippa skatterna 
kvarstod.

Under särskilt 1600-talet steg också andelen adels
män högst påtagligt i och med en rad nyadlingar. Där
med kom makt, baserad på privilegier som garanterats 
av staten, att öka under denna tid och själva statsmak
ten att framstå som allt starkare, med tidvis närmast 
enväldiga regenter. Men samtidigt fanns möjligheter 
för bönderna att göra sin stämma hörd och i vissa fall 
tog också staten hänsyn till bönders klagomål, åtmins
tone i Sverige.

I Danmark hade bönderna en svagare rättslig ställ
ning.126 Här höjdes också skatterna efter Roskildefre- 
den högst påtagligt (till svenska nivåer) medan adeln 
hade fått nästan total skattefrihet för de bönder som 
bodde i samma socken som sätesgården, det insockne 
frälset. I gengäld lade adeln ett mycket högt dagsverks- 
tryck på de insocknes frälsebönderna, det så kallade 
hoveriet.127 Detta levde kvar i de danska provinser som 
blev svenska 1658, vilket innebar att de skånska och 
halländska frälsebönderna var betydligt mer tyngda av 
dagsverken än frälsebönderna i övriga Sverige.

De danska bönderna var relativt maktlösa mot en 
överhet som fick allt större juridisk makt över dem. I 
Christian III:s recess 1536 gavs adeln långtgående rät
tigheter gentemot sina underlydande. De hade sedan 
tidigare rätt att åtala sina underlydande och att in- 
kräva böter upp till ett visst belopp. Nu gavs de också 
möjlighet att åtala även för sådana brott som kunde 
medföra dödsstraff och att utkräva alla slags bötes

belopp, även de högsta. Bönderna skulle visserligen 
dömas av domstol, vanligtvis häradstinget, men det 
ålåg godsägaren att verkställa straffet.

I flera fall hade godsägaren birkeret, d.v.s. bönderna 
hade godsets birketing med birkedomare, avlönade av 
godset, som sin första rättsliga instans. Fall från hä
radsting och birketing kunde appelleras till landstinget, 
där adelsmän var domare.128 Ett halländskt exempel 
på ett gods med birkeret är Vallen i sydligaste delen 
av landskapet.129 Samtidigt kan senmedeltiden och 
1500-talet ses som en period då bönderna, trots att de 
knöts hårdare till frälset, fick ett ökat inflytande över 
sin egen jordbruksproduktion. Inte minst gällde detta 
hur överskottet från jordbruket skulle avsättas.130

Under 1500-talet ökade efterfrågan på matvaror 
kraftigt i Väst- och Mellaneuropa. Den främsta orsa
ken till detta var en kraftig befolkningstillväxt, särskilt 
i städerna, samtidigt som en omfattande internationell 
handel med livsmedel uppstod. Priserna på mat steg 
under århundradets lopp, särskilt när gränsen för 
nyodlingar och produktionsökningar nåddes.

Vid samma tid hade Spanien inlett en omfattande 
kolonisation och exploatering av Sydamerika, inte 
minst dess silvergruvor. En stor mängd silver fördes till 
Europa och skapade en inflation som också medförde 
stigande matpriser. Detta innebar problem för dem 
som inte själva producerade mat, men för bönderna 
innebar det goda tider. För Danmarks (och inte minst 
Hallands) del var det särskilt oxhandeln som var be
tydelsefull.131

Under 1500-talets lopp kom en rad förordningar 
som gällde förhållanden kring handeln. Det fanns klara 
motsättningar mellan bönder, borgare och adel; många 
ville dra nytta av stigande priser på jordbruksproduk
ter och den ökande internationella handeln. Försök att 
minska antalet marknader, där bönderna - liksom 
borgarna från de mindre köpstäderna - kunde fritt 
handla med sina varor, misslyckades i flera fall. Adeln 
fick dock långtgående rättigheter att handla med sina 
egna produkter. Detaljhandeln med t.ex. stål, humle,



3. Stad och land i det feodala samhället 39

Fig. 7. En rad torp har etablerats på Sannarps 
och Hjulebergs marker i mellersta Halland. 
Utdrag ur häradskartan från 1920-talet.

salt, kläder och kramvaror förbehölls däremot köp
städerna.132

Att bönderna var livliga deltagare i handeln med 
jordbruksprodukter vid denna tid är tydligt. I städer
nas tullistor kan vi följa deras in- och utförsel av va
ror. En annan företeelse är att bönderna i stor utsträck
ning började använda importerat kläde. Från omkring 
1460 och fram genom 1500-talet verkar klädet ha varit 
en viktig statusvara på gårdarna och det verkar ha 
förts dit som ett resultat av böndernas egen handel.133

Att textilier var viktiga statussymboler i bonde
hemmen känner vi också väl till från senare tid. I de 
äldsta halländska bouppteckningarna, från 1600-ta- 
lets mitt, utgör textilier ofta huvuddelen av det gods 
som förtecknas. Även här tycks det finnas en del im
porterade tyger.134

1600-talet präglades ju i hög grad av de många kri
gen. Särskilt i de östdanska provinserna drabbades 
bönderna hårt av de dansk-svenska stridigheterna. I 
Halland lades många gårdar öde, om än tillfälligt, och 
jordbruksproduktionen torde ha minskat. I andra sam
manhang var dock Danmark neutralt och de danska 
bönderna och köpmännen kunde utnyttja situationen 
till att förse de krigförande länderna med livsmedel. 
År 1645 blev Halland svenskt på 30 år och 1658 blev 
den svenska tillhörigheten permanent.

Under 1700-talet skedde det i Sverige en rad för
ändringar som innebar en uppluckring av det feodala

systemet. En viktig sådan var att även icke stånds
personer fick tillstånd att köpa frälsejord. Basen i sys
temet - jordägande! som grund för en tillägnelse av 
produktionsöverskottet - förändrades därmed i grun
den. Samtidigt fick bönderna en starkare ställning i 
riksdagen och mer reella möjligheter att påverka de 
beslut som fattades. Adeln kunde inte längre hävda att 
beslut inte kunde tas utan deras samtycke.133

Perioden från 1700-talets början till andra hälften 
av 1800-talet har karaktäriserats som "'den fria bonde
ekonomins uppgång och fullbordan”.136 De svenska 
bönderna mobiliserade politisk, social och ekonomisk 
makt och utvecklade gårdarnas potential i allt högre 
grad. Flera riksdagsbeslut som på olika sätt gynnade 
bönderna genomdrevs under 1700-talet och fortsatte 
under 1800-talet. Bönderna fick allt större möjlighet 
att förfoga över sin jord, t.ex. blev hemmansklyvning 
och avsöndring allt friare.137

Skiftesreformerna påbörjades i och med storskiftes- 
förordningen 1757, vilket ökade de enskilda bonde
hushållens möjlighet att ändra sin produktionsinrikt
ning mer oberoende av de övriga hemmanen i byn. 
Samtidigt ökade de sociala och ekonomiska klyftorna 
på landsbygden. Befolkningsökning och ett jordbruk, 
som åtminstone i delar av Skandinavien var bara pre
cis på gränsen att vara bärkraftigt, medförde en om
fattande etablering av torp- och backstugubebyggelse, 
särskilt sedan en rad lagändringar under loppet av 
1700-talets andra hälft kom att underlätta anläggandet 
av torp.138 Därmed uppstod också betydande sociala 
och ekonomiska skillnader inom bondeklassen.

Folkkulturens reformering
Å bergig ås, där står mitt hus 
högt över skog och sjö 
Där såg jag första dagens ljus 
och där vill jag ock dö

Må ho, som vill, gå kring världens rund 
vara herre och dräng den det kan!
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Men jag står helst på min egen grund 
och är helst min egen man

Så går jag ock en stilla stig 
man spör om mig ej stort 
Och mina bröder likna mig, 
var en uppå sin ort

Vi reda för landet den närande saft 
Vi föda det - brödet är vårt 
Av oss har det hälsa, av oss har det kraft 
och blöder det - blodet är vårt139

Geijers odalbonde står lika fast förankrad i myllan som 
i det allmänna medvetandet. Den frie, självägande bon
den som grunden för landets välstånd är en roman
tisk 1800-talsbild som kanske i någon mån ännu på
verkar hur vi ser på bönderna i ett historiskt perspek
tiv. Men synen på bonden har skiftat genom århund
radena, liksom rimligtvis böndernas syn på sig själva. 
Dessvärre är den senare svår att komma åt. Vår bild 
av bönderna är i högre grad än för någon annan sam
hällsklass formad av hur andra har beskrivit dem.

Den romantiska 1800-talssynen på bonden kan pa
radoxalt nog sägas ha sitt ursprung i ett tilltagande 
motstånd mot folkliga seder och bruk som tog sin 
början långt tidigare. Som jag framhållit ovan så kan 
man se flera tecken på en ökad självmedvetenhet och 
ekonomisk frigörelse hos bönderna under senmedel
tiden, även om de var hårt juridiskt bundna till en 
överhet. Men tiden omkring 1500 ses samtidigt av 
historikern Peter Burke som inledningen till en ”folk
kulturens reformering” i Europa, en reformrörelse som 
gick ut på att den bildade överheten försökte förändra 
den övriga befolkningens attityder och värderingar.

Burke talar om två kulturtraditioner - en ”stor” tra
dition, som tillhörde det bildade fåtalet och den stora 
massans ”lilla” tradition. Dessa två uteslöt dock inte 
varandra. Framför allt gäller detta den ”lilla” tradi
tionen, som i hög grad delades också av den bildade 
överklassen, åtminstone under 1500-talet och tidigare.

Under 1600- och 1700-talen drog sig däremot de bil
dade alltmer tillbaka från deltagandet i den folkliga 
”lilla” traditionen.140 Däremot ser vi under 1700-ta- 
let ett idylliserande av böndernas tillvaro i herdero
mantiken. Men denna var knappast möjlig som före
teelse förrän man distanserat sig så mycket från bön
dernas verkliga tillvaro att man kunde se den i ett ro
mantiskt skimmer.

Reformeringen av folkkulturen innebar att man för
sökte rensa ut vissa inslag i den folkliga kulturen som 
ansågs hädiska, stötande eller opassande. Sådana var 
t.ex. folkliga religiösa fester, trolldom och olika folk
liga ritualer, t.ex. hantverkarnas invigningsriter för nya 
gesäller.14’

Man hade två huvudsakliga invändningar mot den 
folkliga kulturen. Den första var teologisk - många 
folkseder sågs som hedniska kvarlevor och därmed för
bundna med Djävulen. De protestantiska reformato
rerna såg också många av de katolska sederna på sam
ma sätt.142 Den andra invändningen var moralisk. Fes
terna ansågs ge upphov till synd, till dryckenskap, 
otukt och frosseri, till våld och ”fåfänglighet”.143

Festerna var många och de blev dessutom fler un
der senmedeltiden. I den nya svenska kyrkoordningen 
från 1571 drogs emellertid närmare hälften av de 
medeltida helgdagarna in. Detta mötte ett starkt mot
stånd från bönderna. I den folkliga föreställnings
världen var helgdagarna intimt förknippade med års- 
tidscykeln och närmast en förutsättning för att denna 
skulle fungera som vanligt och ge goda skördar.

Ett exempel på denna inställning har vi från Vadsbo 
härad i Västergötland, där bönderna fortsatte att fira de 
gamla festdagarna för att försöka råda bot på den ”säll
samma och underliga väderlek” som drabbat landet. 
Sådana föreställningar kan vi följa långt in i 1600-talet.144

Burke hävdar att man under tidigmodern tid kan 
se två rivaliserande livsstilar i konflikt. De som ville 
reformera den folkliga kulturen företrädde en etik som 
bl.a. gick ut på anständighet, flit, förnuft, självbehärsk
ning, måttlighet och sparsamhet. De som represente
rade den folkliga kulturen skulle - dock mindre utta-
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lat - ha en större tolerans med oordning och betona 
värden som generositet och spontanitet.145

Den här uppfattningen om en ökad anständighet 
och liknande värderingar hos de övre samhällsklas
serna känner vi igen från Norbert Fdias tanke på en 
”civilisationsprocess” som skall ha skett hos adel och 
borgerskap under senmedeltid och tidigmodern tid.146 
Även Max Webers tes om den protestantiska etiken 
ligger nära kulturreformatorernas tänkesätt.147 Längre 
fram skall detta diskuteras mer ingående.

Dessa försök att reformera folkkulturen represen
terade inte någon enhetlig rörelse. Argumenten för re
formen och försöken till åtgärder varierade mellan 
olika tider, platser och religiös tillhörighet. Inom de 
protestantiska samfunden var man i allmänhet mer 
radikal än inom den katolska kyrkan eftersom refor
men här inte bara gällde den folkliga kulturen i all
mänhet utan också vad man såg som kvardröjande 
”papistiska” bruk.

Den tidigare fasen av reformen - från 1500 till 1650 
- leddes främst av prästerskapet medan den yngre fa
sen - från 1650 till 1800 - i högre grad leddes också 
av lekmän som lekmannapredikanter och intellektu
ella. Nu betonade man också de världsliga argumen
ten mer än tidigare. Folkliga seder var av ondo inte 
bara därför att de var ogudaktiga, de stred även mot 
den goda smaken.148

Här någonstans tilltog sannolikt den distansering 
mellan borgare och bönder som diskuteras vidare 
nedan. Det förefaller som om borgerskapet i ökande 
grad tog till sig överhetens nedlåtande syn på folkliga 
seder och bruk. Vi kan under denna tid också se hur 
borgerskapet alltmer aspirerade på ett levnadssätt som 
liknade adelns. ”Allmogen” reducerades till att endast 
omfatta bönderna.149

I takt med den tilltagande motviljan mot den folk
liga kulturens yttringar vidgades också klyftan mellan 
överheten och de intellektuella å ena sidan och all
mogen å den andra. Men när reformeringen hade gått 
så långt att den traditionella folkkulturen började för
svinna (eller åtminstone kraftigt förändras) i början av

1800-talet hände något nytt. Nu blev ”folket” före
mål för de intellektuellas intresse.

Det var nu som insamlandet av folkliga sånger och 
sagor tog fart. Senare under 1800-talet kom konstnä
rerna att upptäcka bonden som motiv och ännu senare, 
fram mot sekelskiftet 1900 bildades de stora frilufts- 
och allmogemuseerna med Skansen och Nordiska 
museet i Stockholm som ett exempel. Bonden och hans 
liv upphöjdes till ett akademiskt studieobjekt. Detta 
innebar att tidigare omedvetna attityder och förhåll
ningssätt kom att tolkas och sättas på pränt. En del 
av detta har ofrånkomligen nått tillbaka ut till studie
objekten och påverkat dem.150

Dessa reformsträvanden har, som vi sett ovan, 
främst berört den icke-materiella delen av kulturen - 
sånger, fester, ritualer. I dessa finns naturligtvis ett 
materiellt inslag i form av föremål, särskilda dräkter, 
mat och annat. Men det som kritiserades var framför 
allt tankesätt och föreställningar. Vad betydde då re
formerna för den mer materiella delen av kulturen? 
Hur påverkades heminredning, dräkter, matvanor, 
föremålsbeståndet? Är det möjligen så att man beto
nar, håller fast vid och utvecklar sin egen materiella 
kultur som en form av motstånd mot försöken att för
ändra andra delar av kulturen och att detta är en del 
av förklaringen till den särskilda ”landsbygdsestetik” 
som blir så synlig under 1700-talet? Dessa frågor åter
kommer jag till nedan.

Borgerskapets uppkomst
En ny samhällsklass
Till skillnad från bönderna så uppträder borgarna som 
en helt ny samhällsklass i Nordeuropa under medelti
den. Men med utgångspunkt från det som sagts ovan 
om de tidiga stadsbornas ofria ställning är det kanske 
först under högmedeltid som det är relevant att se stä
dernas invånare som ett borgerskap med en gemen
sam kultur och gemensamma intressen, åtminstone när 
vi rör oss i det medeltida Skandinavien. De tidigaste
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städerna här var ju huvudsakligen centrerade kring 
någon form av maktutövning och i dessa städer var 
hantverkare, kanske också köpmän, sannolikt knutna 
till makten som landbor eller med något annat slag av 
beroendeförhållande.

Hantverkarna övergick emellertid under 1300-ta- 
let från att ha varit mer eller mindre hårt knutna till 
en feodalherre till att bli borgare i städerna. Det inne
bar visserligen inte att de blev fria från varje form av 
överhet utan de ställdes i stället under kontroll av rå
det, de styrande i staden. Men de fick av allt att döma 
ett större inflytande över sin egen produktion och av
sättningen av den.151

Under senmedeltid och fram i tidigmodern tid 
skedde en polarisering mellan stad och land såtillvida 
att hantverket i allt högre utsträckning kom att regle
ras och styras in till städerna. Hantverket på landsbyg
den begränsades och bara vissa hantverkare fick till
stånd att verka här. Denna process tycks ha inletts 
under 1300-talet, då vi både från Sverige och Danmark 
känner till bestämmelser som syftade till att hantver
kare på landsbygden skulle flytta in till städerna.

Att dessa bestämmelser upprepades åtskilliga gång
er tyder på att lanthantverket var av en betydande om
fattning och att dessa hantverkare inte såg något skäl 
att flytta sin verksamhet till staden. I Sverige var det 
först efter en reform 1621-22 som staten tog ett fas
tare grepp om förhållandena.152

Köpmannens diskutabla roll i det medeltida sam
hället har Aron Gurevitj behandlat utifrån kontinen
talt källmaterial, bland annat predikningar. I den ka
tolska världsbilden gjorde sig särskilt penningutlåna
rna skyldiga till grov synd och skulle tveklöst komma 
till helvetet på Domedagen.

Det är måhända karaktäristiskt att två av de mer 
radikala predikanterna av fattigdomens välsignelser 
kom från de förmögna köpmännens krets. En var 
Pierre Valdes som omkring 1170 donerade sina rike
domar till de fattiga och samlade en grupp män om
kring sig för att leva i enlighet med fattigdomens prin
cip. Valdes kom dock att betraktas som kättare.

Detta öde undgick den något yngre Franciskus av 
Assisi, sonen till en rik köpman, som likaså avsvor sig 
sina jordiska ägodelar och så småningom kom att 
grunda en klosterorden baserad på fattigdomen som 
grundläggande princip.

Exemplen visar vilken tvivelaktig position köpmän
nen hade i 1100- och 1200-talets samhälle. Undermed
eltidens lopp förändrades emellertid detta synsätt. Från 
1400-talet kan vi se hur köpmännen betraktade sin sys
selsättning som rättfärdig, åtminstone under förutsätt
ning att den sköttes på ett hederligt sätt så att man i 
dödsögonblicket kunde möta sin Skapare med rent 
samvete. Den florentinske köpmannen Paola da Cer- 
taldo hävdade t.o.m. på 1460-talet att just de egen
skaper som var önskvärda för köpmannen - skicklig
het, uthållighet, förutseende, grundlighet och tålamod 
-också var kristliga dygder.153 Men synen på köpman
nen som en suspekt och skurkaktig figur levde kvar in 
i tidigmodern tid i den folkliga föreställningsvärlden.154

Den katolska kyrkans förbud mot att låna ut pengar 
mot ränta stod också fast, åtminstone på ett formellt 
plan. I själva verket fanns det en rad sätt att kringgå 
detta förbud och inkassera tämligen substantiella rän
tor på utlånade pengar. På detta sätt kunde de stora 
bank- och handelshusen växa fram, där huset Fugger 
kanske är det mest kända.155 Men köpmannen kunde 
dock fortfarande tvivla på sin själs kommande salig
het och många donerade pengar till de fattiga eller 
företog pilgrimsresor. Först med den protestantiska 
reformationen bröts detta tankesätt i stora delar av 
Nordeuropa.

Bland dessa kontinentala köpmän möter vi under 
senmedeltiden också en förändrad syn på tiden. Tan
kar som att inte slösa med tiden, att utnyttja den till 
arbete eftersom arbete behagar Gud, börjar ta form 
och klockor - mekaniska urverk - börjar installeras i 
städernas torn.156

I detta sammanhang skall vi också se fyndet av ett 
litet bärbart solur av elfenben som gjordes i ett hant
verkarkvarter i Uppsala. Det härrör från senare delen 
av 1500-talet och visar att också en hantverkare vid



3. Stad och land i det feodala samhället 43

denna tid tagit till sig ett nytt sätt att se på tiden. Ex
akt hur han såg på sitt solur vet vi förstås inte. Kan
ske var det en symbol för en ny syn på att utnyttja ti
den eller ett sätt att skaffa sig makt över tiden och inte 
längre vara hänvisad till kyrkan och dess indelning av 
dygnet genom klockringning. Men under alla omstän
digheter är det tecken på något nytt.1J7

Det skandinaviska borgerskapet
Tiden närmast före reformationen präglades i Dan
mark av en omfattande byggnadsverksamhet i kyr
korna - valvslagning, nya kalkmålningar, olika till
byggnader, för att bara ta några exempel. Detta dis
kuterades ju ovan som ett möjligt uttryck för en väx
ande självständighet hos bondeklassen under denna 
tid, vilket ju hävdats av Bolvig.158 Denna verksamhet 
var livlig också i köpstäderna, kanske t.o.m. särskilt 
där, även om den berörde en mycket stor del av de 
danska kyrkorna.

Wienberg har tolkat denna byggnadsverksamhet i 
ljuset av den senmedeltida fromheten med en ångest
fylld rädsla för skärseldens prövningar kombinerat 
med en vetskap om att det egna levernet ofta låg långt 
ifrån det önskvärda. I de stora köpstäderna fanns ock
så ekonomiska förutsättningar för en omfattande 
byggnadsverksamhet.159

Här rör vi oss i en tid med social oro, bondeupp
ror och tilltagande klyftor mellan de olika samhälls
klasserna. Särskilt högadeln, som utökat sina jorda
gods kraftigt i samband med agrarkrisen, och de le
dande inom kyrkan hade en livsstil som de flesta nog 
skulle mena låg mycket långt ifrån ett kristet ideal. 
Kyrkoombyggnaderna blev ett materiellt uttryck för 
dessa sociala spänningar och städernas borgare livliga 
deltagare i utformandet av detta materiella uttryck. 
Det var ju också i köpstäderna som reformationen tidi
gast slog rot och där den ofta tog sig våldsamma ut
tryck gentemot till exempel tiggarbröderna.160

I Danmark framträdde borgarna som en politiskt 
medveten grupp i samband med reformationstidens

inre stridigheter. Det var i de större handelsstäderna 
som de tidigaste reformatoriska aktiviteterna ägde 
rum, t ex. i Malmö och Köpenhamn. Borgarna var 
också de som drev fram stängningarna av städernas 
tiggarkonvent, ibland på ett högst handgripligt sätt. 
Halmstad är ett exempel på detta. 161 Men reforma
tionen kom samtidigt att innebära ett politiskt neder
lag för borgerskapet i och med att det kyrkogods som 
drogs in till kronan i stället kom att bli en viktig bas 
för högadelns ekonomi och makt.162 Likaså innebar 
Grevefejden ett militärt nederlag för borgerskapet.

Det skandinaviska borgerskapet var långt in på 
1600-talet en liten och politiskt svag grupp som en
dast utgjorde några få procent av befolkningen. Men 
vid denna tid var ändå borgerskapet klart avgränsat 
som en samhällsgrupp och ett eget stånd i riksdagen 
(i Sverige).

I och med den protestantiska reformationen hade 
den äldre synen på handel och penninghantering som 
något suspekt och syndbelastat försvunnit och lämnat 
plats för en syn på handel och i viss mån hantverk som 
borgerskapets speciella bestämmelse. Samtidigt fanns 
det bland det högre borgerskapet en stark vilja att stiga 
uppåt till adelsståndet. Man tog efter adelns livsstil och 
försökte ge sönerna en utbildning av samma slag som 
den som a delsynglingarna fick. Att bli adlad var nå
got av den yttersta framgången för en borgare, en in
ställning som kan ses i stora delar av Europa under 
tidigmodern tid.163

Ändå levde en stor del av det skandinaviska borger
skapet vid denna tid på ett sätt som åtminstone i eko
nomiskt hänseende liknade böndernas levnadssätt. I 
de flesta städer - även de för sin tid riktigt stora - var 
stadsjordarna en av de viktigaste källorna för livsme
delsförsörjningen och likaså var boskapsstocken stor 
i många städer. Detta gällde även det med skandina
viska mått högt urbaniserade Danmark.164

Samtidigt försiggick en stor del av all handel med 
livsmedel på landsbygden, trots att denna handel var 
förbjuden och/eller kraftigt kringskuren under senme
deltid och tidigmodern tid. Därmed gick städerna miste
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om inkomster som rätteligen skulle kommit dem till 
del.165 Ett lokalt exempel är den omfattande handel 
som de seglande bönderna på Onsalahalvön i nordli
gaste Halland ägnade sig åt, då de skeppade ut främst 
timmer till nuvarande Danmark och förde med sig säd 
i retur, liksom en och annan smuggelvara.166

Vad gällde handeln var således rollfördelningen 
mellan bönder och borgare i praktiken oklar, även om 
den i teorin var helt klar - bönderna skulle producera 
livsmedel som borgarna skulle handla med. Samma sak 
gällde uppenbarligen jordbruk, boskapsskötsel och 
fiske. De flesta borgare sysslade i någon mån med detta 
vid sidan av det hantverk eller den handelsverksamhet 
de officiellt sysslade med.

I praktiken kunde också gränsen mellan stad och 
landsbygd vara flytande, även om den i juridisk me
ning var väl definierad. Det fanns städer som egentli
gen inte fungerade som sådana och det fanns platser 
som hade flera stadsliknande funktioner utan att vara 
definierade som städer.167 Ett par västsvenska exem
pel på sådana ”tvetydiga” platser är Bogesund (Ulri
cehamn) som en tid drev borgerlig näring utan att i 
juridisk mening vara en stad 168 och Nya Falkenberg 
som var en i juridisk mening utvecklad stadsbildning 
men sannolikt med en mycket blygsam bosättning.169

Under slutet av 1600-talet kan man se en förskjut
ning i synen på borgerskapet. I stigande grad började 
man att betrakta enbart de småborgerliga sysslorna - 
hantverk och småhandel - som utmärkande för detta 
stånd. Köpenskap i större skala blev något som också 
adelsmän kom att syssla med, liksom den begynnande 
industrialiseringen i form av bruk och manufakturer. 
Borgerskapets roll i samhällets försörjning tonades där
med ned.170

Ståndssamhället
Från äldsta medeltid och långt in i nyare tid har det 
funnits en rad likartade föreställningar om samhället 
såsom uppdelat på olika delar, åtskilda men komplet
terande varandra. Det medeltida Europa omhuldade

en föreställning om de tre stånden krigare, bedjare och 
arbetare, motsvarande frälset, kyrkans män och bön
derna.

I tidens bildspråk framställdes dessa gärna som 
delar av en och samma kropp, delarna var en samman
hängande helhet som garanterade harmoni, ordning 
och stabilitet. Detta var naturligtvis idealbilder, vilket 
också samtiden var väl medveten om, och det fanns 
stora grupper av människor som inte passade in i detta 
ideal. Till dessa hörde köpmännen.171

Under nyare tid återspeglades denna föreställning 
om en tredelning av samhället i den så kallade hus
tavlan. Hustavlan var en del av Luthers lilla katekes 
och innehöll en samling bibelspråk, avpassade för tre 
olika grupper; enkelt uttryckt kyrkan (läroståndet), 
överheten (överhetsståndet) och familjen (husstån
det).172 De olika stånden hade olika uppgifter i sam
hället men var ömsesidigt beroende av varandra.

Hilding Pleijel har hävdat att denna uppdelning är 
något som genomsyrar hela samhället under tidig
modern tid. Den är inte någon statisk uppdelning av 
befolkningen i olika grupper utan snarare en beskriv
ning av olika relationer mellan människor, relationer 
som kunde växla med situationen. I kyrkan var t.ex. 
bonden - husfadern - åhörare till prästens utlägg
ningar om läran medan han i hemmet var den som 
hade ansvaret för hushål Ismedlemmarnas lära och 
liv.173 Hustavlan återfanns i alla katekeser och psalm
böcker och fick därför en mycket stor spridning.174

I hustavlans värld tillhörde bönder och de flesta 
stadsbor i princip samma stånd, husståndet, det tredje 
ståndet. Men parallellt med hustavlans treståndslära 
fanns det åtminstone i Skandinavien ett annat sätt att 
se på samhällets uppbyggnad, nämligen den fyrstånds- 
lära som kom till uttryck i t.ex. den svenska riksda
gens sammansättning med adel, präster, borgare och 
bönder.

Denna princip, som särskilt hävdades från adelns 
sida, hade inte samma kristna förankring som den luth
erska treståndsläran. Den satte adeln, inte prästerska
pet, som det högsta ståndet och den delade upp hus
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tavlans tredje stånd i två, borgare och bönder. Dessa 
två var de lägsta stånden och de förväntades syssla med 
sådant som bidrog till statens inkomster och som för
sörjde de två högre stånden. Bonden skulle odla sin 
jord, borgaren skulle utöva sin handel eller sitt hant
verk och båda stånden skulle utan att knota betala 
skatter, räntor och andra pålagor.175

Borgare och bönder ansågs stå nära varandra, även 
om det var en tydlig skillnad mellan dem. Båda dessa 
grupper hade till uppgift att försörja de högre stånden, 
men på olika sätt. Emellertid var spännvidden inom 
varje stånd stor. Borgerskapet, till exempel, rymde hela 
skalan från småstadsborgaren som i huvudsak levde 
av agrara näringar till storköpmannen med adliga aspi
rationer och bland bönderna fanns det såväl självägan
de bönder på välmående skattehemman som frälse- 
landbor som bytte landbogård med några få års mel
lanrum i hopp om att finna en dräglig tillvaro.

Tanken på samhällskroppen med dess samverkande 
delar är en idealbild, en slags dominerande ideologi 
som är synlig på flera sätt genom 1600- och 1700-ta- 
len.176 I denna spelar den enskilda individen en mycket 
liten roll. Vem man är bestäms av vilket stånd man föds 
inom, med en närmast genetisk determinism.177

Mot slutet av 1600-talet kan man emellertid se ten
denser till en begynnande uppluckring av ståndsbegrep- 
pet, där den personliga dugligheten kommer att betyda 
mer än vilket stånd man fötts inom.178 Inte minst syns 
en tydlig strömning från bondestånd till prästestånd. Vid 
slutet av 1600-talet var omkring 30 % av prästerna 
födda i allmogehem. Inom borgarståndet var stånds
cirkulationen mindre betydelsefull. De allra flesta bor
gare var födda inom sitt stånd och få allmogebarn tog 
steget in i borgarståndet. Mellan de två lägsta stånden 
fanns i detta avseende en tydlig skillnad.179

Uppluckringen av ståndssamhället fortsatte genom 
1700-talet, då en av ståndssamhället delvis oberoende 
medelklass växte fram - just detta ord är belagt från 
1792.180 Ar 1865 upplöstes ståndssamhället formellt 
genom införandet av tvåkammarriksdagen.

Mot ett modernt samhälle

Den senare delen av min undersökningsperiod - från 
reformationstiden till 1700-talets slut - kan ses som 
en övergång till en annan typ av samhälle, mer likt vårt 
eget. Perioden betraktas ibland som en helhet under 
benämningen ”tidigmodern tid” och ses som en över
gångsperiod mellan medeltiden och vår egen tid.181

En rad förändringar, både inom samhället och mer 
mentala sådana, ägde rum under denna period. Den 
protestantiska reformationen hör hit, liksom den be
gynnande globaliseringen och kolonialiseringen. Så
dant som kapitalismens framväxt, individualismens 
framväxt och den reformering av folkkulturen som 
berörts ovan har förlagts till denna period - om inte 
av alla, så av en lång rad forskare.

Renässansen är den konst- och idéhistoriska period 
som, med början i 1300-talets Italien, inleder den tidig
moderna epoken. Men ”renässans” är ett sammansatt 
och ofta svårtolkat begrepp som uppstod strax efter 
1800-talets mitt, då som ett sätt att kontrastera den 
senmedeltida perioden mot det som sedan följde.

Begreppet blev också ett sätt att sammanfatta de 
bitvis radikala tankar som framfördes av män som 
Luther, Columbus och Kopernikus - nya idéer om hur 
världen var beskaffad och hur den kristna tron skulle 
uppfattas. Vidare omfattar begreppet renässans nya 
stilideal inom konsten och litteraturen. Att gå in på 
dessa ligger dock utanför denna framställning.

En ofta framförd uppfattning är att renässansen 
också innebar ”individens födelse”. Medeltidens kol- 
lektivistiska syn på människan skulle förändras mot 
att man på ett annat sätt såg människorna som sepa
rata individer, ett synsätt där självreflektionen blev ett 
viktigt inslag. Men det har också hävdats att renäs
sansen inte i någon högre utsträckning intresserade sig 
för den individuella människan utan snarare med ideal
bilder, som dygderna, vilka återkommer flitigt i konst 
och konsthantverk. Individen skulle snarare ”uppstå” 
långt senare, under romantiken.182
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Med de stora upptäcktsresorna och den därpå åtföl
jande exploateringen av andra kontinenter kom bland 
mycket annat betydande förändringar av den materi
ella kulturen i Europa. Varor som tidigare varit dyra 
och svåråtkomliga för alla utom ett litet fåtal blev nu 
lättare tillgängliga.

Nya varor, tidigare okända i Europa, fördes också 
hit - choklad från Sydamerika är ett bland flera ex
empel. Bland de högre stånden blev samlandet av na
turalier och exotica från dessa ”nya” kontinenter po
pulärt under denna tid. Genom att samla ting från 
olika världsdelar och tidsepoker kunde man i sitt eget 
hem skapa en bild av hela den kända världen och visa 
att man var förtrogen med tidens vetande.183

Mot slutet av den tidigmoderna perioden blev in
dustrialiseringen en viktig faktor. Storskalig produk
tion hade ju förvisso förekommit långt tidigare184 men 
nu påbörjades en standardiserad massproduktion av 
en rad olika slags föremål. I takt med att produktio
nen förenklades och förbilligades ökade också den 
totala mängden föremål i de flesta hushåll. Masspro
duktion och masskonsumtion hänger samman och 
förmågan att köpa ”rätt” föremål i det stora utbudet 
blev en viktig del av det sociala spelet. Konsumtions
samhället började växa fram.185

Förändringen från det äldre, medeltida till det mo
derna har diskuterats av James Deetz, som i sitt nord
amerikanska material ser en övergång från en äldre 
”elisabetansk” eller ”medeltida” världsbild till vad han 
kallar en ”georgiansk” världsbild under 1700-talet, 
särskilt efter omkring 1760.

Där den gamla världsbilden var organisk, asymme
trisk och korporativ var den nya mekanisk, symme
trisk och individualiserad. Detta kan ses på flera sätt i 
den materiella kulturen. Keramiken blir vit och form- 
pressad i stället för handgjord och färgglad, måltiden 
förändras från grytor och soppor till strukturerade 
måltider med en huvudrätt och tillhörande smårätter, 
bordet dukas med individuella tallrikar, gafflar och 
enhetliga serviser och husen blir symmetriska med fa
sader i klassicerande stil.186

Deetz framställning har dock kritiserats av Matthew 
Johnson, som påpekar att den världsåskådning som 
Deetz uppfattar som ”medeltida” i själva verket var 
resultatet av stora förändringar som ägt rum i Europa, 
särskilt då England, under 1500-1600-talen. Föränd
ringarna under 1700-talet har till en del sina rötter i 
senmedeltida förhållanden men de har haft flera olika 
utvecklingshistorier innan de anländer med emigran
ter till Nordamerika. För att förstå den ”georgianska” 
världsbilden är det därför viktigt att man följer dess 
rötter nedåt i tid.187

Reformationen och den 
"kapitalistiska andan"
I inledningen till detta kapitel hävdade jag att tiden 
från 1000-talet till en bit in i 1700-talet kan betraktas 
som en feodal epok. Den senare delen av perioden 
innehåller emellertid företeelser som kan ses som in
ledningen till en kapitalistisk epok.

Kapitalism är, liksom feodalism, ett svårgripbart be
grepp som har definierats på flera olika sätt. För att 
grovt förenkla och sammanfatta en mycket omfat
tande debatt och litteratur i ämnet, skulle man kunna 
se kapitalismen dels ur en ekonomisk synvinkel, som 
ett särskilt ekonomiskt system, dels ur en social syn
vinkel, som en uppsättning speciella relationer mellan 
människor och föremål. De båda synsätten hör natur
ligtvis ihop och är avhängiga av varandra.

Från en ekonomisk utgångspunkt är kapitalismen 
ett system där en samhällsklass, kapitalisterna, äger 
produktionsmedlen medan en betydligt större sam
hällsklass säljer sin arbetskraft som en vara till dessa. 
Överskottet från produktionen, profiten, tillfaller ka
pitalisterna. Samhället är uppbyggt så att den som inte 
själv besitter ett kapital är tvungen att sälja sin arbets
kraft för att överleva. Arbetskraften kan vara ren 
muskelkraft men också kunskaper och personliga 
egenskaper av olika slag.188

Kapitalismen sedd ur en social synvinkel innebär 
att de direkta relationerna mellan dem som äger och
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dem som producerar har ersatts av ekonomiska rela
tioner. Detta skiljer det feodala samhället från det ka
pitalistiska. I det förra finns en direkt, personlig rela
tion mellan t.ex. jordägare och jordbruksproducent, i 
det senare är denna relation utbytt mot en ekonomisk 
sådan, där jordbrukaren har blivit lönearbetare.

I ett kapitalistiskt samhälle kan föremål, kunska
per, arbetskraft och tjänster av alla de slag prissättas 
och är därför tillgängliga endast för dem som har 
pengar nog att köpa dem. Relationer mellan männis
kor förtingligas när allting blir till varor.

Flera forskare har identifierat olika slags mentali- 
tetsförändringar som hör samman med uppkomsten 
av det kapitalistiska samhället och som är en förut
sättning för dess fortlevnad. Max Weber har identi
fierat en ”kapitalistisk anda”, uppkommen som en 
följd av den protestantiska reformationen, där sådant 
som punktlighet, flit, sparsamhet och kreditvärdighet 
är viktiga dygder och där det är något högst hedervärt 
att använda sina pengar för att tjäna mer pengar.189

Weber ser i sin samtid (det tidiga 1900-talets Tysk
land) en tydlig koppling mellan religiös tillhörighet och 
yrkestillhörighet på så sätt att företagsledare, kapital
ägare och välutbildad arbetskraft - särskilt i kommer
siella och tekniska yrken - till övervägande delen är 
protestanter.190 Detta sätter han i samband med en spe
ciell protestantisk etik rörande det världsliga livet som 
i korthet går ut på att lättja, inbegripet förslösande av 
tid och rikedom, är en av de värsta tänkbara synderna. 
Endast genom att ständigt vara i verksamhet kan man 
ära Gud. Plikten att arbeta blir det centrala i livet. Inte 
heller den som redan har gott om pengar kan slå sig 
till ro. Gud har en uppgift till var och en att fylla och 
denna uppgift är en befallning från Honom.191

Detta är alltså ett kraftigt brott med en äldre, ka
tolsk, tradition där detta att tjäna pengar, särskilt med 
hjälp av andra pengar, var något högst tveksamt, mo
raliskt sett, som man försökte sona genom omfattande 
donationer till kyrkan.

Här är det dock viktigt att notera att Weber främst 
diskuterar de samfund som utgår från Calvin. Han

menar att de lutherska samfunden inte i samma grad 
har en koppling mellan det praktiska livet och den 
religiösa utgångspunkten. Hos Luther är inte heller ar
betet en uppgift till Guds ära, som hos kalvinisterna, 
utan snarare ett öde man har att finna sig i. Luther ser 
snarare den faktiska indelningen i stånd och yrken, 
som var den gängse i hans samtid, som en direkt åter
spegling av Guds vilja.192

Med tanke på att den kalvinistiska protestantismen 
knappast nådde till Skandinavien (i alla fall inte för
rän under 1700-talet och då i en helt annan tappning) 
så är det tveksamt i vilken grad Webers teorier är gil
tiga för detta område och i vilken utsträckning vi skulle 
kunna iaktta en kapitalistisk anda även här. Möjligen 
skulle man kunna diskutera i vilken utsträckning de 
skandinaviska hamn- och handelsstäder, där kontak
terna med det holländska borgerskapet var starka, har 
påverkats av kalvinistiskt tänkande.

Tankegångar liknande det som Weber ser som en 
protestantisk etik var inte begränsade till det protes
tantiska området. De återfanns också i katolska stä
der.193 Snarare är det kanske fråga om en framväxande 
borgerlig etik som är en del av samhällsomvandlingar, 
vilka inte enbart är knutna till reformationen.

Föreställningar som ”tid är pengar” och ”punkt
lighet är en dygd” ingår i den kapitalistiska andan och 
blir en förutsättning för industriernas framväxt - och 
samtidigt en konsekvens av deras organisation. Arbe
tet i fabrikerna var inte uppgiftsorienterat, som i en 
hantverkares verkstad eller på en gård. Det byggde i 
stället på att arbetarna vistades i fabriken en viss tid 
varje arbetsdag och utförde arbete mellan bestämda 
klockslag. Därmed blev det viktigt att tiden och punkt
ligheten kunde kontrolleras. Klockor blev ett inslag i 
den nya materiella kulturen - alltifrån städernas torn
ur, som ju började installeras redan under senmedel
tid, till fickur som med tiden blev allt vanligare i ”var 
mans” ficka. 194

En annan företeelse som tillskrivits reformationen 
är borgerskapets vilja att manifestera sin tilltagande 
ställning genom konsumtion av materiella ting. Denna
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skulle ha ökat bl.a. som en följd av minskade offent
liga investeringar och uteblivna donationer till kyrkan. 
Det finns dock tecken på att den börjar tidigare än så.

Redan 1400-talet ses som en period när hantverka
re och köpmän i städerna får en påtagligt stigande lev
nadsstandard och därmed möjlighet att framträda som 
en grupp med ökande ambitioner när det gäller att 
framhålla sin sociala status både gentemot adeln och 
gentemot sina likar.195

Det skall också framhållas att vissa författare po
ängterat att man redan under 1200-talet kan se tecken 
på stigande materiellt välstånd i städerna vad gäller 
t.ex. bostadens utformning, förekomsten av metall
föremål och klädedräkten.196 En begynnande mass
konsumtion av vissa föremålstyper, som kammar, skor, 
keramik och pärlor, har t.o.m. iakttagits redan under 
1100-talet i de danska städerna.197

Inom reformationen fanns det emellertid rörelser 
som betonade enkelhet och måttfullhet i det materi
ella livet, inte någon ohämmad konsumtion. Dessa tog 
sig särskilt uttryck i de reformerta kretsarna i Neder
länderna och kan antas ha påverkat de handelsmän 
som hade täta kontakter med de nederländska hamn
städerna.

När övergången från ett feodalt till ett kapitalistiskt 
samhälle sker är ett synnerligen omdiskuterat ämne.198 
Flera forskare har identifierat en ”köpmannakapita
listisk” fas under tidig nyare tid som skall ha föregått 
den ”industrikapitalistiska”, liksom man menar att en 
agrarkapitalistisk fas skall ha efterträtt den medeltida 
feodalismen långt innan industrialiseringen tar fart.199 
Denna kan egentligen inte ses i Skandinavien förrän 
under 1800-talet, eller kanske sent 1700-tal.

Den äldre, köpmannakapitalistiska fasen skulle dä
remot ha inletts redan under senmedeltid, när handels
männen i de större städerna får politisk makt och bör
jar bygga upp omfattande kapital. Som vi såg ovan kan 
dock denna fas också ses som en del av ett feodalt sam
hälle.

Det skall också tilläggas att Peter Carelli har häv
dat att en kapitalistisk anda är synlig i Danmark re

dan på 1100-talet.200 Men denna tidsperiod kan knap
past ses som något annat än feodal eller förkapitalis
tisk. Handel och köpenskap var ännu så inbäddade i 
de mänskliga relationerna att man knappast kan tala 
om någon marknad eller några kapitalister med vinst
intressen, i alla fall inte några som var direkt accepte
rade i samhället.

Köpmannens status och moraliska berättigande var 
omdiskuterade ännu under senmedeltid, även om det 
vid denna tid förvisso växte fram ett ekonomiskt starkt 
borgerskap i Europa, vars ställning till stor del byggde 
på handeln, i vilken också bönderna var livliga delta
gare.

Frågan om kapitalismens uppkomst är antagligen 
olöslig, särskilt som den är starkt beroende på forska
rens historiesyn, och jag skall i alla fall inte försöka 
lösa den här. I detta sammanhang nöjer jag mig med 
att konstatera att under senmedeltiden inleds en lång 
process som så småningom innebär att de feodala re
lationerna upplöses och en ny period, med annorlunda 
sociala och ekonomiska relationer, inleds.

Det finns feodala inslag i de ekonomiska och so
ciala relationerna mellan människor åtminstone en bra 
bit in i 1700-talet och det är rimligt att se hela den 
tidigmoderna epoken som en långsam övergång från 
ett feodalt till ett kapitalistiskt samhälle, i alla fall när 
vi talar om Skandinavien.

Individualismen

En ökad betoning på individen och på privatlivet till
hör det som brukar ses som typiskt för den tidig
moderna tiden. Våra dagars syn på människan som en 
verklig ”in-divid”, en odelbar helhet med en unik iden
titet är ju relativt ny och inte så alldeles självklar i alla 
kulturer och tidsperioder. I själva verket kan man i 
många sammanhang hitta en föreställning om att män
niskan kan vara både ”in-divid” och ”divid”, att as
pekter av en människas identitet kan kopplas loss och 
upptas av någon annan, till exempel för att användas 
i relationer mellan människor eller grupper.201
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Ett exempel kan vara föreställningen om den lycko
samma konungen i det tidigmedeltida Skandinavien. 
Att få en gåva av kungen i form av en ring, ett svärd 
eller en mantel innebar också att man fick del av kung
ens tur och lycka. Man skulle kunna säga att en del 
av kungen följde med gåvan.202

Identiteten behöver inte heller vara så konkret an
knuten till en given mänsklig kropp som vi kanske idag 
föreställer oss. Ett ofta citerat exempel är när bedraga
ren Arnaud de Tilh år 1556 anlände till den sydfranska 
byn Artigat och uppgav sig vara den sedan flera år 
försvunne Martin Guerre. En lång rad av byns invå
nare accepterade de Tilh som Martin Guerre, även om 
somliga tvivlade.

Vid den rättegång, som bedrägeriet så småningom 
resulterade i, diskuterades bland annat utseendet hos 
den försvunne Martin Guerre jämfört med Arnaud de 
Tilh. De olika vittnena lämnade mycket olika uppgif
ter i denna fråga. Somliga var helt säkra på att ett visst 
utseendedrag som de Tilh bar var karaktäristiskt för 
Martin Guerre, andra hävdade motsatsen. Först mot 
rättegångens slut, när den verklige Martin Guerre helt 
oväntat infann sig, var vittnena säkra på att Arnaud 
de Tilh var någon annan.

Frågan är vilken identitet Arnaud de Tilh själv me
nade sig ha. Det är lätt att uppfatta honom enbart som 
en bedragare som spelade en roll i syfte att vinna en 
rad fördelar. Men möjligen var det så att han själv till 
slut trodde att han var Martin Guerre. Att identifiera 
sig med en förebild var under medeltiden det vanliga 
sättet på vilket man etablerade en identitet. Det unikt 
”individuella” var tämligen ointressant, för att inte 
säga oönskat. Men samtidigt stod det nog klart för de 
flesta att de inte uppgick i sin förebild utan endast sökte 
efterlikna den.

Hur det förhöll sig med Arnaud de Tilh förblir en 
olöst gåta. Men det är under alla omständigheter up
penbart att utseendet inte var betydelsefullt för iden
titeten på det sätt som det är idag. I ett samhälle utan 
speglar och fotografier är detta kanske inte så konstigt. 
Det fanns varken dagens möjligheter att ”objektivt”

dokumentera ett utseende eller möjlighet att ha en klar 
uppfattning om sitt eget. Kanske var t.o.m. synen, det 
visuella, mindre viktigt för att tolka omgivningen än 
vad det är idag. Andra sinnen, som hörseln, kan ha 
varit mer betydelsefulla.203

Även genusidentiteten kunde förhandlas och om
vandlas. Ett exempel på detta är de kvinnor under ti
digmodern tid som klädda i manskläder kunde leva flera 
år som män innan de slutligen upptäcktes - ibland inte 
förrän de avlidit.

Glidningen från kvinnligt till manligt genus under
lättades av att man vid denna tid inte uppfattade de 
två könen som lika tydligt åtskilda som vi gör idag. 
Man såg snarare det manliga könet som den högst 
utvecklade varianten inom ett och samma kön. Kvin
nan kunde därmed ses som en mindre utvecklad och 
svagare version av mannen men inte helt väsensskild 
från denne. Dagens syn på biologiskt kön som två helt 
åtskilda sådana blir vanligare först under 1700-talets 
senare del.204

Trots den tvetydighet kring individualiteten som 
framgår av exemplen ovan, brukar man hävda att det 
är under tidigmodern tid som synen på människan som 
en individ börjar likna den vi har idag, där männis
kan ses som unik varelse, i stort sett oberoende av sin 
omgivning.

I Skandinavien är det dock svårt att se någon tyd
lig förändring mot en ökad individualism förrän kan
ske mot slutet av 1600-talet. Dessförinnan var, som jag 
har diskuterat ovan, ståndstanken den dominerande 
ideologin. I denna spelar den enskilda individen en 
mycket liten roll - vem man är bestäms av vilket stånd 
man föds inom.

Först när denna tankegång luckras upp och man 
börjar se den enskilda människans prestationer som 
mer betydelsefulla än ståndstillhörigheten, kan man 
tala om något slag av individualism, i alla fall i den 
offentliga diskursen.205 I flera avseenden kan man 
egentligen inte iaktta någon mer påtaglig individua
lism förrän under 1700-talet eller det tidiga 1800-ta- 
let med den begynnande romantiken.206



50 Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal

En särskiljandets kultur

Ett annat återkommande tema i beskrivningar av den 
tidigmoderna perioden är den ökande privatiseringen 
och självkontrollen. På en rad av livets områden har 
man velat se förändringar i denna riktning: bordsskick
et, förhållandet till kropp och sexualitet, bostadens in
redning och mycket annat.

Denna diskussion är i hög grad inspirerad av Nor
bert Elias verk om civilisationsteorin som utkom första 
gången 1938.207 I detta arbete utvecklar Elias en tanke
gång som går ut på att det skett en tilltagande ”civi
lisering” i Europa från medeltiden till våra dagar. Elias 
tecknar en bild av hur medeltidens människor sover 
mer eller mindre nakna tillsammans, deltar i gemen- 
samhetsbad och i största allmänhet har ett otvunget 
förhållande till nakenhet och kroppsliga funktioner.

Med utgångspunkt i bl.a. etikettböcker från olika 
tider, från Erasmus av Rotterdam och framåt, söker 
han sedan visa att det under tidigmodern tid sker en 
ökande ”självtukt”, en ökande behärskning av de egna 
drifterna som bl.a. tar sig uttryck i att man inte utsät
ter andra för den egna kroppens utsöndringar (det gäl
ler t.ex. måltiden eller hur man uträttar sina naturbe
hov), att man i minskande grad rör vid sina medmän
niskor - häri inbegripet relationerna mellan könen - 
och att den öppet visade aggressiviteten minskar.208

Mot Elias har emellertid en hel del kritik riktats, till 
exempel när det gäller synen på medeltidsmänniskan 
som en varelse som ohämmad levde ut sina aggressio
ner i form av våldshandlingar. De slag, örfilar och an
nan ringare misshandel som ständigt dyker upp i medel
tida och tidigmoderna rättsprotokoll kan man i stället 
se som ett sätt för människor att upprätthålla sin ära 
genom att inte stillatigande acceptera förolämpningar. 
Den som inte reagerade riskerade att omgivningen an
tog att det faktiskt låg något i förolämpningens ankla
gelser. Men i stället för att ge våldet fritt spelrum valde 
man att hantera sina konflikter med hjälp av en dom
stol. På så sätt bevarades en viss ordning och våldet 
kanaliserades efter vissa sociala regler.209

Den kanske häftigaste kritiken mot Elias tankegångar 
har emellertid framställts av den tyske antropologen 
Hans Peter Duerr. Han hävdar att civilisationspro
cessen bara är en myt, som lämpligt nog kunde använ
das av europeiska imperialister för att försvara under
kuvandet av diverse så kallade primitiva folkslag - när 
nu européerna hade ”civiliserats” så stod de andra 
folken på tur.

I själva verket, menar Duerr, har alla folkgrupper 
olika slag av ”självtukt” och driftskontroll, t.ex. vad 
gäller sexualiteten - också människor som går helt 
nakna har klara regler för hur man betraktar kroppen, 
särskilt hos det motsatta könet. Likaså finns det en 
tydlig åtskillnad mellan privat och offentligt, även i 
samhällen där man bor i till synes enkla enrummiga 
bostäder.

Vidare menar Duerr att det källmaterial, särskilt bil
der, som Elias använt för att bevisa medeltidsmänni
skans otvungna förhållande till nakenhet eller till krop
pens utsöndringar - till exempel i form av gemen
samma badhus för män och kvinnor - till stor del har 
missuppfattats och att det egentligen inte har skett 
någon större förändring över tid, i alla fall inte en för
ändring mot en mer hämmad syn på dessa ting.

Det kan snarare vara så att ett modernt samhälle, 
med en lägre grad av social kontroll, där man dagli
gen stöter ihop med främlingar på ett sätt som inte är 
vanligt i ett mer småskaligt samhälle, innebär att själv
kontrollen i själva verket minskar, eftersom man inte 
i lika hög grad är beroende av att vara socialt accep
terad i en liten, sluten grupp.210

I den fortsatta diskussionen följer jag i huvudsak 
Duerr, när han menar att det inte har skett någon 
egentlig ”civilisering” hos de tidigmoderna europé
erna. Samtidigt kan man inte bortse från det faktum 
att det sker påtagliga förändringar av till exempel 
bostadens utformning och måltidsvanorna under den 
tid som behandlas här. Men jag menar att det vi ser är 
en tilltagande materialisering av sådana gränser som 
alltid har funnits mellan människor.
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När alla äter ur ett gemensamt fat finns det noggranna 
regler för hur man får ta ur detta fat, vad man tar, hur 
mycket, var på fatet man tar det, vilken hand man 
använder och hur man för maten till munnen - för att 
nu bara ta ett exempel. I en miljö där alla som äter 
tillsammans omfattar denna gemensamma kultur upp
står normalt inga sociala spänningar vid matbordet. 
Men uppenbarligen händer det något under tidig
modern tid som innebär att man måste markera spel
reglerna genom att till exempel ge varje ätande sin egen 
tallrik. Det blir otänkbart att dela matkärl. En särskil- 
jandets kultur formas.

Samma sak i bostaden. Också i den enklaste enrum- 
miga bostad finns det olika zoner med olika innebörd 
och det finns också sätt att markera avskildhet, att man 
för tillfället inte vill delta i gemenskapen i det enda 
rummet. Likaså finns det klara skillnader för till vilka 
delar av rummet man har tillträde om man t.ex. är gäst 
eller tillhör hushållet, eller beroende på kön, genus och 
ålder.211 I diskussionen om de halländska husen nedan 
kommer vi att se konkreta exempel på detta.

I vissa tider och miljöer väljer man emellertid att 
markera dessa zoner på ett mera materiellt sätt genom 
att förlägga dem till olika rum. Det fysiska särskiljan
det blir en viktig del av den materiella kulturens ut
veckling under den tidigmoderna epoken, men som vi 
kommer att se är det stora skillnader mellan urbana 
och rurala miljöer i detta avseende.

Under tidigmodern tid införs det successivt en ny 
materiell kultur vid matbordet i de borgerliga hemmen. 
Den hänger delvis samman med att nya material - som 
porslin - och drycker sprids i takt med den ökande 
globaliseringen. Individuella tallrikar, servetter och 
gafflar är nyheter som vartefter vinner insteg i olika 
samhällsskikt. Detaljerna i dessa förändringar kring 
måltiden och det dukade bordet kommer vi återkom
ma till när det konkreta källmaterialet analyseras.

Husbyggandet undergår också en rad förändringar 
som framför allt innebär att man får fler rum i bosta
den. Rummen får olika specialfunktioner och de blir 
mer privata genom att man med hjälp av hallar och

trappor kan gå in i olika rum utan att först passera 
flera andra.

Det dagliga livet tar sig nya former också vad gäl
ler hemmets inredning. Medeltidens för oss spartanska 
möblering med få lösa möbler och småting ersätts suc
cessivt av mer ombonade interiörer med fler möbler, 
som bekväma fåtöljer och skåp för småting.212 I det 
här sammanhanget ingår också upprättandet av bo
uppteckningar, där föremål förtecknas efter sitt mate
rial och sitt ekonomiska värde, frikopplat från den 
dagliga användningen av dem.213

Bönderna och framväxten av det privata
Under tidig medeltid och sannolikt relativt långt fram 
i tiden så var den enskilda medlemmen av ett agrart 
samhälle inte först och främst en individ med den bety
delse vi idag lägger i ordet. Peter Aronsson har - i en
lighet med Gurevitj - hävdat att ”Personligheten gjorde 
inte halt vid den individuella kroppen utan sträckte sig 
i en social dimension till byn och släkten och i en ma
teriell dimension till jorden och redskapen.” 214

Tillhörigheten till gården och byn var sannolikt en 
mycket betydelsefull del av bondeidentiteten. Antalet 
personnamn var få och en bonde bestämdes med sin 
tillhörighet till en given gård snarare än med det indi
viduella namnet. Traditionen att ge barnen namn ef
ter avlidna släktingar enligt vissa principer antyder 
samhörigheten bakåt i tiden och det faktum att barn 
ofta gavs samma namn som ett avlidet syskon ger oss 
anledning att ifrågasätta hur tydlig den personliga 
identiteten egentligen var. Att man inte i någon större 
utsträckning identifierade människor med deras utse
ende har ju diskuterats ovan utifrån exemplet Martin 
Guerre.215

Samtidigt var bönderna av allt att döma geografiskt 
rörliga. Det är välkänt att man flyttade mellan gårdar. 
Landbogårdar bytte landbor, självägande gårdar bytte 
ägare. Bilden av släktgården som går i arv generation 
efter generation har inte så mycket med verkligheten 
att göra. Sådana fanns förvisso, men de var inte det
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normala. Graden av rörlighet skiftar med tid och plats, 
men det finns knappast någon anledning att generellt 
sett se bönderna som särskilt rotfasta.216

Detta dubbla synsätt på bönderna som å ena sidan 
knutna till gården, byn och jorden, å andra sidan geo
grafiskt rörliga är ett svårhanterligt problem när man 
försöker förstå något av den mentalitet som kan ha rått 
på landsbygden under medeltid och tidigmodern tid.

Hos borgerskapet utvecklas en ökad privatisering 
och betoning av individen under tidigmodern tid - det 
är i alla fall den vanliga föreställningen. Frågan om 
denna mentalitetsforandring också når bönderna är 
föga studerad. Jonas Frykman och Orvar Löfgren har 
hävdat att denna borgerliga mentalitet slår rot hos 
bönderna först under 1800-talet. Detta kan dock möj
ligen ifrågasättas - vissa inslag i den materiella ”pri
vatiseringskulturen” kan vi se tidigare än så på lands
bygden, t.ex. förekomsten av individuella tallrikar. Jag 
återkommer till denna fråga i samband med diskus
sionen nedan om den materiella kulturen på landsbyg
den och i städerna.

Sammanfattning
I beskrivningen ovan av tiden från äldsta medeltid till 
1700-talets senare del har jag valt att se den som en 
helhet ur ekonomisk och social synvinkel — som en 
feodal epok. Det utesluter naturligtvis inte att mycket 
stora förändringar ägt rum på en rad olika plan un
der samma period. Epoken bär också fröet till den 
moderna tiden i sig, och det växer sig större och blir 
mer synligt mot slutet av perioden.

Förhållandet mellan staden och landsbygden har 
naturligtvis skiftat under denna långa tid. I den allra 
äldsta medeltiden, när både städer och byar är nya 
inslag i landskapet och samhällsstrukturen, kan vi se 
stora likheter mellan dem. Men relativt snabbt, kan
ske inom loppet av bara ett par generationer, har stä
derna topografiskt förändrats på ett sätt som klart 
skiljer dem från den kringliggande landsbygden. Från 
medeltidens mitt, 1200-1300-talet, har vi ett synligt

borgerskap i städerna med särskilda funktioner och en 
speciell materiell kultur.

Efter den senmedeltida agrarkrisen kan vi i vissa 
avseenden se ett närmande mellan stad och landsbygd. 
Städerna inkorporerar stora stadsjordar inom sina om
råden och blir på ett sätt mer ”agrara”. Bönderna 
knyts visserligen hårdare till frälset och kungamakten, 
men får samtidigt ett större inflytande på sin egen pro
duktion och blir livliga deltagare i den omfattande 
handeln med livsmedel som tar fart under 1500-talets 
högkonjunktur. Materiella inslag från staden, särskilt 
det importerade klädet, blir vanliga också i bonde
hemmen.

Från senmedeltiden, men särskilt under 1600-talet 
och framåt, blir böndernas handel i högre grad mot
arbetad. Man försöker styra in såväl handel som hant
verk för avsalu till städerna och förväntar sig att bön
derna skall ägna sig åt jordbruket och inte åt borger
liga näringar. Att dessa förväntningar inte infriades har 
vi dock en rad exempel på.

Under medeltidens lopp utvecklas det ståndssam
hälle vi ser fullt utvecklat under tidigmodern tid. Bor
gare och bönder kommer då att utgöra två separata 
stånd, detta till skillnad från utvecklingen i större de
len av Europa. Från 1600-talets senare del och under 
1700-talet kan vi se att ståndstanken börjar luckras 
upp och att man i högre grad bedömer människor uti
från deras individuella egenskaper.

1700-talet blir den tid då de feodala relationerna 
löses upp och jorden blir en vara som kan köpas av 
nästan vem som så önskar. Krono- och frälsegårdar 
friköps i viss utsträckning och blir skattegårdar. Bön
derna får ett reellt politiskt inflytande i riksdagen och 
ett ökat välstånd. Men stora befolkningsgrupper på 
landsbygden marginaliseras. De blir jordlösa torpare 
och backstugusittare, en utveckling som accentueras 
under 1800-talet. Som vi såg inledningsvis är skillna
derna i materiell kultur mellan städer och landsbygd 
stora under 1700- och tidigt 1800-tal.

De forskare som sysselsatt sig med senmedeltiden 
och den tidigmoderna epoken har iakttagit en rad - i
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stor utsträckning sammanhängande - mentala och 
materiella förändringar, som man velat förlägga till 
denna period. Fenomen som individualism, privatlivets 
uppkomst, framväxten av en kapitalistisk anda, refor
meringen av den folkliga kulturen och övergången till 
en modern eller ”georgiansk” världsbild har i huvud
sak förlagts till tiden från 1500-tal till 1700-tal. Jag har 
också velat se att en särskiljandets kultur växer fram 
där den fysiska åtskillnaden mellan människor ökar.

I stor utsträckning har dessa företeelser setts som 
typiska för borgerligheten, d.v.s. de har främst knu
tits till städerna. Undantaget är Deetz, som ser den 
georgianska världsbilden växa fram i alla slags miljöer, 
urbana såväl som rurala.

Implicit innebär detta också att man sett bönder
nas kultur och mentalitet som relativt oförändrade eller 
i varje fall betydligt mindre påverkade av de nya ström
ningarna. Samtidigt har det framhållits att man verk

ligen försökte förändra böndernas världsbild mot den 
som den bildade överklassen omfattade.

Frågan är hur man lyckades. Kanske är det så att 
bönderna snarare betonade och utvecklade sin egen 
materiella kultur som en form av motstånd mot för
söken att förändra andra delar av kulturen och att 
detta är en del av förklaringen till den särskilda ”lands- 
bygdsestetik” som blir så synlig under 1700-talet.

Eller så har vi faktiskt en betydande förändring i 
mentalitet och materiell kultur också på landsbygden 
i samma riktning som i städerna - men bristen på käll
material kanske medför att vi inte riktigt ser den? 
Kanske tar den sig andra materiella uttryck än i stä
derna? Flär borde det arkeologiska material som skall 
presenteras nedan kunna bidra till diskussionen. Först 
ska vi dock se på utvecklingen i Halland, som i vissa 
avseenden skiljer sig från den mer allmänna samhälls
utveckling som skisserats ovan.
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Fig. 8. På kartan över Halland har några av de platser som berörs nedan markerats.
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När skånepågen Nils Holgersson flyger på en gåsrygg 
över Sverige i Selma Lagerlöfs berättelse, får han se 
alla de svenska landskapen utom ett - Halland. Kan
ske är det på något sätt symptomatiskt för Halland att 
det till och med i en geografibok för skolbarn blir bort
glömt. Landskapet är i mångt och mycket en periferi, 
men också något man färdas igenom, på väg någon 
annanstans.

Så långt tillbaka i tiden vi kan följa den halländska 
historien har landskapet präglats av samfärdsel. Genom 
dalarna, där de åar vi lärde oss rabbla i skolan - Lagan, 
Nissan, Ätran, Viskan - rinner fram, gick förbindel
serna från kontinenten och från Danmark in mot de 
gamla svenska områden i Västergötland och Småland. 
Och i det flacka landskapet mellan kustbygden och det 
kuperade inlandet gick stigar och vägar från söder mot 
norr via lämpliga vadställen i åarna. Ett område för 
samfärdsel, men också ett slags marginalområde. Un
der historisk tid har det alltid legat i utkanten av an
tingen det danska eller det svenska riket. Tidvis har det 
också varit ett mer eller mindre självständigt rike, sär
skilt hertigdömet Norra Halland som genom ett kung
ligt skötningsbrev 1241 blev fristående från Danmark 
- det återtogs dock av Valdemar Atterdag 1360 efter 
att först ha tillhört den svenska kronan en tid.

Hallands historia beskrevs i två band under 1950- 
talet.217 Därefter har mycket hänt, inte minst har mäng
der med ny kunskap genererats genom arkeologiska 
undersökningar. Det kan därför finnas anledning att 
här sammanfatta såväl den etablerade kunskapen som 
en del av de nya tolkningar som kommit under de se
naste decennierna. Främst tar jag upp kulturlandska
pets och agrarbebyggelsens utveckling samt den kom
plicerade halländska urbaniseringen. Den politiska 
historien berörs bara i förbigående.218

Landsbygden - bebyggelse 
och kulturlandskap
Det medeltida kulturlandskapet
Fram till relativt nyligen har man ofta sett odlingsland
skapet och den agrara bebyggelsen i Halland som rela
tivt statiska, att den bild av landskapet som storskif- 
teskartorna från främst sent 1700-tal ger också i hu
vudsak skulle representera det medeltida landska
pet.219 Vid tiden för storskiftet var ensädet det vanli
gaste odlingssystemet. Det har ansetts ha uråldriga 
rötter och man utgick från att bebyggelsen skulle ha 
legat på samma ställen från tidig medeltid fram till 
skiftesreformerna.

Nya undersökningar har emellertid visat att det hal
ländska landskapet varit långt ifrån statiskt. Tvärtom 
har en mycket dynamisk utveckling ägt rum genom 
hela medeltiden och fram i nyare tid. De halländska 
byarna har varit relativt rörliga enheter, med flera om
läggningar av såväl åkermark som bebyggelse. Bytom
ter och regelbundna tegskiften tillhör ovanligheterna.220

Vid övergången vikingatid - tidig medeltid anlades 
en mängd gårdar på nya lokaler. Detta fenomen sam
manföll med att den brukade marken delades upp ef
ter ett storskaligt system i en mängd långsmala par
celler, så kallade bandparceller, ett fenomen som kan 
iakttas över stora delar av södra och västra Sverige. 
Odlingen inom bandparcellerna har troligen varit i 
form av en slags gräsmarksbruk, med både åker- och 
ängsmark. Förändringen var av en sådan omfattning 
att den knappast hade kunnat växa fram ”av sig självt” 
utan den bör sättas i samband med politiska föränd
ringar som gjorde det möjligt för vissa jordägare att 
styra uppdelningen av marken. Sannolikt skall man se 
denna uppdelning som ett led i Jellingeättens expan-
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Lynga och Boberg i Skrea sn
Hallands lån 

1783
LM Vakt nr. M.52-9.1

A Lynga 
B Macn
C Knappagården 
I) Arfvidsgård 

E Sloagård 
F Brogården 
G Swensgård200 m

Fig. 9. Storskifteskartan över Lynga och Bobergs by, Skrea socken 1783. Notera parcellindelningen av åkermarken, vilken sannolikt 
går tillbaka på tidigmedeltida förhållanden. Ur Connelid 1999b.
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Öringe, Stålarp och Allgustorp 
i Gelinge och Rävinge snr 
Hallands län 
1796
LMV akt nr. M. 16-2:1

enclosed pasture

landholding boundary

boundary of hamlet

Fig. 10. Storskifteskarta över Öringe m.fl. byar i Gelinge och Rävinge socknar 1796. Gårdarna är placerade på inlagor i utmarken, 
långt från åkergärdet. Ur Connelid & Rosén 1997.

sion i östra Danmark, samma expansion som satt spår 
i form av ett regelbundet system med kungalev i varje 
härad.

Däremot behöver inte enbart kungamakten ha le
gat bakom bandparcelleringen av åkermarken. Man 
kan tänka sig att företeelsen också togs upp av en lo
kal elit som en symbol för deras maktanspråk, att den 
hade såväl ideologisk som jordbruks- eller skattetek
nisk bakgrund.221 I vilket fall som helst kan den ses 
som en tydlig symbol för feodaliseringen av det tidig
medeltida samhället.

Med början under 1200-talet skedde ännu en på
taglig förändring av odlingslandskapet. Markindel-

ningssystemet med bandparceller togs delvis ur bruk 
och marken fördelades efter andra principer. Man 
minskade den odlade arealen och boskapsskötseln fick 
allt större betydelse. Det var sannolikt vid denna tid, 
kring mitten av medeltiden, som ensädet etablerades 
som huvudsakligt odlingssystem i Halland och en ”lås
ning” av landskapet i olika funktioner - åker, äng, 
betesmark - tog form. Förändringen sammanföll också 
med övergången till ett nytt jordvärderingssystem i 
Danmark.222

Vid samma tid flyttades (eller nyetablerades) också 
en rad gårdar till lägen närmare utmarkerna. Det har 
föreslagits att dessa flyttningar skulle haft ett samband
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med den alltmer ökande betydelsen för boskapssköt
sel under senmedeltid. Man kan hypotetiskt tänka sig 
att man samlade den minskade åkermarken inom ett 
område, som lätt kunde kringgärdas. Utanför detta 
område anlades betesmarker och fägator som ledde bo
skapen ut mot de stora betesmarkerna på utmarkerna, 
som var många gånger större än den odlade marken.

Detta är en tänkt utveckling, men den har stöd i 
den arkeologiskt undersökta bebyggelsen, som visar 
att det har funnits flera perioder med flyttning av be
byggelse långt in i tidigmodern tid. Likaså finns det 
företeelser i de äldre lantmäterikartorna som tyder på 
omfattande flyttningar av gårdar - marknamn med 
förleden toft- eller andra bebyggelseindikerande namn, 
förekomsten av övergivna hägnader och fägator som 
tagits ur bruk är några exempel.

Vad vi däremot inte vet är vilka bakomliggande fak
torer som styrde flyttningarna. Var det beslut som fat
tades inom bondekollektivet eller ser vi resultatet av 
en omfattande styrning av bebyggelsen från stormän

och kungamakt? Vi kan misstänka att det inte var 
böndernas beslut helt och hållet. Många av dem var 
landbor och därmed beroende av jordägarens beslut 
kring sådant som rörde landbogården.

Vi kan också se hur det halländska frälset i mycket 
stor utsträckning krävde in jordräntan i form av smör, 
något som kan ha tvingat landborna till en viss inrikt
ning på produktionen och därmed indirekt till en 
omläggning av bebyggelsen.223 Men vi vet inte i vil
ken utsträckning smörräntan verkligen togs ut i smör 
eller om den snarare var en måttenhet som kunde 
omvandlas till andra produkter, eller till reda pengar. 
Frågan om orsakerna bakom de halländska gårds- 
förflyttningarna tillhör de som ännu väntar på sin ut
forskare.

Vi kan inte se någon tendens till en bestående 
bybildning i Halland under medeltiden. En rad gårdar 
etableras förvisso under 900- och 1000-talen, men i 
många fall flyttas de eller läggs ned under 1200-talet. 
En stor del av de halländska gårdarna är också ensam-
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gårdar eller ligger i mycket små byar med några få 
gårdar. Någon bybildning i dansk/skånsk bemärkelse 
ser vi alltså inte här.224

Det fanns inte heller några städer i det tidigmedel
tida Halland. Det är därför intressant att studera vilka 
av de övriga inslagen i den tidigmedeltida samhälls
omvandlingen som går att iaktta här. Peter Carelli har 
identifierat en rad företeelser vad gäller den materi
ella kulturen på landsbygden, som han menar skulle 
ha ett urbant ursprung. Några av de exempel han tar 
upp är förekomsten av tomtrännor, hus med tak
bärande väggar, råjärnsbearbetning och ett ökat in
tresse för havsfiske.225

Samtliga dessa företeelser har kunnat påvisas också 
i Halland under tidig medeltid. Men landskapet är som 
sagt föga urbaniserat vid denna tid. Någon direkt på
verkan från städer till den omgivande landsbygden har 
alltså inte varit möjlig i Halland. Vill man se de ovan 
beskrivna företeelserna som urbana måste det alltså 
ha funnits en mycket stark urban kultur som spritt sig

ut på landsbygden långt innan landskapet egentligen 
får några städer.

Alternativt kan man se dessa företeelser som ingå
ende i en allmän tidigmedeltida förändring som har ägt 
rum i staden såväl som på landsbygden och som inte 
direkt kan kallas urban. Detta är frågor som vi får an
ledning att återkomma till.

Odlingslandskapet under nyare tid
Vi kan inte få någon sammanhängande bild av det 
halländska landskapet utseende förrän under det sena 
1700-talet. Nästan alla byar på slättbygden och en stor 
del av skogsbygdens byar storskiftades då och kartorna 
som upprättades vid dessa förrättningar ger många de
taljer kring landskapets utseende.

Men detta landskap hade inte stora likheter med 
det vi ser idag. Dagens stora sammanhängande fält och 
barrskogsklädda höjdryggar är ett resultat av 1800- 
och 1900-talens jordbruksreformer som förvandlade
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Halland från ett boskapsskötande, mångsysslande 
landskap, av många ansett som fattigt och eländigt, 
till ett välmående sådant med överskott på den säd som 
man några generationer tidigare fått köpa, bl.a. från 
Skåne.

Det mest karaktäristiska för 1700-talets kulturland
skap var det öppna, skoglösa landskapet. Huvudde
len av marken var utmark som till största delen be
stod av ljunghedar. Större träd saknades såväl här som 
på inägorna. Trä till virke fick köpas från Småland eller 
Västergötland och till bränsle utnyttjades vad man 
kunde komma över - torv, kvistar, tång och annat

Marken var indelad i inägor - åker och äng - och 
utmark och det dominerande odlingssättet var ensäde, 
d.v.s. åkrarna brukades i huvudsak årligen utan mel
lanliggande trädesperioder. Åkrarna upptog bara en 
liten del av inägorna och låg i allmänhet på de högre 
liggande, väldränerade markerna. De tyngre och fuk
tigare markerna ned mot åarna nyttjades främst till 
slåtter, nödvändig för att föda den boskap vars gödsel 
var en förutsättning för ensädet. Inägogärdena var i 
många fall gemensamma för flera byar och gårdar som 
samarbetade i så kallade hägnadslag.

Åkermarken var lågavkastande och i varje fall un
der 1700-talet otillräcklig för att förse gårdarna med 
säd till husbehov. Åkern och ängen till Stenstorps by i 
Slöinge socken i landskapets mellersta del beskrevs på 
följande sätt 1729: ”Ackeren består af 1/3 med Sand 
ock swart mylla, de 2/3 dehlar med wåt öhr, mycket 
förlagd av stenrör ock jordfasta stenar, at den är 
mycket skrin til åhrs wäxten kan eij gifwa mer när 
medelmåttig åhrswäxt är än 2dra kornet och i bästa 
3 die komet.. .Ängen består af höga skrinna stenbackar, 
med liung och kall sägg beblandat.. .bewuxen med able 
och biörckebuskar, samt til en debi wid gl: små up- 
wäxta Rjs-Ekar och buskar... ”

I övergången mellan utmark och inägor fanns det 
på flera ställen beteshagar som på sina håll bildade en 
bred övergångszon mot utmarken. Några av de stora 
frälsegodsen hade en del skog på sin utmark, främst 
då bokskog som gav bete till svinen. I övrigt var

utmarken nästan skoglös. Ur landsbeskrivningen kan 
citeras för t.ex. Hörsås Noregård i Getinge socken 
”Betesmarck af...Berg och Liung tufwor, samt några 
Bäcke krokar. Beteshage till 8 st. koor af stenig och 
Sanek kierrmarck, bewuxen medahloch Biörck....På 
Fäladsmarcken fins ingen skoug eller torfmosse”.226

Gårdarna var i allmänhet placerade i övergångs- 
zonen mellan utmark och inägor. I vissa fall låg går
darna på till synes sekundärt tillkomna intagor, ibland 
på flera hundra meters avstånd från åkermarken. 
Dessa lägen var resultatet av de återkommande flytt
ningar av gårdsbebyggelsen som diskuterades ovan och 
som av allt att döma har fortsatt in i tidigmodern tid, 
i vissa fall ända in i 1700-talet.

Den kulturlandskapsutveckling som skisserats här 
är dock inte något unikt för Halland. Vi kan se paral
leller till den i ett större västsvenskt område som om
fattar norra Skåne liksom delar av Västergötland (sär
skilt Marks och Kinds härader) och Småland. I Hal
land är den kanske ovanligt tydlig, eftersom strukturer
na där, till skillnad från t.ex. Skåne, inte i lika hög grad 
döljs av den senare utvecklingen.227

Byar och ensamgårdar
Gränsen mellan vad som är en ensamgård och vad som 
skall betraktas som en by kan dras på flera olika sätt. 
Här betraktar jag som gårdar sådana jordregister- 
enheter som är på ett mantal eller mindre och som i 
det skriftliga källmaterialet ses som en gård, vad gäl
ler t.ex. namn och jordskatter. Byar är sålunda alla 
jordregisterenheter som består av mer än ett mantal 
(naturligtvis undantaget säterier och liknande) och som 
i det samtida källmaterialet beskrivs som innehållande 
flera gårdar. För att två eller flera gårdar skall betrak
tas som en by krävs också att de har en bruknings- 
gemenskap.

I det skriftliga källmaterialet - främst jordeböcker 
och mantalslängder - är det i allmänhet ganska tyd
ligt vad som är en by och vad som är en ensamgård. 
Däremot kan de vara svåra att skilja åt rumsligt. I



4. En halländsk historia 61

Fig. 12. Storskifteskartan över 
Tröinge by 1786. Gårdarna 
ligger på inlagor utanför 
inägorna. Foto: Pär Connelid.

Halland var det snarare regel än undantag att flera 
brukare delade på en gård, särskilt de större på ett 
halvt eller ett helt mantal. Två till fyra brukare på en 
gård verkar ha varit det normala. I vissa fall har man 
haft gemensamma gårdsbyggnader, men ofta har varje 
brukare haft sina byggnader. En kameral ensamgård 
har därför i praktiken kunnat se ut som en liten by med 
tre-fyra gårdsenheter och lika många hushåll.

Som vi har sett ovan var reglerade bytomter något 
ytterst ovanligt i Halland. Normalt låg varje gård i en 
by på sin egen särhägnade tomt och det var ofta långt 
mellan gårdarna, som låg längs gränsen mellan inägor 
och utmarker. I vissa fall kunde det vara över en kilo
meter mellan gårdarna i samma by. En sådan by såg 
naturligtvis i praktiken ut som en rad ensamgårdar. 
Men gårdarna hade en brukningsgemenskap i det ge
mensamma inägogärdet, något som alltså definierar 
dem som en by.228

Det är först med den svenska jordeboken från 1646 
som vi får en någotsånär heltäckande bild över de hal
ländska byarna och gårdarna. Jordeböcker hade gjorts 
också under den danska tiden. Dessa omfattade dock 
bara mindre områden och de uteslöt normalt frälsegår- 
darna, vilket gör dem till betydligt mer osäkra källor.

Av jordebokens cirka 4000 gårdar var en knapp 
tredjedel ensamgårdar. Resten låg i byar som varierade 
i storlek mellan 2 och 24 gårdar. Endast en mindre del 
var skattegårdar och de allra flesta halländska bön
der var landbor under kyrka, krona eller frälse. De 
allra flesta byar bestod endast av två gårdar och yt
terst få var riktigt stora. De enda byar som hade mer 
än 20 gårdar var Spannarps kyrkby med 24 gårdar och 
Backa by i Värö socken med 21 gårdar.229 I praktiken 
fanns det som antytts ovan betydligt fler brukare än 
så. Hörsås by i Getinge socken, som kommer att dis
kuteras ingående nedan, bestod av tre gårdar, men
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antalet brukare i byn har legat runt det dubbla under 
större delen av den tid vi kan följa gårdarna i mantals- 
längder och andra skriftliga källor.230

Maktens gårdar
Kungalev
Under tidig medeltid kan vi följa den framväxande 
danska kungamaktens intressen i Halland genom de 
kungalev och patrimoniumgods som är omnämnda i 
den s.k. Kung Valdemars jordebok. Källan i sig kän
ner vi från en avskrift från cirka 1300 medan uppgif
terna i jordeboken härrör från tiden omkring 1230.

Kungaleven uppfattas som det kungliga ämbetsgod- 
set, till skillnad från konungens släktgods, patrimoniet. 
Kungalev kan vara såväl geografiska områden (öar, 
skogar) som orter. Det finns betydligt fler kungalev i 
östra Danmark - i allmänhet ett per härad - än i väs
tra, där i stället patrimoniumgodset är mer omfat
tande.

Skillnaden mellan de båda typerna av kungligt gods 
kan spåras från 1130-40-talet och kan ha funnits re
dan på 1080-talet. Kungaleven har sannolikt tillkom
mit under en begränsad period omkring 1020 och när 
de förtecknas i KVJ så är systemet av allt att döma i 
upplösning. Från 1200-talets senare del kommer bor
gar och städer att vara de platser i landskapet varifrån 
kungliga och andra överhöghetsrätter hävdas.

Kungaleven har uppenbarligen varit viktiga plat
ser för kungamakten. De var ofta försedda med kungs
gårdar och en stor del av det politiska händelseförlop
pet under slutet av 1000- och 1100-talet är knutet till 
dessa. Deras funktioner har varit av två slag. Dels har 
de fungerat som residens för en resande kung och hans 
följe, dels har de varit lokala centra, varifrån kungliga 
rättigheter kunde hävdas, däribland inkrävande av 
skatter och avgifter.231

Kungalevslistan i KVJ förtecknar följande gods i 
Halland som tillhörande kungalevet: Halmstad med 
dess tillhörande (på gränsen mellan Tönnersjö och

Himle
■ Grimeton ft V,---

Sjönevad
Faurås

Fa urås,

Halmstad.

Halmstad Tönnersjö

• Lagaholm

Fig. 13. Den halländska häradsindelningen med kungaleven 
markerade.

Halmstad hd), Faurås (Faurås hd), Sjönevad (Årstad 
hd), Grimeton med dess tillhörande (Himle hd), Vare 
(dito), Tölö (Fjäre hd), en ”skog som kallas allmän
ning och alla byar anlagda därav och alla skogar hö
rande därtill” och Lagaholm (Höks hd).

Dessutom upptas ”vad han haft ovan isen” quic- 
quid habuerat super ds, en något förbryllande formu
lering som rimligen avser det gods i Ås i Viske härad 
som donerats till cistercienserklostret Åskloster, grun
dat 1194. Något kungalev finns i övrigt inte i Viske 
härad.232
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Den östdanska strukturen med betydligt fler kunga- 
lev än i västra Danmark kan förklaras med att den 
framväxande kungamakten i form av Jellingeätten inte 
hade något godsinnehav att tala om här.233 Den lokala 
politiska makten bör alltså ha innehafts av andra grup
per, utan omedelbart samband med Jellingeätten. Går 
det då att urskilja en lokal maktstruktur i Halland 
under tidig medeltid?

Centralplatser och huvudgårdar
I det arkeologiska materialet framträder en rad plat
ser som på olika grunder kan kallas centralplatser el
ler något liknande. Redan under yngre järnålder är 
detta tydligt, med platser som Slöinge, Stafsinge och 
Grimeton. Vissa av dessa platser har något slag av kon

tinuitet upp i tidig medeltid medan andra, som Slöinge, 
helt tycks upphöra.234

I södra Halland grupperar sig några centralortsin- 
dikationer kring Ösarp och Köpinge, strax norr om 
Laholm. Platserna diskuteras ingående längre fram i 
texten. Här skall bara nämnas förekomsten av ort
namnet Köpinge och de arkeologiska beläggen i grann
byn Ösarp för en storgård, med av allt att döma under
lydande gårdar och någon form av handelsaktiviteter.

I Kvibille och dess grannsocknar Getinge, Vapnö 
och Holm, strax norr om Halmstad, finns också flera 
tecken på en lokal maktelits närvaro. En vikingatida 
silverskatt och fyra tidigmedeltida runstenar, en i var
dera socknen hör till dessa. Kvibille socken inrymmer 
också Biskopstorp, som utifrån uppgifterna i KVJ tycks 
ha tillhört det kungliga patromoniumgodset.233

Fig. 14. Getinge kyrka vid 1700-talets mitt med en runsten inmurad i södra långhusväggen. Ur Richardson 1752.
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Geringe kyrka har ett brett västtorn som möjligen 
härrör från kyrkans byggnadstid. Tillsammans med fö
rekomsten av en större gårdstomt intill kyrkan stär
ker detta misstankarna om en tidigmedeltida huvud
gård i Getinge. Några mer konkreta belägg för en så
dan finns emellertid inte.236 Vapnö är känt som ett fräl- 
segods från 1300-talets början, men dess historia dess
förinnan än okänd.237

Längre norrut framträder området runt Atrans 
mynning som ett centralområde. I Stafsinge, strax ös
ter om Falkenberg, finns det flera centralortsindika- 
tioner. Till dessa hör en silverskatt, en mäktig gravhög 
med en rest sten intill och lämningarna av en boplats 
av ”Slöinge-typ” från yngre järnålder med ett rikt fynd
material. Här fanns också vad som av allt att döma var 
en storgård från 1000-1100-tal.238

Kungamakten hade redan under tidig medeltid in
tressen i nedre Ätradalen med de två kungalev som 
ligger relativt nära varandra här - Faurås i Stafsinges 
grannsocken Vinberg och Sjönevad något längre inåt 
land.239 Situationen med kungalev och och en intillig-

Fig. 15. Grimetons kyrka, kraftigt ombyggd men med rötter 
i medeltid. Foto: förf.

gande storgårdsmiljö påminner om Varia, med kung- 
alevet i Tölö alldeles i närheten och om Lagaholm - 
Ösarp, även om avståndet Stafsinge - Faurås är något 
större.

Förhållandet kan tolkas som att en lokal magnat 
och en framväxande kungamakt haft gårdar i närhe
ten av varandra, i syfte att bevaka sina respektive in
tressen i området. Men det kan lika väl ha varit fråga 
om en samverkan mellan denna tänkta storman/kvinna 
och en kungamakt som han/hon kan ha haft nära 
släkt- eller vänskapsband med.240

Grimeton, någon mil öster om Varberg i Himleåns 
dalgång, framstår under yngre järnålder som ett cen
tralområde med flera inslag. Här finns ett stort och 
spektakulärt beläget gravfält, Broåsen, och i närheten 
av detta har en rad centralplatsindikerande fynd gjorts. 
Ytterligare två gravfält med rik variation på gravfor
mer finns i närheten.241 Grimetons kyrka härrör från 
tidig medeltid och alldeles intill kyrkan har man gjort 
fynd av Östersjökeramik. Här finns också bebyggel
sespår i form av kraftiga stenskodda stolphål.242 Vi har 
en likartad situation i Skummeslöv i den sydligaste 
delen av landskapet med en tidigmedeltida bebyggelse 
omedelbart intill kyrkan, som i det här fallet troligen 
tillhört en storgårdsmiljö.243

En annan, om än osäker, antydan om Grimetons 
betydelse ges i den så kallade gränsläggningsnotitian, 
som finns i vissa versioner av Äldre Västgötalagen. Här 
nämns en Grimulf från Grimeton (med variationer) 
som skall ha deltagit i en gränsläggning mellan Dan
mark och Sverige. Källan är omdiskuterad, men det 
faktum att Grimeton nämns är under alla omständig
heter ett tecken på att platsen hade en betydelse ut
över den lokala under tidig medeltid.244 Grimeton 
nämns också i KVJ, där gården tillsammans med 
landborna i Vare betalar en avgift till kungen. Både 
Grimeton och Vare räknas till kungalevet.245

Slutligen skall nämnas området kring Tölö och 
Fjärås socknar i nordligaste Halland, liksom Onsala. 
Tölö tillhörde kungalevet och här fanns en kungsgård. 
Mittemot Tölö by, där kungsgården av allt att döma



Fig. 16. Tölö kyrka, den troliga platsen för kungalevet Tölö, sedd från storgården på Varia. Fotograf okänd.

var belägen, låg på Varlaplatån en gård med ett stort 
Trelleborgshus och ett rikt fyndmaterial med bland 
annat avfall från tillverkning av täljstenskärl, alltihop 
tolkat som en storgård från 1000-1100-tal.246

Fjärås Bräcka är en ändmorän, som utgör ett myck
et påtagligt inslag i det annars flacka landskapet sö
der om Kungsbacka. Här finns flera centralplats- 
indikationer, bland annat det stora Li-gravfältet från 
yngre järnålder. Något länge norrut, vid Fjärås kyrka, 
låg en omfattande boplats från ynge järnålder och yt
terligare en del gravar. Av allt att döma har kvarnstenar 
tillverkats på denna plats. Fynd av en guldbrakteat och 
en vikingatida silverarmring på platser i närheten är 
ytterligare centralplatsindikationer.247

Den södra delen av Onsalahalvön avgränsas av en 
rad med fornborgar. Här finns ett par troligen sakrala 
ortnamn - Onsala och Lunna.248 Onsala intar en sär
ställning i KVJ, där det bland de kungliga inkomsterna 
upptas en särskild skatt i form av salt, korn och vad
mal från Tölö gård och invånarna i Onsala.249 På

Onsalahalvön finns också ortnamnet Köpstaden. Vad 
det står för är oklart, men associationerna går natur
ligtvis till en vikingatida handelsplats. Ytterligare en 
sådan plats finns strax söder om dagens Varberg, 
Gamla Köpstad. Liksom Köpinge vid Laholm är dessa 
platser arkeologiskt relativt okända och frågan om 
huruvida de är gamla handelsplatser eller ej får tills 
vidare stå öppen.250

Denna genomgång av möjliga centralplatser från 
yngre järnålder och äldsta medeltid ger alltså intryck 
av ett landskap med flera små, lokala maktcentra. 
Fyndmaterialet visar dock att de som innehade dessa 
platser hade kontakter långt utöver det närmaste 
omlandet. I vissa fall har en specialiserad hantverks
produktion - täljsten, kvarnstenar, glaspärlor - utö
vats här. Det finns en viss geografisk närhet mellan 
dessa platser och kungaleven, men kungsgårdarna fö
refaller ändå att ha etablerats något vid sidan av de 
lokala ”huvudgårdarna”. Om man skall tolka detta 
som ett samarbete mellan lokala stormän och Jellinge-
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Fig. 17. Li-gravfältet, sett från luften. Foto: Jan Norrman.

ätten eller om det rör sig om grupper i motsättning till 
varandra är en öppen fråga.

Det är också oklart hur ett maktutövande från 
dessa gårdar sett ut i praktiken. Man kan tänka sig 
att den lokale stormannen (som nog mycket väl kunde 
vara en kvinna) hade ett antal gårdar knutna till sig, 
varifrån han dels kunde uppbåda manskap i händelse 
av oroligheter, dels krävde in avgifter i t.ex. säd eller 
boskap. Den mycket stora ekonomibyggnaden på 
Ösarp kan vara ett tecken på detta - en förvarings
plats för inkrävda livsmedel - och detsamma kan gälla 
för Stafsinge, med två mycket stora byggnader.251

Denna struktur med lokala storgårdar och kunga- 
lev bröts upp under 1200-talet. De tidigmedeltida stor
gårdarna av den typ som har beskrivits ovan - Ösarp, 
Varia och Stafsinge - verkar ha försvunnit eller för
ändrats kraftigt under detta århundrade. Vart inneha
varna av dessa gårdar tog vägen är ännu en gåta. Till
hörde de en lokal maktelit som förlorade sin makt och 
sedan kom att bo på gårdar som inte skiljer ut sig från 
mängden? Eller anlade de nya huvudgårdar på plat
ser som vi ännu inte har återfunnit? I det äldre kart
materialet finns flera exempel på företeelser som ty
der på att medeltida huvudgårdar vid någon ännu 
okänd tidpunkt delas och blir till ”vanliga” bondgår
dar. Denna process är dock ännu föga känd.252

En hypotes är dock att flera huvudgårdar uppstår el
ler flyttas i samband med den allmänna omläggning 
av bebyggelsen som vi kan se under 1200-talet. Dessa 
högmedeltida huvudgårdar tycks däremot inte ha satt 
några nämnvärda spår i skriftligt källmaterial och inte 
heller i landskapet. Därför kan man misstänka dels att 
de haft en relativt kort livstid, dels att de lagts ned 
innan det skriftliga källmaterialet börjar bli rikligt, 
d.v.s. före senmedeltiden.

Kanske är det fråga om gårdar som tillhört ett so
cialt mellanskikt - inte bönderna, inte det mäktiga 
högfrälset utan snarare ett lågfrälse skikt. I så fall kan 
gårdarna ha förlorat sin funktion som huvudgårdar i 
samband med den senmedeltida agrarkrisen, då det är 
välkänt att många inom lågfrälset förlorade sin frälse- 
status. Gårdarna kan ha köpts upp av högfrälset, de
lats och lagts ut som landbogårdar. Tydliga belägg för 
att så har skett har vi i Åke Axelssons jordebok från 
1400-talets mitt, där det på flera ställen anges att han 
köpt huvudgårdar.253

Huvudgårdarnas utseende och belägenhet under 
hög- och senmedeltid är alltså ännu i stor utsträckning 
olösta frågor. Det finns en del mindre befästningar i 
det inre av landskapet, t.ex. Tidemansholme vid Nis
san och Truedsholme i Byasjön i Dagsås socken, men 
de är inte arkeologiskt undersökta i någon nämnvärd 
utsträckning. Huvuddelen av de hög- och senmedel
tida befästningarna torde ha varit anlagda i statussyfte 
snarare än försvarsdito, naturligtvis med undantag för 
riks- och länsborgarna längs kusten. Liksom fallet är 
i Skåne och Småland har vi också exempel på att 
huvudgårdar verkar ha flyttat ut från byar under hög- 
eller senmedeltid.254 Detta är dock en utveckling som 
är mycket lite känd i Halland.

Under nyare tid anlägger högfrälset slott och her
resäten som i flera fall bryter upp äldre bebyggelse
strukturer. Detta blir särskilt tydligt efter Brömsebro- 
freden 1645, då en rad svenska frälsemän förvärvar 
gods i Halland. Ett exempel är Sperlingsholm, strax 
norr om Halmstad, som anläggs omkring 1650 av den 
nye svenske generalguvernören Caspar Otto Sperling.



Fig. 18. Truedsholme, en sen 
medeltida borganläggning i 
mellersta Halland. Foto: förf.
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Efter att ha köpt den gamla sätesgården Snidstrup 
(Snöstorp) tillika med 78 bondgårdar och ett falkläger 
vid Fyllestrand, lägger han ned Snidstrup och flyttar i 
stället säterifriheten till sitt nya gods Sperlingsholm. 
Detta låter han bygga på mark som tillhör Klackerups 
by, varvid byn avhyses. Av bybebyggelsen finns idag 
inga spår, men delar av byns åkermark finns kvar i 
form av fossila odlingsspår.255

Nedläggningar av byar fortsätter ända in i 1800-ta- 
let. Ett exempel är Abilds by, som avhyses 1840, då 
ägaren till Hjulebergs slott, familjen Thotts gamla sä
tesgård, beslutar att lägga byns jord i stordrift direkt 
under godset. De 34 frälsebönderna tvingas flytta eller 
blir torpare under Hjuleberg och deras gårdar rivs.256

Städerna
I dagens Halland finns fem städer som alla har rötter 
ned i medeltid. Men Hallands urbaniseringshistoria är 
mer komplicerad än så och innehåller en rad flyttning
ar och dubbleringar av städer. Någon stabil urbanise
ring, av den typ vi känner till från östra Mellansve
rige, där städerna i huvudsak var etablerade på sina 
nuvarande platser under 1200-talet, ser vi inte här. 
Detta gäller generellt för Västsverige. I området grun
das visserligen tre av det nuvarande Sveriges allra 
äldsta städer, Skara, Lödöse och Kungahälla under 
1000-talet, men därefter gör urbaniseringen halt en 
längre tid. Det är egentligen först under senmedeltid 
det tillkommer nya städer i området - undantaget 
Marstrand, som troligen anläggs under sent 1200-tal. 
Under 1400- och tidigt 1500-tal tillkommer så städer 
som Falköping, Hjo, Bogesund (Ulricehamn), Lid
köping, Uddevalla och Brätte och under 1620-talet 
grundas Borås och Göteborg. Urbaniseringen i Väst
sverige är egentligen inte avslutad förrän Brätte läggs 
ned och Vänersborg anläggs 1644, Varberg flyttas till 
sin nuvarande plats 1666 och Strömstad blir köping 
1667 och strax därefter stad.

Den västsvenska urbaniseringen är alltså en kom
plicerad och utdragen process, men situationen i Hal

land är kanske den mest invecklade.257 Som vi har sett 
är också bybildningsprocessen i Halland högst oklar 
och den bybildning som vi kan se i t.ex. delar av Skåne 
under tidig medeltid har inte har någon riktig motsva
righet här.258 Landskapet befinner sig i en ständigt 
pågående förändringsprocess, där stabila strukturer 
inte riktigt kan slå rot.

I det följande skall jag göra en genomgång av stä
derna, från söder till norr, med lite kommentarer kring 
olika problem som är förknippade med deras upp-

Kungsbacka

- Gåsekii

iW Nya Varberg 
•Q# Gamla Varberg

Nya Falkenberg 
WB Gamla Falkenberg

Halmstad

Laholm

Fig. 19. De halländska medeltidsstäderna. Karta: Anders 
Andersson.
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komst och funktion. Några av städerna kan kopplas 
till de gårdar som i Kung Valdemars jordebok hörde 
till kungalevet, andra till de borgar som under 1200- 
talet anlades vid kusterna medan ytterligare andra är 
senmedeltida nyetableringar.

Laholm
Laholm längst i söder ligger vid Lagan, som är segel
bar upp till staden. Platsen är känd redan i Kung Valde
mars jordebok från omkring 1230 och tillhörde då 
kungalevet. Här anges också att bland de kungliga in
komsterna ingick 15 mark silver från Lagaholms gård, 
torget, landborna, skatten, kvarnen och fisket. Detta 
belägg har ibland tagits som intäkt för att förlägga 
uppkomsten av Laholms stad ned i 1200-talets bör
jan eller tidigare. Stadskriterier i mer formell mening 
finns dock först från 1300-talet, med sigill och borg
mästare. Från 1481 finns ett omnämnande av Laholm 
som köpstad.259

Stadskyrkans ålder är oklar, men den har på stilis
tiska grunder daterats till omkring 1225. Kyrkan är 
helgad åt S:t Clemens. Detta är ett intressant faktum, 
då huvuddelen av de kända Clemenskyrkorna i Skan
dinavien kan dateras till 1000-talet och patrociniet har 
en klar anknytning till kungamakten.260 Möjligen har 
dagens stadskyrka - som också är församlingskyrka 
för Laholms landsförsamling - haft en föregångare i 
äldsta medeltid, kopplad till Lagaholms kungsgård.

Intill staden, på en ö i Lagan, ligger borgen Laga- 
holm, vilken sannolikt är en efterföljare till den kungs
gård som nämns i KVJ. Dagens Lagaholm är resulta
tet av en omfattande ombyggnad under Kristian IV:s 
tid och hur den medeltida befästningen såg ut, eller när 
den först anlades, är osäkert även om rekonstruktions- 
försök har gjorts. Borgen var tidvis centrum i det syd
liga av de båda halländska länen.

I anslutning till borgen ligger en omfattande begrav
ningsplats som sannolikt har använts från äldsta med
eltid fram till 1400-talets förra hälft. Det är omdisku
terat vilken funktion denna begravningsplats fyllde, det

Fig. 20. Stadskyrkan S:t Clemens i Laholm, sedd från Kyrko
gatan någon gång kring sekelskiftet 1900. Fotograf okänd.

har föreslagits att den skulle vara borgens begravnings
plats, en äldre sockenkyrkogård eller platsen för det 
äldsta Laholm. Någon kyrka har inte påträffats här, 
men området med begravningar är så stort att en kyrka 
mycket väl skulle kunna rymmas inom det - kanske 
den ursprungliga Clemenskyrkan. Detta är dock ren 
spekulation.261

Ytterligare en intressant faktor i Laholms historia 
är namnet Köpinge på en plats en dryg kilometer nord
väst om Laholm, på Lagans nordsida. Det har före
slagits att namnet skulle beteckna en vikingatida han
delsplats, i analogi med de skånska köpingeorterna. 
Det ”torg” som nämns i KVJ har möjligen också le
gat här, d.v.s. någon form av reglerad handel kan ha 
ägt rum här.262 Men det kan lika väl tänkas att plat
sen läggs ned när en kungligt kontrollerad handel eta
bleras vid Lagaholm.

Någon handelsplats vid Köpinge har dock inte 
(ännu) kunnat påvisas arkeologiskt och i väntan på 
mer handfasta arkeologiska belägg får frågan lämnas 
därhän. I grannbyn Ösarp har det dock funnits en 
ovanligt stor gård från vendeltid och in i 1200-talet. 
Gården tycks ha haft en storhetstid under 1000-1100- 
talen och kanske har någon form av handelsaktiviteter 
ägt rum här under denna tid, bl.a. påträffades ett vikt
lod på platsen.263



70 Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal

De arkeologiska undersökningar som gjorts inom da
gens stadsområde har inte i något fall kunnat visa på 
en bebyggelse före tidigast 1500-talet. Trots att olika 
stadskriterier är kända från 1300-talet så har man 
alltså inte funnit någon bebyggelse från denna period. 
Staden har troligen varit mycket liten och främst fyllt 
en funktion i den lokala handeln - till exempel kan 
produkterna från blästerugnarna i Hishultsområdet ha 
omsatts via Laholm. Laxfisket i Ätran har också varit 
betydelsefullt för borgarna i Laholm och redan i KVJ 
anges att kungens årliga inkomst från Lagaholm var 
1000 laxar.264

Övraby och Halmstad

Halmstad är liksom Laholm känt som ett kungalev i 
KVJ. Den plats som benämndes så på 1200-talet låg 
ungefär tre kilometer uppströms Nissan och kallas idag 
Övraby. Vid Övraby har man arkeologiskt kunnat 
påvisa bebyggelse från 10/1100-talet och framåt. Ett 
dominikankonvent är känt från 1264 och man har sett 
detta som ett tecken på att platsen vid denna tid hade 
en urban karaktär.265

Kyrkan, som anlades under 1100-talets senare del, 
var en absidkyrka i gråsten som av allt att döma haft
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Fig. 21. Området kring Laholm med Köpinge markerat.



Fig. 22. Ruinen av Övraby kyrka. 
Foto: förf.
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en föregångare i trä. Förekomsten av en västportal har 
kopplats samman med k unga levet och kungamaktens 
närvaro. Kyrkan kan alltså ha varit en kungsgårds- 
kyrka. Dess patrocinium är dock okänt. Senare byggs 
kyrkan om, absiden rivs och västportalen sätts igen. 
Dessa förändringar har satts i samband med att kyr
kan blir en stadskyrka och att platsen nu är en urban 
miljö. Ännu en tid efter stadens flyttning fortsätter 
Övraby att vara huvudkyrka och den nya kyrkan i 
Halmstad dess annex. År 1563 ödeläggs Övraby av 
svenskarna och kyrkan rivs.

Längre nedströms Nissan anlades år 1255 en borg 
i anslutning till en mindre område som kan ha fung
erat som en omlastningsplats och där spår av hög
medeltida bebyggelse har påträffats. Borgen låg ca en 
kilometer söder om staden, vid Nissans västra strand. 
Den bestod av en sandkulle med vallgravar och vallar 
runtomkring. Troligen hade den ett enkelt trätorn. Den 
torde ha förlorat sin strategiska betydelse och rivits när 
staden flyttades.266

Vid 1300-talets början flyttas Halmstad nedströms till 
en låg sandbank nära Nissans utlopp. Första gången 
denna nya stad omtalas är i ett privilegiebrev 1322, 
utfärdat av Kristoffer II. Flyttningen är också känd 
från en påvlig bulla, daterad 1344, där det framgår att 
dominikankonventet flyttats. I slutet av 1400-talet 
anläggs också ett franciskankonvent och Halmstad är 
därmed den enda av de halländska städerna som hade 
två tiggarkonvent, även om det bara var under några 
decennier före reformationen.

Ett par olika orsaker till flyttningen har diskuterats. 
Man har föreslagit att det på grund av en ökad han
del och ett större fartygstonnage varit rationellt att 
flytta närmare kusten, särskilt som risken för plund
ring från ledungsflottor minskat. Vidare har man fram
hållit det faktum att Halmstad härad år 1318 pant
sattes till ärkebiskopen i Lund och att dennes ökande 
inflytande i området skulle ha medfört att kungen ve
lat stärka sin ställning och återta den ekonomiska 
kontrollen i området genom anläggandet av en ny stad.

Fig. 23. Halmstad slott sett från 
Nissan. Fotograf okänd.
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Det är ju också kungen som utfärdar privilegier för den 
nya staden 1322. Emellertid flyttas staden enligt upp
gifter i påvebrevet från 1344 på befallning av Knut 
Porse som var hertig över södra Halland sedan 1326. 
Balansen mellan det kungliga inflytandet och Knut 
Porses kan därför diskuteras.267

Det medeltida Halmstad var en handelsstad som 
hade kontakter med Hansaförbundet och där handeln 
med de småländska gränsbygderna, särskilt med Jön
köping, var en viktig faktor. Under nyare tid blev 
Halmstad också en viktig befästning. Från 1500-talets 
slut byggde man i flera etapper befästningsverk runt 
staden och samtidigt anlades slottet.

Ar 1619 härjades staden av en förödande brand - 
enligt uppgift skall endast kyrkan och tre stenhus ha 
skonats. Omedelbart efter branden gavs order om att 
ett nytt gatunät skulle stakas ut och därmed försvann 
Halmstads medeltida stadsplan och ersattes med en 
rätvinklig renässansplan. Befästningarna revs med 
början under 1730-talet.

Fig. 24. S:t Laurentii i Falkenberg år 1945. Foto: Per Olof 
Westlund.

Stadskyrkan S:t Nicolai är en treskeppig hallkyrka i 
tegel. Det är oklart när den uppfördes, möjligen skedde 
det vid 1400-talets början. Övraby kyrka var dock 
huvudkyrka i socknen fram till 1500-talets början.

En rad arkeologiska undersökningar har gjorts i 
samband med omfattande exploateringar i stadskär
nan. Man har undersökt bebyggelse från 1300-talets 
början och in i 1600-talet, i enstaka fall 1700-talet. 
Yngre lämningar har undersökts mer undantagsvis. 
Halmstad är utan tvekan den av de halländska stä
derna som är bäst känd i det arkeologiska källmate
rialet. Till skillnad från Laholm, Falkenberg och i viss 
mån Kungsbacka finns här också en påtaglig bebyg
gelse från samma tid som de äldsta urbaniseringskri- 
terierna.

Falkenberg och Nya Falkenberg
Falkenberg har ett något diffust ursprung i en möjlig 
handelsplats vid Ätran - i den norska sagalitteraturen 
finns uppgiften att kung Håkon Håkonsson härjade i 
Halland och brände en köpstad vid Ätran år 1256 och 
från år 1313 finns ett belägg för ”Ätraby”.268 Hur 
dessa uppgifter skall tolkas är högst oklart. Namnet 
Falkenberg nämns först 1288 och torde då syfta på 
borgen Falkenbergshus. Belägget är dock omdiskute
rat och det är först från 1298 vi har ett tydligt belägg 
för borgen, som låg vid gränsen för de två län som 
Halland var indelat i åtminstone sedan 1200-talet.269

Under 1400-talets början var Falkenbergshus cen
trum för Falkenbergs län (Årstad och Faurås härader), 
med de mycket mäktiga medlemmarna av familjen 
Thott som länsherrar, först Axel Pederson och sedan 
hans son Åke Axelsson. Borgen förstördes för gott 
under Engelbrektsupproret 1434.

Tydliga urbaniseringskriterier finns först från 1400- 
talet.270 Kyrkan S:t Laurentius byggdes sannolikt un
der 1300-talet eller möjligen redan under 1200-talet 
och var då av mycket blygsamma dimensioner, när
mast ett kapell och knappast utformad som en stads
kyrka.271 Mycket hypotetiskt kan den från början ha



Fig. 25. Platsen för Nya Falkenberg. Idag är kyrkoruinen det enda som återstår av den forna staden. Foto: förf.

varit en gårdskyrka till en senare försvunnen gård och/ 
eller sockenkyrka i en äldre socken.

Arkeologiskt är den äldre bebyggelsen i Falkenberg 
föga känd. Flera förundersökningar har gjorts i den 
gamla stadskärnan men man har i allmänhet inte fun
nit vare sig bebyggelselämningar eller fynd som kun
nat föras längre tillbaka än 1600-1700-tal, i något fall 
möjligen 1500-tal. Undantaget utgörs av området runt 
kyrkan, där det fanns tjockare kulturlager med inslag 
av högmedeltida keramik.272

Denna iakttagelse stämmer väl med det som kon
staterats på byggnadsarkeologisk väg - att kyrkan är 
äldre än stadsbebyggelsen. Keramikkärlen kan ha an
vänts i samband med kyrkobyggandet men de skulle 
också kunna härröra från en närbelägen gård. Det är 
mycket möjligt att kyrkan och gården har ett samband 
med uppförandet av Falkenbergshus. De tycks i alla 
fall ha varit samtida. Gården kan ha varit borgherrens 
residens - visserligen låg den på ”fel” sida om Ätran 
och länsgränsen, men det är tveksamt om man på 
1300-talet betraktade gränser på samma linjära sätt

som idag. Det är mer troligt att hela Ätradalen skall 
ses som en gränszon mellan de båda länen.273

Nya Falkenberg låg någon kilometer uppströms Ät
ran och grundas av allt att döma under 1400-talets 
andra hälft. Staden är känd indirekt genom omnäm
nandet av Gamla Falkenberg 1467 och direkt genom 
ett belägg 1474 - den tvist mellan Helli Torstensen och 
Åke Axelson som nämndes inledningsvis. År 1552 om
talas staden som öde.

Kyrkan S:ta Gertrud, idag en ruin, är av senmedel
tida typ och mycket sannolikt uppförd som stadskyrka 
under 1400-talet. Patrociniet är dock något osäkert.274 
Idag återstår inget av Nya Falkenberg utöver kyrko
ruinen. Det verkar som om området lades ut till jord
bruksmark relativt snart efter nedläggandet av staden 
och så småningom kom platsen att bli del av dagens 
Falkenberg.

Inte heller i Nya Falkenberg har någon mer påtag
lig bebyggelse kunnat påvisas på arkeologisk väg, trots 
att en rad sökschakt grävts över stadsområdet.275 Tro
ligen har jordbruksaktiviteterna efter stadens nedlägg
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ning inneburit att man plockat bort syllstenarna och 
att kulturlager plöjts sönder.

Varbergsstäderna
Varberg har kanske den mest komplicerade historien 
av de halländska städerna. Det äldsta tecknet på nå
got slag av urbaniserad miljö i området är ortnamnet

Gamla Köpstad, som man velat tolka som en handels
plats och någon form av föregångare till Varbergs
städerna. Gamla Köpstad ligger cirka 7 km söder om 
dagens Varberg. Platsen har nyligen undersökts i min
dre omfattning och man har funnit vissa belägg på att 
här skulle ha funnits en handelsplats. Två skeppsfynd 
från tidig medeltid i närheten, de s.k. Galtabäcksskep- 
pen, pekar i samma riktning.276

Fig. 26. Karta över Varbergsområdet med Gamla Köpstad, Aranäs, Tvååker, Sibbarp och Getakärr markerade.
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Skeppen och den eventuella handelsplatsen har satts i 
samband med den omfattande järnframställning som 
bedrevs i området kring Tvååker och Sibbarp, strax 
öster om dagens Varberg, under tidig medeltid. Det var 
en produktion som av allt att döma var i böndernas 
händer och som snabbt avtog när skogen, en viktig 
råvaruresurs i sammanhanget, donerades till Sorø klos
ter på 1190-talet. Det har föreslagits att järnet kan ha 
skeppats ut via Gamla Köpstad och man har velat iden
tifiera en "järnbärarväg” från Tvååker ut till havet.277

Ytterligare en möjlig handelsplats från tidig med
eltid är Aranäs, en plats som nämns en enda gång i 
samband med norske kungens härjningar i Halland 
1256. Man har velat koppla samman Aranäs med 
Årnäs by, nära Viskans utlopp och en arkeologisk för
undersökning som gjordes år 2000 visade att det möj
ligen kan finnas fog för denna uppfattning. Då hitta
des ett viktlod och ett Hamburg-mynt från 1200-ta- 
lets andra hälft.278 Vad dessa fynd innebär mer pre
cist är naturligtvis svårt att avgöra - var det en han
delsplats av någon mer stadsliknande form som låg här 
eller kommer fynden från en större gård med handels
kontakter med de tyska Hansastäderna?

Den äldsta arkeologiskt dokumenterade Varbergs- 
staden, Getakärr, låg något norr om dagens stads
kärna. Ruinen av Getakärrs kyrka är det enda som 
syns ovan mark idag. Getakärr nämns i Håkon Hå- 
konssons saga, som berör händelser år 1256, men de 
egentliga urbaniseringskriterierna kommer först på 
1300-talet, med ett omnämnande i Erikskrönikan 
1309. År 1578 dras stadsprivilegierna för Getakärr in.

Kyrkan i Getakärr var byggd i gråsten med ett kraf
tigt västtorn. Dess äldsta delar har daterats till sent 
1200-tal eller omkring 1300. En mängd mynt samla
des in vid en arkeologisk undersökning av kyrkan och 
de äldsta av dessa är från 1200-talets slut. Resultaten 
från undersökningen i kyrkan föranledde Albert Sand- 
klef att anta att Getakärr gått tillbaka kraftigt då Ny 
Varberg anlades i början av 1400-talet.279

Den arkeologi som har bedrivits i Getakärr har 
varit i form av en rad förundersökningar. Trots att en

mycket liten del av stadsområdet undersökts har det 
varit möjligt att i huvudsak avgränsa stadens utbred
ning. Den äldsta bebyggelsen har daterats till 1200- 
talets andra hälft. Troligen var den då ganska gles men 
tätnade sedan snabbt. En rad föremål hittades i schak
ten och keramiken visar på omfattande kontakter utö
ver de lokala.280

Från 1200-talets senare del är också Varbergs slott, 
uppfört av den landsflyktige greve Jakob med stöd av 
norske kungen. Dagens fästning är till stora delar ett 
resultat av en kraftig om- och tillbyggnad under 1600- 
talets förra hälft, men medeltida byggnader finns kvar 
runt den inre borggården.281

Ny Varberg anläggs ca 4 km nordost om Getakärr 
omkring år 1430. Ny Varberg kom att få en påtaglig 
betydelse som handelsstad, trots att den åtskilliga 
gånger härjades i samband med krigshändelser under 
1500-talet. Efter att staden skövlats under Kalmar
kriget 1611 beslutade Kristian IV att staden skulle flyt
tas till ett läge betydligt närmare fästningen och så 
skedde också år 1613.

Stadskyrkan byggdes troligen relativt tidigt i sta
dens historia och visar stora likheter med S.t Nicolai i 
Halmstad. I Ny Varberg fanns också ett karmeliter
kloster - denna och Halmstad är de enda halländska 
städer som hade kloster. Klostret i Ny Varberg grun
dades 1462 av Åke Axelsson Thott, länsherre på Var
bergs slott.282

En större arkeologisk undersökning genomfördes 
1981-82, då man grävde ett schakt i princip rakt över 
det gamla stadsområdet. Undersökningen gav goda 
möjligheter att dra slutsatser om bebyggelseutveckling
en och ett stort fyndmaterial samlades in.283

När Ny Varberg lagts ned anlades det nya Varberg 
1613 på en höjdsträckning omedelbart nordost om 
slottet, Varberg på Platsarna. Den nya staden var en 
garnisonsstad och den forna handelsverksamheten 
hade minskat betydligt, även om staden blev stapel
stad år 1660. År 1666 odelades Varberg på Platsarna 
av en brand och staden flyttades därefter till sitt nu
varande läge.284 I de båda yngsta Varbergsstäderna har



Fig. 27. Kyrkoruinen i Cetakärr. Foto: Anders Andersson.

Fig. 28. Platsen för det forna Ny Varberg är idag i huvudsak åkermark. Foto: Anders Andersson.
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mycket lite arkeologi bedrivits. Dock gjordes en efter- 
undersökning av ett område med krukmakeriavfall i 
Varberg på Platsarna, vilket gav en god bild av den 
lokala keramikproduktionen kring mitten av 1600- 
talet.285

Ny-städema - en möjlig tolkning

Förhållandet mellan dubbelstäderna Falkenberg-Nya 
Falkenberg respektive Varberg-Ny Varberg är omdis
kuterat och på intet sätt fastställt. Det verkar råda en 
viss enighet om att dubbelstäderna på något satt av
speglar en rivalitet mellan kungamakten och de lokala 
stormännen, främst i form av familjen Thott. En 
forskningstradition menar att de nya städerna har 
anlagts av medlemmar av familjen Thott som ett sätt 
att styra över och komma åt inkomster från handeln i 
de befintliga städerna.286

Det motsatta förhållandet har också föreslagits, 
nämligen att de nya städerna skulle ha anlagts på 
kungligt initiativ som ett motdrag mot de starka lo
kala stormännen. Flera skäl talar, som jag ser det, för 
detta. Till skillnad från Laholm, Halmstad och i viss 
mån Kungsbacka, är det nämligen inte möjligt att se 
något tydligt samband mellan Falkenbergs och Var- 
bergs lokalisering och den äldre kungsgårdsstrukturen, 
sådan vi känner till den från KVJ.

Falkenberg ligger i Faurås härad (på gränsen till 
Årstads härad - Ätran utgör gränsen) och kungalevet 
i Faurås härad ligger i byn med samma namn, i Vin
bergs socken en knapp mil öster om staden. Kungale
vet i Årstad var beläget i Sjönevad, 18 km öster om 
den plats där staden sedan anläggs.

Falkenberg har sannolikt avsöndrats från Stafsinge 
socken som var platsen för en storgård under yngre 
järnålder och tidig medeltid.287 Staden anläggs av allt 
att döma sekundärt i förhållande till Falkenbergshus, 
som under 1400-talets början innehades av familjen 
Thott.

Varberg är beläget i Flimle härad. Kungalevet be
stod här av två delar men själva kungsgården låg av

allt att döma i Grimeton, omkring en mil från Varberg. 
Inte heller här finns det alltså något tydligt samband 
mellan kungalev och stad.

Varbergs slott anläggs i slutet av 1200-talet av en 
person som stod i stark motsättning till den danska 
kungamakten. Denne var greve Jakob, en av de stor
män som tvingats i landsflykt efter det att kungen Erik 
Klipping mördats 1286 under oklara omständigheter. 
Greve Jakob stod däremot i nära kontakt med den 
norska kungamakten och det är möjligt att man skall 
fundera på ett norskt kungligt inflytande kring upp
komsten av Varberg/Getakärr.

Under alla omständigheter verkar både Falkenberg 
och Varberg ha anlagts utan omedelbart samband med 
den äldre kungliga maktstrukturen. Det bör dock på
pekas att släkten Thott inte helt saknade inflytande 
över ny-städerna - karmeliterklostret i Ny Varberg 
grundades ju av Åke Axelsson Thott år 1462. Med all 
sannolikhet är historien bakom ny-städerna mer kom
plicerad än bara en fråga om rivaliteten mellan famil
jen Thott och den danska kungamakten.

Kungsbacka och Gåsekil
Kungsbacka längst i norr ligger vid Kungsbackafjord- 
ens innersta del och det äldsta stadsområdet avgrän
sas av två åarmar. I grannsocknen Tölö fanns en gård 
som tillhörde kungalevet enligt KVJ och Kungsbacka 
har troligen vuxit fram på mark som tillhört Tölö 
socken. Staden är känd först från 1400-talet, med ett 
första belägg 1408. Dagens stadskyrka uppfördes ef
ter en omfattande brand 1846. Den har haft flera fö
regångare, den äldsta, en träkyrka på stensyll, uppför
des sannolikt under 1400-talets förra hälft och ersat
tes relativt snart av en stenkyrka.

Kungsbacka var - och är - en liten stad, länge Hal
lands minsta. Den anlades i ett område där det troli
gen sedan tidig medeltid funnits en omfattande bonde
handel, i synnerhet på Onsalahalvön. Denna bonde
handel och bondeseglation var särskilt omfattande 
under 1600-talet och förbjöds slutligen 1723. De
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tomtningar, lämningar efter mindre, tillfälliga byggna
der, som finns i stora mängder på öarna och längs 
kusten runt Onsalahalvön är av allt att döma materi
ella spår av denna verksamhet. I Onsala finns också 
ortnamnet Köpstaden. Det antyder att här har funnits 
någon slags handelsplats men vi har inga arkeologiska 
eller dokumentariska belägg för en sådan.

Den arkeologiska verksamheten i Kungsbacka har 
i huvudsak bedrivits som en rad förundersökningar, 
även om några slutundersökningar gjorts. I de allra 
flesta fall har man hittat lämningar från 1500-tal och 
framåt, endast i undantagsfall från 1400-talet - det rör

sig om ett par mynt från stadskyrkan och ett par 
dendrokronologiska dateringar till 1470-tal. Det tycks 
alltså inte ha funnits någon mer omfattande bebyggelse 
förrän tidigast under 1500-talet. Situationen liknar den 
i Laholm och Falkenberg - de första skriftliga urbani- 
seringskriterierna är äldre än den arkeologiskt påvi
sade bebyggelsen.288

Kungsbacka som ett urbant centrum i nordligaste 
Halland har en spännande och omdiskuterad förhis
toria. Redan under yngre romersk järnålder framträ
der trakten kring Kungsbackafjordens inre som ett 
centralområde.289 Vid medeltidens början etableras här

Fig. 29. Karta över mellersta Halland med städer och kungalev markerade.
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det nordligaste av de halländska kungaleven, Tölö, där 
en kungsgård anläggs.

Var denna ”gård i Tölö” (in Thølæ mansio) var lo
kaliserad är omdiskuterat, men med stor sannolikhet 
skall den sökas i den historiskt kända Tölö by, kring 
sockenkyrkan med samma namn.290 I KVJ intar Tölö 
en särställning genom att gården, tillsammans med 
invånarna i Onsala, betalar en avgift i form av salt, 
korn och vadmal. Dessa tre produkter kan ses som 
typiska handelsvaror och belägget kan tolkas som ett 
första tecken på den omfattande bondehandel som är 
känd från Onsalahalvön i senare tid.

Förekomsten av salt som skattepersedel kan också 
kopplas samman med kunskapen om att Kungsbacka- 
borna under 1400-talet deltog i saltutvinning på Læsø. 
Gården i Tölö har tydligen på något sätt varit delak
tig i denna verksamhet.291

Under tidig medeltid framträder Varlaplatån - som 
varit bebyggd långt ned i förhistorisk tid - som plat

sen för en lokal storman med viss dignitet. Från 1000- 
talet och åtminstone en bit in i 1200-talet fanns här 
en storgård, eventuellt med underlydande gårdar om
kring och med kontakter som av allt att döma gick 
utanför det närmaste omlandet. Att kalla bebyggelsen 
för urban är kanske att ta i, men vissa urbana funk
tioner kan ha varit knutna till Varia, till exempel han
del och möjligen också tidig kyrklig aktivitet, även om 
detta förvisso kan diskuteras.292

Någon typ av handelsverksamhet i Kungsbacka- 
fjordens inre har funnits också under högmedeltid, att 
döma av tre stycken brev från kung Erik i Norge år 
1292, där han försäkrar invånarna i Rostock, Lübeck 
och Wismar att de skall ha ”full säkerhet för sina va
ror såväl som för sina personer när de anlöper våra 
borgar Hunals i Halland...och Hialm”.293 Hunals är 
borgen Hunehals eller Hanhals som anlades av greve 
Jakob, med bistånd av norske kungen, sannolikt vid 
1280-talets slut. Hanhals ligger långt in i Kungsbacka-
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fjorden - har man passerat borgen är man nästan inne 
i fjordens botten. Vem som här tog emot handelsvaror 
är oklart. Kanske fanns ännu en sådan verksamhet på 
Varia. De yngsta lämningarna från den medeltida peri
oden tycks härröra från 1200-talet, men vid de senas
te årens undersökningar har man funnit bebyggelse 
som kan gå längre in i högmedeltid.294

Flera forskare har förutsatt att något slags stads- 
liknande samhälle skulle ha funnits vid Tölö, men trots 
en omfattande arkeologisk aktivitet här under de se
naste åren har inget sådant kunnat påvisas. Något di
rekt samband med den handelsverksamhet som be
skrevs ovan och staden Kungsbacka som uppkommer 
på 1400-talet har inte heller kunnat beläggas.

En länk i sammanhanget skulle möjligen kunna 
vara det Kungsbacka slott, som nämns ett par gånger 
under 1300-talets andra hälft (1366 resp. 1382). Var 
detta slott har legat är högst oklart. Man har menat 
att det rör sig om en sammanblandning med Hanhals 
eller att det skulle funnits en mindre befästning vid det 
område där Kungsbackaån och Söderån flyter sam
man. Området kallas Skansen och har anor som tings
plats. Någon befästning har dock inte kunnat påvisas 
arkeologiskt, trots att flera markingrepp gjorts i om
rådet.295

Gåsekil är nog den mest okända av de halländska 
städerna. Den låg på Onsalahalvön, nära det nuva
rande samhället Gottskär. Ar 1481 nämns Gåsekil för
sta gången som köpstad, och 1539 drogs stadsprivile- 
gierna in. Vid det förmodade stadsområdet har man 
undersökt grundmurar som tolkats som ett medeltida 
kapell eller en kyrka. En brakteat, daterad till 1300- 
talets andra hälft, ger kanske en antydan om murar
nas datering. I övrigt finns inga arkeologiska belägg 
för staden. Platsen ligger intill en skyddad naturhamn 
som sannolikt varit en utmärkt övernattningsplats för 
båttrafiken förbi Onsalahalvön. Den kan därmed 
också ha fungerat som en handelsplats och ett centrum 
för den lokala bondeseglationen. Stadsprivilegierna 
kan ha tillkommit för att bekräfta och/eller reglera en 
redan existerande verksamhet.296

Städernas storlek och struktur

De halländska bebyggelserna, vare sig det var fråga 
om städer eller byar, var på det hela taget ganska små. 
Från medeltiden har vi inga siffror som ger någon di
rekt överblick över landskapet, med undantag för de 
omdiskuterade siffrorna i kung Valdemars jordebok. 
Det är först under 1500- och 1600-tal vi får heltäck
ande förteckningar som på olika sätt belyser antalet 
hushåll i städer, socknar och byar.

Städernas storlek kan belysas med mönstringsrullor 
från 1588 och 1589. Enligt den kungliga mönstrings- 
förordningen från 1554 skulle alla borgare i städerna 
mönstras och deras beväpning registreras. Även om vi 
naturligtvis inte kan vara säkra på att detta verkligen 
genomfördes fullt ut så ger ändå mönstringsrullorna 
rimligen en någotsånär verklighetstrogen bild av hur 
de olika städernas borgerskap var sammansatt.297

Motsvarar antalet mönstrade borgare antalet hus
håll i städerna? Sannolikt inte fullt ut. Med stor san
nolikhet fanns det ett antal hushåll i städerna, där det 
inte fanns vuxna män att mönstra, t.ex. sådana hus
håll som förestods av änkor med minderåriga barn. 
Omfattningen av dessa hushåll kan vi inte avgöra för
rän vid tiden för de första heltäckande mantalsläng- 
derna, d.v.s. efter 1645.1 den äldsta bevarade mantals- 
längden för Halmstad 1647 upptas ca 180 hushåll och 
25 av dessa förestås av kvinnor. Antalet kvinnliga 
hushållsföreståndare var alltså inte helt obetydligt.298

Den minsta staden var Kungsbacka, med 25 mönst
rade borgare. Åtta av dessa hade tillnamn som visar 
på de kontakter utanför landskapet som staden hade. 
Namn som Erik Själlandsfarare, Jens Jude (jyllänning), 
Hans Skotte, Peder Svenske, Hans Tysk och det hol
ländskt klingande Hans van Dam visar på ett stort 
kontaktnät.

Därnäst kommer Falkenberg. Vid denna tid var 
Nya Falkenberg ödelagt och mönstringen måste där
för ha gjorts i Gamla Falkenberg. Här mönstrades 54 
personer. Falkenberg hade av borgarnas namn att 
döma inte alls samma kontaktnät med omvärlden som
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det betydligt mindre Kungsbacka. Endast ett fåtal av 
de mönstrade hade namn som tyder på ett icke-hal- 
ländskt ursprung.

I Laholm mönstrades 90 personer. Inte heller här 
verkar det internationella inslaget ha varit lika omfat
tande som i Kungsbacka.

Varberg var den näst största staden och här mönst
rades 114 borgare. Eftersom Gamla Varbergs (Geta- 
kärrs) stadsprivilegier dragits in år 1578 så måste 
mönstringen ha gjorts i Ny Varberg. Här fanns en rad 
borgare med tyskt och holländskt klingande namn som 
Jörgen van Gannders, Lydick Grusendorp, Jörgen och 
Nils Holst, Jost van Mönster, Dirick Rutenkrantz och 
Anders van Warnidtz.299

I den största staden Halmstad mönstrades 204 bor
gare. Tillnamnen visar på kontakter med övriga dans
ka områden medan det tyska och holländska inslaget 
är betydligt mindre än i Ny Varberg. En Annders 
Husem (från Husum) är ett av de få undantagen.300

Nu kan naturligtvis inte en studie av borgarnas 
namn användas till någon säker analys av befolknings
strukturen i städerna, särskilt med tanke på den stora 
grupp borgare med anonyma patronymikon som fanns 
i varje stad. Men vi får i alla fall en antydan om hur 
städernas kontaktnät kan ha sett ut, något som också 
torde återspegla sig i det arkeologiska fyndmaterialet.

Vid tiden för Brömsebrofreden 1645 hade en viss 
förskjutning skett i städernas storlek. Kungsbacka och 
Falkenberg var fortfarande minst, med ungefär samma 
antal borgare som under 1580-talet. Laholm hade bli
vit något mindre och proportionerna mellan Halmstad 
och Varberg hade förändrats så att de båda städerna 
nu var ungefär lika stora med 150 respektive 140 bor
gare.301

Under nyare tid skulle sedan dessa båda städer tävla 
om att vara den mest betydelsfulla i landskapet medan 
de mindre städernas borgerskap fick stora ekonomiska 
problem efter försvenskningen då tullavgifterna för de
ras handel med danska och norska områden blev be
tydligt högre. Det fanns också en medveten strävan 
från de makthavandes sida att koncentrera utrikeshan

deln till Halmstad och Varberg. De mindre städerna 
hotades ständigt av indragna stapelrättigheter och för
lust av stadsprivilegier.302

Aret efter Roskildefreden reste presidenten i kom
merskollegiet Christer Bonde genom Halland och rap
porterade om tillståndet där. Hans beskrivning ger en 
bild av ett landskap med små och obetydliga städer. 
Borgarna i Kungsbacka levde i huvudsak av jordbruk, 
utöver en viss utskeppning av trävirke från Västergöt
land. Bönderna i området därikring sysslade också i 
hög grad med handel och sjöfart, något som dock vann 
Bondes gillande - de fick in pengar till att betala skat
terna och de försåg landet med utbildat sjöfolk.

Varberg hade en god hamn och fyllde en viss funk
tion som handelsstad för den närmaste omgivningen, 
även om handeln hade minskat på grund av de höga 
tullavgifterna. Men staden borde dock få behålla sina 
handelsprivilegier. Falkenberg, däremot, föll inte Bon
de i smaken - utöver handeln med lax fyllde den ingen 
funktion som handelsstad, ja den borde inte ens få be
hålla sina stadsrättigheter utan reduceras till en ”fläck” 
och endast få segla på Göteborg och Halmstad. Ett av 
motiven för detta var att även den ringa handel som 
borgarna i Falkenberg ägnade sig åt ansågs hota ut
vecklingen i Halmstad. Där var nämligen förutsätt
ningarna för en livlig handelsverksamhet goda och 
staden ”borde med skäl florera” menade Bonde.303

Stridigheter mellan de halländska städerna om 
handelsrättigheter och andra privilegier skulle sedan 
gå som en röd tråd genom historien långt fram i ti
den. Men otvivelaktigt var det Halmstad och Varberg 
som skulle förbli de största städerna och där kontak
terna med den kontinentala borgerliga kulturen var 
som mest intensiva. Framför allt var det med de tyska 
städerna, med Holland och England som kontakterna 
var stora.

Kring 1600-talets mitt nåddes landskapets hamnar 
av skepp från Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund, 
Pommern, Danzig och dessutom från England, Hol
land, Skottland och Norge, förutom givetvis Danmark. 
Förhållandet var ungefär likartat hundra år senare,
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men då hade man även handelskontakter med Portu
gal. De halländska städerna må ha varit små och obe
tydliga, men de var ändå en del av ett omfattande 
nordeuropeiskt kontaktnät. Flera personer av främst 
tysk och holländsk börd slog sig också ned i Halm
stad och Varberg.

Hantverkarna levde i allmänhet under betydligt mer 
blygsamma förhållanden än köpmännen, även om dessa 
förvisso inte alltid var förmögna. Men generellt sett do
minerades städernas ekonomiska och politiska liv av 
handelsmännen. De var de som betalade mest skatt och 
det var de som valdes till rådmän och andra poster i 
stadens styrelse. Bland hantverkarna var det möjligen 
guldsmeder och bagare som kunde nå en ställning lik
nande handelsmännens. Den största gruppen hantver
kare var skräddarna och därnäst kom skomakarna. I 
övrigt fanns en rad olika hantverk representerade.

Utöver handelsmän och hantverkare fanns i stä
derna arbetskarlar av olika slag som i allmänhet låg 
längst ned på skatteskalan, liksom fiskare. Änkor som 
bryggde och sålde öl klarade sig i allmänhet bättre 
ekonomiskt och det fanns förvisso också änkor som 
drev omfattande handelsrörelser, även om de var få. 
Så fanns det också en hop pigor och drängar, lärpojkar, 
utfattiga hjon, orkeslösa gamla i eländiga stugor som 
inte lämnat några mer påtagliga spår i vare sig det ar
keologiska eller det skriftliga källmaterialet. I forsk
ningen kring städerna dominerar de etablerade grup
perna hantverkare och handelsmän.304

Adelsmän köpte också mark i städerna, detta är 
något som särskilt är känt under senmedeltid. De ver
kar däremot inte i någon större utsträckning ha bott i 
städerna. Ett möjligt undantag är Kalentehuset i Halm
stad, ett murat hus från 1400-talet, som skiljer sig till 
storlek och utformning från de andra husen i staden 
på ett sådant sätt att man kan misstänka att det bebotts 
av någon ur frälset.305 Under tidigmodern tid är däre
mot inslaget av frälsepersoner i de halländska städerna 
ytterst litet.

Under 1700-talets senare del ser vi början till en viss 
industriell verksamhet i de halländska städerna. Borg

mästaren i Falkenberg, Sören Sörensson, anlade ett te
gelbruk utanför staden på 1730-talet och vid samma 
tid kom en textilindustri igång i Halmstad. Tobaks- 
spinnerier hör också till tiden och sådana fanns i Halm
stad, Varberg och utanför Kungsbacka. De flesta av 
de här företagen blev ganska kortlivade, men de var 
ändå en slags början till den tilltagande industrialise
ring vi ser under 1800-talet.306

Det mångsysslande landskapet
I Halland har jordbruket i många fall inte egentligen 
varit den huvudsakliga försörjningskällan på landsbyg
den. Som vi sett ovan var jordbruket mycket lågav- 
kastande och en stor del av bönderna köpte regelbun
det spannmål från Danmark, från de baltiska länderna 
och från Skåne. Man tycks inte heller ha haft några 
ambitioner att öka avkastningen eller åkerarealen - i 
vissa fall, särskilt under 1600-talet, kan vi t.o.m. se att 
man tycks ha krympt den odlade ytan. Boskapen var 
ett viktigare inslag i ekonomin, även om de jordbruks
produkter som skeppades ut från städerna och från 
bondehamnarna i många fall kom från Småland eller 
Västergötland.307

Samtida bedömare ondgjorde sig ofta över de hal
ländska böndernas ovilja eller oförmåga att utveckla 
jordbruket. Men det var andra saker än det traditio
nella jordbruket som gav inkomster till de halländska 
bönderna - så pass bra inkomster att man sannolikt 
inte såg någon anledning att slita med att utöka spann
målsproduktionen.

Främst var det fråga om hantverk för avsalu och i 
kusttrakterna en omfattande bondeseglation, särskilt 
i nordligaste Halland. Arbetsvandringar av olika slag 
är också kända, framför allt att drängar från Halland 
drog till Skåne över vintern för att delta i tröskningen. 
Detta hade flera fördelar - drängarna var försörjda 
under vintern och de hade eftertraktad spannmål med 
sig tillbaka.

Fiske har också haft en viss betydelse och då rör 
det sig framför allt om laxfisket i åarna. Redan i Kung
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Valdemars Jordebok upptas en inkomst på 1000 laxar 
årligen från kungsgården Lagaholm. Rättigheterna till 
laxfiske har generellt sett innehafts av kungen, klos
tren eller städernas borgare och det uppstod ofta kon
flikter omkring dessa rättigheter.

Havsfisket låg snarare i böndernas händer, även om 
det fanns fiskare också i städerna. Fiskeläget vid Träs
löv uppkom redan på 1500-talet men fiskelägen i öv
rigt är en betydligt senare företeelse. Däremot tycks 
det ha förekommit att bönderna periodvis for till kus
ten för att fiska, även om det inte finns så många be
lägg för det. Men det finns flera exempel på att fisk 
ingick bland skattepersedlarna under 1500- och 1600- 
talen - kolja, rocka och ål t.ex. Längre fram i tiden 
tycks fisket ha minskat i betydelse och det fanns en viss 
ovillighet bland hallänningarna att ägna sig åt sådant. 
Även om jordbruket inte var ekonomiskt särskilt be
tydelsefullt så var det uppenbarligen viktigt på ett sym
boliskt plan och fisket var kulturellt underställt jord
bruket.308

Järnframställning är också något som bedrivits av de 
halländska bönderna genom hela medeltiden och in i 
nyare tid. I Tvååkers och Sibbarps socknar i mellersta 
Halland har en omfattande järnproduktion dokumen
terats, vilken hade sin största omfattning under 1100- 
talet, för att därpå minska påtagligt i omfattning.

I ett samtida dokument nämns förekomsten av en 
”järnmölla” i området. Man har tidigare trott att 
denna järnmölla drevs av cistercienserklostret Sorø 
kloster, som fick en stor donation i området 1197. 
Produktionen var dock av allt att döma i böndernas 
händer och nedgången under 1200-talet kan förkla
ras med att en stor del av böndernas tillgång till bränsle 
försvann då skogen donerades till klostret.309

Järnmöllan har undersökts arkeologiskt, sannolikt 
var det fråga om någon form av vattendriven anlägg
ning men hur lämningarna exakt skall tolkas är ännu 
osäkert. Under alla omständigheter rör det sig om en om
fattande järnhantering från omkring 1000 till 1250.310

Fig. 31. Järnframställningsplat- 
sen vid Ugglehult. Foto: förf.
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Fig. 32. Eh rensvärds teckning av stickande halländsk bond
kvinna.

Helt försvann inte järnhanteringen. Vid en nedlagd 
gård i Sibbarp i samma område påträffades spår av 
en smedja och ett slaggvarp. Om lämningarna härrör 
från primär- eller sekundärsmide är dock inte klarlagt. 
Gården och smedjan har 14C-daterats till 1400-tal.3,1

Även i Trulstorp, strax väster om Laholm, har en 
smedja undersökts. Smedjan var en del av en gårds
bebyggelse, där järnhantering förekom från tidig med
eltid och möjligen in i 1500-tal.312 Den nästan totala 
frånvaron av invändigt glaserat rödgods antyder dock 
att verksamheten upphört senast under 1400-talet. 
Här sysslade man med primärsmide, d.v.s. en vidare 
bearbetning av blästerugnsjärnet för att göra det 
smidbart.

Ett annat område med en omfattande järnhantering 
är trakterna kring Hishults socken längst ned i sydös
tra Halland. Här, liksom i angränsande områden i Skåne 
och Småland, finns stora koncentrationer av slaggvarp 
och andra lämningar. När Hishults län mageskiftades 
1574 betalade alla kronobönderna en del av sin skatt i 
järn. Några l4C-dateringar från slaggvarp i området lig

ger inom tidsramen 1200-talets andra hälft till en bit in 
i 1400-talet. I övrigt är verksamheten föga känd arke
ologiskt.313 Andra utmarksnäringar som tjärframställ- 
ning och pottaskebränning förekom i skogsbygden in 
mot den gamla riksgränsen.314

Under 1700- och 1800-talen bedrev man en rad 
olika slags hantverk för avsalu, med vissa regionala 
specialiteter. Möbelsnickeriet i Lindometrakten är väl
känt men i samma trakter fanns också ett kniv- och 
yxsmide i Älvsåker. I Fjäre härad sysslade man med 
skeppsbyggeri. I stora delar av landskapet vävde man 
för avsalu, särskilt täcken, som köptes av uppköpare 
från Boråstrakten.

Annan välkänd textilslöjd är stickningen, det s.k. 
binget i Laholmstrakten, som kom att utvecklas till en 
slags forlagsindustri som drevs av borgarna i Laholm 
och Halmstad.315 År 1761 skrev en iakttagare, J. Fisch
erström, att ”Kvinnfolkens omtänksamma flitighet 
kan aldrig nog berömmas. De söka genom vävnad, 
spånad och strumpstickande ersätta vad som brister 
förmedelst ett svagt jordbruk”.316 Lika imponerad var 
dock inte C.A. Ehrensvärd, som 1796 jämförde de 
skånska och halländska bondkvinnorna till de sena
re s nackdel: ”Skånskan sir då något ut ... men Hal
ländskan sir ut som fan ... jämt så står hon och stick
ar”.317

Det folkliga hantverket är välkänt under sin blomst
ringstid. Däremot vet vi mindre om hur det har utveck
lats. Det finns några traditioner i olika bygder om hur 
respektive hantverk skall ha uppkommit, det rör sig i 
allmänhet om att en ståndsperson eller en inflyttad 
främling skulle ha fört kunskapen med sig. För att åter 
ta stickningen som ett exempel så menade prosten i 
Hasslöv och Våxtorp, linnélärljungen Pehr Osbeck, att 
denna skulle ha lärts ut i området vid 1600-talets mitt 
av holländskan Magna Brita Cracau, gift med gods
herren till Vallens säteri. Sanningshalten i dessa berät
telser är dock inte helt klarlagd.318

Den halländska bondeseglationen kan ha rötter ned 
i tidig medeltid. I Kung Valdemars jordebok finns ett 
parti i den s.k. Hallandslistan som möjligen kan tol-
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kas i denna riktning. Där anges att invånarna i Onsala 
tillsammans med gården i Tölö intar en särställning 
genom att de betalar en avgift i form av salt, korn och 
vadmal. Detta område är det enda i Halland som har 
denna typ av skattepersedlar och de anses vara typiska 
handelsvaror. I resten av landskapet utgick skatter och 
avgifter i KVJ antingen i jordbruksprodukter eller i 
pengar.319

Det kan naturligtvis ifrågasättas om salt, korn och 
vadmal verkligen kan ses som handelsprodukter i detta 
sammanhang. Salt kan ha utvunnits lokalt (saltpro
duktion är känd från Halland i senare tider), kornet 
kan vara lokalt odlat, även om detta motsäges av det 
faktum att Hallandsbönderna i senare tid importerat 
säd snarare än exporterat sådan. Och vadmal kan för
visso också vara lokalt producerat. Men frågan är då 
varför just Tölö och Onsala skulle skatta i dessa per
sedlar och inte någon annan del av landskapet. Så san
nolikt skall man ändå betrakta dem som handelsvaror. 
Vi kan påminna om de brev från 1292 som nämndes 
ovan, där det framgår att någon form av handels
aktivitet då ägde rum kring Kungsbackafjorden

Från senmedeltid och nyare tid är bondeseglationen 
på Onsala välkänd. Hela kuststräckan från Viskan och 
norrut har för övrigt deltagit i denna handel, men med 
en koncentration till Fjäre härad i nordligaste Halland. 
Härifrån skeppade man ut timmer och andra trävaror, 
liksom boskapsprodukter, som köpts från främst Väs
tergötland, till nuvarande Danmark, där man köpte 
främst säd och tog med sig i retur. Från Halland till 
Västergötland fördes torkad fisk och textilier i stora 
mängder. Detta var dock böndernas egen produktion 
snarare än några importerade varor.

Under alla omständigheter var de halländska bön
derna involverade i en omfattande handelsverksamhet 
med både egna och andras produkter. Sett i detta sam
manhang är det inte så märkligt att man satsade föga 
resurser på att utveckla spannmålsodlingen och att 
man ibland t.o.m. krympte sin åkermark.320

Bondeseglationen ifrågasattes från kungligt håll, 
bl.a. därför att den ansågs hota städernas handel. Re

dan under 1500-talet finner vi bestämmelser som reg
lerar hur stora böndernas skepp fick vara. Under se
nare delen av 1600-talet släpptes böndernas sjöfart 
relativt fri, trots protester från städerna. Ar 1723 för
bjöds slutligen denna verksamhet.

Även på landsbygden kommer en viss industriverk
samhet igång under 1700-talet. Rydöbruk, vid grän
sen till Småland, anläggs 1742 och där sysslade man 
med smide och tråddrageri. Tegelbruk fanns på några 
håll och vid Ettarp i Enslöv socken anlades ett glas
bruk 1736, vilket dock relativt snart fick läggas ned 
igen. Vid säteriet Öströö fanns ett blomstrande såg
verk med tillverkning av boktunnor för sillfisket i Bo
huslän. Som vi såg ovan så bedrevs också en del av 
den textila slöjden som en förlagsverksamhet. Någon 
mer omfattande industriverksamhet ser vi däremot inte 
på landsbygden.321

Sammanfattning
Som en röd tråd genom den halländska historien går 
föränderligbeten. Den tendens till låsning av landska
pet i form av städer och reglerade byar som vi kan se 
i stora delar av Danmark och Sverige i övrigt finns 
knappt här. Urbaniseringen är sen och otydlig - den 
avslutas egentligen inte förrän under 1600-talets an
dra hälft. På landsbygden ser vi att gårdar har flyttats 
i flera omgångar ända in i 1700-talet och jordbruket 
förändras likaså.

Den politiska tillhörigheten har också skiftat. Un
der större delen av medeltiden är Halland antingen en 
ganska perifer del av det danska riket eller ett område 
som styrs av hertigar i klart feodala former. Detta gäl
ler i särskilt hög grad den norra delen av landskapet, 
som tidvis har utgjort ett närmast självständigt rike. 
Spänningen mellan kungamakten och de lokala läns
herrarna kan vi se till exempel i de dubbelstäder som 
anläggs under 1400-talet.

En viktig faktor i landskapets historia är samfärd
seln. Vägarna genom ådalarna var viktiga förbindelse
leder för människor, varor och idéer och längs kusterna
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fanns både städerna, med sina hamnar, och bonde
hamnar, särskilt på och kring Onsalahalvön. Fynden i 
de medeltida städerna, särskilt Varberg (Getakärr och 
Ny Varberg) men också Halmstad och Kungsbacka bär 
vittnesbörd om denna verksamhet och under nyare tid 
har vi skriftliga uppgifter som visar att kontakterna var 
stora med såväl de tyska Hansastäderna, med Holland, 
England och Skottland som naturligtvis med danska 
och norska områden. Försvenskningen under 1600- 
talets andra hälft innebar dock att handeln med dessa 
områden försvårades i och med kraftigt höjda tullav
gifter. De mindre städerna hotas vid denna tid flera 
gånger av nedläggning och förlust av stadsprivilegier.

De flesta bönder var landbor under kronan eller 
frälset och skattegårdarna var få. Jordbruket var av gan
ska ringa omfattning och på landsbygden sysselsatte 
man sig i hög grad med annan verksamhet. Bonde-

seglation, järnframställning och en omfattande slöjd- 
och hantverksverksamhet är några exempel. Det jord
bruk som ändå bedrevs var inriktat på boskapsskötsel 
och de flesta gårdar var inte självförsörjande med bröd
säd. Först en bra bit in i 1800-talet blir Halland det hög
avkastande jordbrukslandskap det är idag. Mångsyss- 
leri med handel, hantverk, hemslöjd, jordbruk och små
industri fortsätter att prägla landskapet genom hela den 
tid vi behandlar här. Någon mer omfattande industri
eller bruksverksamhet kommer aldrig igång.

Utvecklingen i Halland är inte isolerad utan har pa
ralleller i angränsande landskap. Det föränderliga 
landskapet med en svag urbanisering och otydlig 
bybildning kan vi också se i ett större sydvästsvenskt 
område, med västra Västergötland, Bohuslän, delar av 
Småland och norra Skåne. Kanske är dock dessa fö
reteelser ovanligt tydliga i Halland.





5. Källor och metoder

En av de metodiska poängerna med detta arbete är att 
flera olika slags källmaterial används för att undersöka 
den materiella kulturen i städerna och på landsbygden. 
Jag förlitar mig alltså inte enbart på det arkeologiska 
materialet utan har valt att också använda skriftliga 
källor, särskilt bouppteckningar. Relationen mellan 
dessa båda typer av källmaterial är en viktig metodisk 
fråga inom den historiska arkeologin och detta ämne 
skall därför behandlas inledningsvis, varefter de två 
typerna av källmaterial beskrivs var för sig. Slutligen 
diskuterar jag några aspekter på hushållet som under
sökningsobjekt och på de två typer av materiell kul
tur som utgör avhandlingens empiriska material - hus 
och måltidskärl.

Om ting och text
”...at the edge of the record stand shadowy 
images of those who did not write, the majority 
even in literate societies, and beyond them 
spreads an immensity of darkness.”322

Frågan om förhållandet mellan ting och text, mellan 
skriftliga källor och arkeologiska fynd är den histo
riska arkeologins ständiga följeslagare. I diskussio
nerna kring detta ämne kan en rad olika förhållnings
sätt urskiljas, alltifrån bilden av arkeologin som en 
”historiens tjänarinna” som endast har till uppgift att 
fylla ut luckorna i det skriftliga materialet, till ett syn
sätt där man menar att det arkeologiska materialet har 
något väsentligt att säga om vår dåtid, oberoende av 
när- eller frånvaron av ett skriftligt källmaterial. Ib
land har man velat identifiera några ämnesområden 
som särskilt lämpliga för arkeologin att syssla med 
såsom vardagsliv, sociala och ekonomiska traditioner, 
teknologi och bebyggelse.323

Anders Andrén har delat in det historisk-arkeologiska 
forskningsfältet i fem olika traditioner, närmare be
stämt en estetisk tradition med särskild tonvikt på 
monumentvård, rekonstruktioner och skapandet av 
historiska stilideal, en filologisk tradition som stude
rar den materiella kulturen i en språkvetenskaplig 
kontext, en arkeologisk tradition som har förhistoriens 
behov av analogier som utgångspunkt, en historisk 
tradition som utgår från den skriftbaserade historien 
och strävar efter att fördjupa eller nå bortom denna 
och slutligen en kulturhistorisk tradition som knyter 
an till etnografins föremålsstudier och som ger den ma
teriella kulturen ett egenvärde som en möjlighet att 
skriva historia oberoende av när- eller frånvaron av 
texter.324

I detta arbete är det närmast de två senare tradi
tionerna, den historiska och den kulturhistoriska, som 
det är aktuellt att knyta an till. Den historiska i så 
måtto att undersökningen omfattar en tidsperiod och 
en uppsättning frågeställningar som är nära relaterade 
till den historiska forskningen och som åtminstone till 
en del kan belysas med skriftligt källmaterial. Den kul
turhistoriska på så sätt att arbetets utgångspunkt är 
att studera materiell kultur som ett sätt att undersöka 
olika befolkningsgruppers förhållande till varandra.

De frågeställningar som är aktuella i detta arbete 
- den materiella kulturens förändringar - är ju i hög 
grad relaterade till konkreta objekt, föremål från ar
keologiska undersökningar eller i museisamlingar, 
samtidigt som det är uppenbart att det finns ett om
fattande samtida skriftligt material som rimligtvis 
också bör kunna användas för att belysa frågorna.

Frågan är då hur dessa källmaterial skall relateras 
till varandra. Skall man vid en analys av den materi
ella kulturen utgå från de befintliga föremålen för att
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sedan sätta dessa i relation till uppgifter om materiell 
kultur i de skrivna källorna. Eller skall man utgå från 
dessas uppgifter för att sedan studera de konkreta 
tingen? Kan det ena eller andra källmaterialet använ
das för att ”bekräfta” det andra - och vad skulle i så 
fall en sådan ”bekräftelse” innebära? Skulle den spegla 
en dåtida syn på materiell kultur eller skulle den bara 
spegla författarens förhandsantagande om detta?

Detta är något av den historiska arkeologins gor
diska knut och det finns naturligtvis flera sätt att lösa 
den. Här har jag valt att se källmaterialen som obero
ende av varandra, eller snarare som tillkomna i olika 
historiska processer, och utgår därmed från att de ger 
olika bilder av den dåtida verkligheten.

Det finns med detta synsätt ingen anledning att 
vänta sig enkla överensstämmelser mellan olika käll
material. Snarare kan olikheter mellan källmaterialen 
användas för att studera motsättningar i samhället. 
Hos Andrén har denna tankegång definierats som en 
av flera kontexter för dialogen mellan ting och text, 
kallad kontrast. Kontrast mellan ting och text kan 
sökas från olika utgångspunkter. Den kan vara ett sätt 
att betona komplexiteten i det förgångna och ett sätt 
att undvika beroendet av analogier, att nå okända för
hållanden bortom analogins gränser.

Att söka kontraster kan också vara ett sätt att nå 
de människor som inte kommer till tals i texterna. Det 
gäller då särskilt de underordnade grupper som inte 
har tillgång till skrift eller makt att påverka det som 
kommer att sättas på pränt.325 Detta synsätt kommer 
att vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet med 
de olika källmaterialen.

Det arkeologiska materialet
Urval av undersökningar
Det arkeologiska källmaterial som använts här kom
mer från en rad olika undersökningar i Halland, där 
den arkeologiska verksamheten har varit livlig under 
de senaste decennierna. Flera infrastrukturprojekt — 
vägbyggen, järnvägsbyggen och naturgasledningar -

har genomkorsat landskapet och som en följd av detta 
har en rad undersökningar genomförts.

Jag använder alltså nästan uteslutande material från 
exploateringsundersökningar, gjorda i syfte att doku
mentera de fornlämningar som kommer att förstöras 
vid markexploateringar av olika slag. Fynd och rit
ningar från sådana undersökningar fyller magasin och 
arkiv i museer och på andra grävande institutioner. 
Den pressade situation som inte sällan råder under 
arbetet med att avrapportera dessa projekt, innebär 
ofta att en mer djupgående vetenskaplig bearbetning 
får skjutas på en oviss framtid. Därför finns det all 
anledning att lyfta fram och utnyttja detta rika mate
rial.

Ett problem med exploateringsundersökningarna är 
dock att de gjorts där samhällsplanerarna vill utnyttja 
mark - inte nödvändigtvis där den största potentialen 
för att nå arkeologisk kunskap finns. Det innebär 
också att det finns en geografisk snedfördelning i detta 
material, då de stora byggprojekten i huvudsak för
lagts till slättlandskapet mellan kustbygden och det 
kuperade inlandet, som för övrigt till en del är en ut- 
löpare av det småländska höglandet. Detta inland, som 
idag är skogsbygd, är följaktligen dåligt representerat, 
liksom i någon mån kustbygden, även om denna är 
något bättre företrädd.

I stadskärnorna har också en rad byggprojekt ge
nomförts, föregångna av arkeologiska undersökningar. 
Även här finns en snedfördelning i materialet, då de 
allra flesta undersökningar har gjorts i Halmstad. En 
bidragande orsak till detta är att det egentligen bara 
är här som vi har bevarade kulturlager av någon större 
omfattning.326 Alla de halländska städerna har rötter 
ned i medeltid men i de flesta fall finns mycket få läm
ningar från de äldsta perioderna. Från Varberg/Geta- 
kärr finns dock ett hög- och senmedeltida material, 
från Ny Varberg finns en omfattande undersökning 
med material från sent 1400-tal och fram till 1612 och 
från Kungsbacka finns en del material från 1400-tal 
till 1800-talets mitt.



Fig. 33. Halmstad innerstad. 
Stora delar av innerstaden har 
exploaterats, vilket medfört 
omfattande arkeologiska 
undersökningar. Foto: förf.
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Ett särdrag i den halländska arkeologin är att mate
rial från nyare tid undersökts i stor utsträckning. Det 
gäller såväl eftermedeltida kulturlager i städerna som 
bebyggelselämningar på landsbygden. Halland är där
med ett landskap som lämpar sig ovanligt väl för att 
studera långa tidsperspektiv under historisk tid.327

Vad gäller urvalet av material så har i princip alla 
slutundersökningar som gjorts på landsbygden och 
som berör material från tidig medeltid och framåt ta
gits med i diskussionen, liksom några förundersök
ningar. Vissa undersökningar har dock fått uteslutas, 
t.ex. sådana där avrapportering saknas och dokumen
tationsmaterialet är svårtolkat eller svårtillgängligt.

I städerna har så många och stora undersökningar 
gjorts att ett urval blivit nödvändigt för att få det hela 
hanterligt. Det gäller främst det omfattande materia
let från Halmstad liksom den stora undersökningen i 
Ny Varberg. Vid urvalet har jag prioriterat undersök
ningar som berör långa tidssekvenser, som är avrap
porterade och där fyndlistor finns att tillgå. Möjlig
heten att kunna belysa olika sociala skikt i städerna 
har också beaktats.328

Det har inte varit möjligt att gå igenom fynd och 
dokumentationsmaterial från alla de grävningar som 
används här. I allmänhet har jag förlitat mig på de upp
gifter som finns i rapporterna. De större undersök
ningar, som ligger till grund för det mesta av framställ
ningen, har jag i några fall antingen själv deltagit i el
ler ansvarat för. Alternativt har jag gått igenom mate
rialet i samband med avhandlingsarbetet och de rap
porter inom projektet Urbaniseringsprocesser i Väst
sverige som jag medverkat i.329 Materialinsamlingen 
avslutades i oktober 2002. Det innebär att en del in
tressanta undersökningar inte tagits med i avhand
lingen, då de inte varit bearbetade och/eller avrappor
terade vid den tidpunkten.

De undersökningar som ingår i studien har genom
förts med mycket olika ambitionsnivåer. De äldre 
stadsgrävningarna är i allmänhet grävda med konst
gjorda stick om 20 centimeter eller däromkring, även 
om man ibland har anpassat stickens tjocklek till

kulturlagrens. Yngre undersökningar är lagergrävda 
eller grävda med en komposit metod, där man följt de 
olika bebyggelseskikten.330

På landsbygden har man i huvudsak använt en 
metod där man banat av matjorden med maskin och 
undersökt de kvarvarande spåren i alven. I enstaka fall 
har man sökt av matjorden med metalldetektor eller 
ytplockat material före matjordsavbaningen. Två un
dantag utgörs av undersökningarna av gårdarna i 
Hörsås och undersökningen av Skrea 193, ”Sotarp”, 
där man grävde med så kallad single context-metod.331

Graden av kronologisk finindelning av materialen 
är mycket skiftande, beroende såväl på lämningarnas 
karaktär som undersökningsmetoden. Men i de flesta 
fall är det svårt att gruppera materialet närmare än i 
50-årsperioder och i många fall är de kronologiska 
ramarna mycket vidare än så. Detta är naturligtvis ett 
problem när man vill studera förändringar över tid. 
Korta, tillfälliga och snabba förändringar drunknar i 
den grova fasindelningen. I det långa tidsperspektiv 
som används här blir däremot de mer långsiktiga för
ändringarna tydliga och det är dessa som är det hu
vudsakliga föremålet för undersökningen.

I den kronologiska framställningen nedan har ma
terialet delats in i perioder som följer de mer generella 
faserna i det arkeologiska materialet. Brytpunkterna 
mellan perioderna avspeglar tider med påtagliga för
ändringar i främst bebyggelseutvecklingen men också 
i föremålsmaterialet. Dessa perioder är 1200-talets 
förra hälft respektive tiden kring sekelskiftet 1500. 
Också avhandlingens slutfas, det sena 1700-talet och 
1800-talets början, kan ses som en brytpunkt, med 
framför allt påtagliga förändringar i keramikmateri
alet.

Stratigrafi och redeponering 
- några problem
Under den senare delen av 1990-talet kom frågan om 
grävningsmetodiken i de medeltida städerna att stå i 
fokus för en livlig debatt i META och en avhandling
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på samma tema utkom nyligen.332 Debatten handlade 
bl.a. om möjligheterna att använda material från 
grävningar som inte gjorts med en så kallad kontex- 
tuell eller single context-metod i analyser utöver de mer 
ytliga sådana. Dessutom diskuterades frågan om i vil
ken utsträckning kulturlagren - och därmed fynden - 
i de medeltida städerna är redeponerade, d.v.s. har flyt
tats från det sammanhang där de en gång tillkom
mit.333

Enligt Stefan Larsson kan man uppfatta i stort sett 
alla ”kulturlager” i städerna som redeponerade. Tan
ken på kulturlager som något som sakta men säkert 
sedimenteras på plats kan alltså i huvudsak överges. 
Genom omfattande nedgrävningar i äldre lager, bort
forslande av massor etc. har en mycket stor del av lag
ren flyttats från den plats och det kronologiska sam
manhang där de en gång uppkom.334

Kulturlagrens tillkomst-eller snarare uppkomsten 
av en stratigrafi - är något som sällan har problema-

HALMSTAD 
KV. KARL 2
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Fig. 34. På äldre ritningar "svävar" ofta anläggningarna utan ett 
stratigrafiskt sammanhang. Skala 1:500.

tiserats i arkeologiska undersökningsrapporter, utöver 
frågan om ”avsatta”, ”påförda” eller ”omrörda” la
ger.335 Bedömningen av lagrens tillkomstsätt växlar 
alltifrån rent intuitiva, erfarenhetsmässiga bedöm
ningar till noggranna analyser av lagerinnehåll och 
fyndens placering i lagren. Den arkeologiska doku
mentationen har ofta betonat konstruktionerna medan 
de lager som omger konstruktionerna har behandlats 
mer översiktligt, ofta bara genom profilritningar, vil
ket innebär att endast de lager som råkat befinna sig 
där profilen lades kommer att bli dokumenterade. På 
planritningarna svävar ofta konstruktionerna i ett tom
rum, där man inte får veta något om deras stratigrafi- 
ska sammanhang.336

Kulturlagren har sällan givits något egenvärde som 
bärare av information om vad som skett på en plats - 
med vissa undantag som uppbyggnads- eller raserings
lager knutna till bebyggelse eller lager med påtaglig 
anknytning till hantverk, som läderavfalls- eller slagg
lager. I övrigt har lagren främst ansetts ha betydelse 
som medium för fynd. Vi talar om ”fyndfattiga” och 
”fyndrika” lager och i detta ligger också en slags vär
dering. ”Fyndrika” lager anses ofta vara de mest in
tressanta och förekomsten av sådana kan utgöra ett 
starkt argument när det gäller att t.ex. motivera be
hovet av en arkeologisk undersökning inför en exploa
tering. En stratigrafi där fynd påträffas i många olika 
stratigrafiska enheter från ”topp” till ”botten” är 
önskvärd, eftersom man då genom fynden menar sig 
kunna datera tillkomsten av de olika lagren och där
med också bebyggelse och andra konstruktioner.

Under de allra senaste årens arkeologiska verksam
het, bl.a. i Lund, har man i många fall kunnat visa att 
”lager” av olika slag - avfall, gödsel, raseringsmassor, 
uppgrävda massor från t.ex. gropar och grundlägg
ningar, brandlager etc. har flyttats runt åtskilliga 
gånger innan de slutligen hamnade på den plats där 
vi arkeologer återfinner dem. Med lagren flyttas na
turligtvis också artefakterna och annan information 
som är knuten till den första händelse som innebar att 
lagret en gång skapades. Lite tillspetsat pessimistiskt
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Fig. 35. Profilritning från undersökningen i 
kv. Halmkärven, Halmstad, där sand använts 
som utfyllnadslager. Skala 1:20.

kan man betrakta fynden blott som ”lösfynd”, utan 
närmare sammanhang än den stad där de hittats.337

Ett sådant synsätt verkar dock vara överdrivet 
svartmålande. Rimligtvis kan även äldre undersök
ningar, grävda med olika varianter av stick- och skikt
metodik, avlockas olika slags kulturhistoriskt relevant 
information. Det är snarare frågan om att anpassa frå
geställningarna till gravningsmetoden och till doku
mentationsmaterialets utseende.338 Man kan också lite 
banalt konstatera att problemen med redeponering av 
kulturlager måste bedömas från plats till plats. Förhål
landena i Lund - varifrån diskussionen utgått - är inte 
helt jämförbara med dem som råder i Halland eller 
övriga Västsverige.

För det första kan vi naturligtvis konstatera att de 
städer som undersökts här är olika sinsemellan. De har 
varit bebyggda tätt eller glest. Ombyggnadstakten har 
varit olika. Många städer har brunnit och i en del har 
man röjt av brandlager, i andra byggt nytt ovanpå dem. 
I somliga städer har man aktivt fyllt ut svackor och 
fuktiga partier med avfallsmaterial, i andra städer har 
det behovet inte funnits. Hus har varit byggda av sten, 
tegel, trä eller korsvirke/lerklining. Gator har belagts 
med sten, trä eller inte alls. Allt detta ger upphov till 
mycket skilda stratigrafier och olika grad av omflytt
ning av massor.

För det andra är det tydligt att sophanteringen har 
skiftat med såväl tid som plats. Hushållsavfall, gödsel 
och latrin har förts ut ur staden, samlats i bingar/gro- 
par/brunnar eller dumpats på bakgårdar, obebyggda 
tomter eller t.o.m. på gator och torg. Detta innebär 
att möjligheterna att knyta fynd till hus, tomter eller 
andra konkreta sammanhang varierar kraftigt från 
plats till plats.

För det tredje kan vi - mycket förenklat - konsta
tera att de omfattande nedgrävningar i äldre kultur
lager som gjorts i Lund, och som förklarar en stor del 
av redeponeringen, inte tycks ha någon riktig motsva
righet i Halland. Här har städerna legat nära vatten
drag och sannolikt har avfall dumpats i vattnet eller 
förts bort med båt i stället för att grävas ned inom 
stadsområdet. Flera av de halländska städerna ligger 
dessutom så lågt, i områden som är på gränsen till 
vattensjuka, att det inte fanns någon som helst anled
ning att gräva gropar i onödan. Det fanns större an
ledning att försöka höja och dränera marken, vilket 
vi kan se i form av omfattande lager med sand och 
slagg i flera av städerna, liksom områden där avfall 
uppenbart har använts som utfyllnad, t.ex. i Halmstad.

Från Nya Lödöse har vi skriftliga uppgifter som ger 
konkreta exempel på avfallshantering från vårt om
råde. Uppenbarligen hade man problem med att stads
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borna dumpade avfall lite hur som helst eftersom man 
i stadens tänkeböcker år 1587 finner att ”blev ock av 
rätten sagt, att den som haver någon dynga liggandes 
på gatan efter denna dag, skall böta penningar - 3 
mark” och 1591 att ”alla de som inte brolägger sina 
gator och utför sin dynga ur staden skall böta som lag 
förmäler och blev Gunne Jonsson tillsagd att akta 
samma ämbete och där för skall betalas”. År 1593

Fig. 36. Brunnen i Ny Varberg. Teckning: Eva Crafoord. 
Ur Jonsson & Ullberg-Loh 1984.

”Blev Anfast Byrsson tillsagd att vad han oftare kas
tar sin dynga uti allmänningen, som nu skett är, skall 
han böta penningar 3 mark, så ofta han det gör”.339

Exempel på att man deponerat hushållsavfall i gro
par, bingar eller liknande finns endast i mindre omfatt
ning i Halland. Detta är också något som i huvudsak 
tycks tillhöra ett yngre skede, särskilt 1700-talet. Från 
Halmstad kan nämnas en brunn på gården till det s.k. 
Elsa Guldsmeds hus, igenfylld med material som när
mast hör hemma kring 1700-talets mitt.340 Från Ny 
Varberg har vi en brunn som någon gång strax före 
eller vid stadens nedläggning 1612 fylldes igen med 
runt 140 kärl i rödgods och en mängd annat hushålls
avfall.341

Förhållandet är likartat i övriga Västsverige. I Gö
teborg verkar det normala ha varit att man dumpade 
sitt avfall i avfallsbingar på gården, i alla fall från 
1700-talet. Dessa tömdes sedan och avfallet fördes ut 
ur staden med pråmar på älven.342 Bingar och avfalls- 
gropar tycks också ha använts i de på 1600-talet 
nygrundade västgötska städerna Borås och Väners
borgA43

Det skriftliga materialet
Det källmaterial som används i avhandlingen är ju i 
huvudsak ett arkeologiskt sådant. Men därutöver an
vänder jag några olika slag av skriftliga källor. I tidi
gare studier av delar av det arkeologiska källmaterial 
som används i avhandlingen, har mantalslängder och 
äldre kartmaterial utnyttjats för att identifiera de bo
ende på gårdar och stadstomter. Dessa källor har dis
kuterats och presenterats tidigare och den diskussio
nen skall inte upprepas här.344 Däremot skall något 
sägas om bouppteckningar som jag använder för att 
få en alternativ bild av den materiella kulturen i hem
men under nyare tid.345

Skyldigheten att upprätta bouppteckningar som 
förtecknade boet efter en avliden person var en nyhet 
i den lag som kom år 1734. Denna bestämmelse var 
dock i praktiken endast en kodifiering av tidigare
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praxis som tillämpats länge och det finns bevarade 
bouppteckningar redan från 1500-talet t.ex. från 
Malmö.346

Bouppteckningen skulle göras inom ett par måna
der efter dödsfallet. I princip skulle hela boet för
tecknas och utifrån denna förteckning gjordes bodel
ningen mellan arvingarna. I praktiken kom dock vissa 
grupper av inventarier att mer eller mindre systema
tiskt uteslutas, t.ex. alla säng- och gångkläder som ej 
tillhörde den avlidne, vissa föremål som fickur, vilka 
ofta gavs bort på dödsbädden, och sådant som till
hörde hustruns morgongåva eller ogifta döttrars hem
gift.347 Föremål som ansågs helt värdelösa togs inte 
heller upp.

Det hände förvisso att man medvetet undanhöll fö
remål när boet skulle skiftas. Från Halmstad har vi ett 
sådant exempel på att en änka undanhållit en del sil
verföremål och annat. Av särskilda skäl ville hon och 
barnen att ”dheres ägodeler icke motte alle komme i 
dagzliuset”.348 I huvudsak förtecknades dock alla före
mål som fanns i hemmet, ett förhållande som gör 
bouppteckningarna till en värdefull källa till den mate
riella kulturen. Det finns dock en social slagsida i ma
terialet på så sätt att bouppteckningar oftare saknas hos 
de fattigare samhällsklasserna än hos de rikare.349 Emel
lertid är det fullt möjligt att hitta bouppteckningar från 
alla samhällsklasser, från backstugusittare till högadel.

Bouppteckningarna förutsätter ett samhälle där det 
finns en stor mängd lösa föremål i de flesta hem och 
där dessa föremål är betydelsefulla som någon form 
av social och ekonomisk markering. De är alltså egent
ligen inte möjliga som en mer allmän företeelse för
rän under tidigmodern tid, då medeltidens interiörer 
med huvudsakligen väggfasta och ganska få möbler 
och relativt måttligt med lösa föremål ersatts med 
inredningar med stoppade stolar, skåp, linnedukar och 
serviser att duka med, speglar på väggarna - ett gene
rellt sett ökat materiellt välstånd hos stora befolknings
grupper. Detta ökade välstånd har förknippats med 
uppkomsten av en borgerlig mentalitet i urbana mil
jöer och i städerna ser vi också tidiga exempel på

bouppteckningar, långt innan de blev obligatoriska 
enligt lag 1734.350

För att sådant som bouppteckningar överhuvudta
get skall kunna göras krävs också en mentalitet där 
man kan koppla loss tinget från dess sociala, använd- 
ningsmässiga sammanhang och abstrahera det till ett 
ekonomiskt värde. Detta är en förändring från en 
äldre, medeltida mentalitet där tingen var i högre grad 
inbäddade i ett sammanhang med relationer mellan 
människor och mellan ting. Den nya mentaliteten inne
bär en kantring mot föremålen i sig och mot det pri
vata ägandet som en bärande idé - ett grunddrag i den 
kapitalistiska världsbild som är under uppsegling vid 
denna tid.351

På landsbygden skulle bouppteckningen lämnas in 
till häradsrätten och i staden till rådhusrätten. Detta 
har fått konsekvenser för det bevarade boupptecknings- 
beståndet från Halmstad eftersom rådhuset brann 
1880, varvid alla bouppteckningar från tiden före 
1804 förstördes.352 Från den aktuella undersöknings
perioden finns det därför endast några få bouppteck
ningar bevarade från Halmstad, vilka inlämnats till hä
radsrätten och därmed undkommit förstörelse. Från 
Halland i övrigt finns ett betydligt rikare material. Sär
skilt intressanta är en rad bouppteckningar från La
holm, vilka går ned till 1600-talets mitt.

Det har inte varit möjligt att gå igenom bouppteck
ningarna på samma systematiska sätt som de arkeolo
giska undersökningarna och materialet är därför gan
ska spritt i tid och rum. I första hand har jag försökt 
hitta bouppteckningar från sådana platser där det finns 
ett arkeologiskt källmaterial att relatera dem till. Det 
gäller t.ex. för byn Hörsås strax norr om Halmstad, 
varifrån vi har ett stort fyndmaterial och flera boupp
teckningar.353 Jag har också gjort stickprovskontroller 
bland bouppteckningar i Halmstad härad i syfte att 
undersöka förekomsten av främst keramik och det
samma gäller för Morups socken. Vidare har jag gått 
igenom en serie bouppteckningar från Kungsbacka och 
Laholm samt hämtat uppgifter ur publicerade boupp
teckningar från främst balkenberg.354



Fig. 37. De äldsta bouppteckningarna 
från Halland är från mitten av 1600-talet. 
Denna efter borgmästaren i Kungsbacka, 
Jacob Erlandsson 1677. Originalet i LLA.
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Hushållet som 
undersökningsobjekt

Diskussionen här utgår från - i bästa fall - det enskilda 
hushållet. Identitetsmarkeringar på individnivå är, med 
något undantag, knappast synliga i det källmaterial jag 
arbetar med. Men också hushållet kan vara svårt att 
urskilja, det vill säga att avgöra vilka lämningar som 
kan förknippas med ett hushåll som är känt från skrift
ligt källmaterial. Oklara dateringsramar är ett pro
blem, att urskilja de fysiska gränserna mellan olika 
tomter ett annat.

Ett exempel är undersökningen i kv. Halmkärven 
2 i Halmstad. Här grävde vi i gränsområdet mellan tre 
tomter enligt kartor från 1600- och 1700-talen, men 
det var inte möjligt att urskilja dessa tomtgränser i fält, 
trots medvetna försök. Möjligen var kvarterets inre åt
minstone i detta fall en allmän bakgårdszon där grän
ser inte alltid markerades fysiskt.355

Vidare är våra kunskaper om hur man deponerat 
avfall dåliga. Det är naturligtvis inte alldeles givet att 
det avfall som påträffas på en avgränsad tomt verkli
gen härrör från dem som bodde där. Att man gärna 
dumpade sina sopor någon annanstans än på sin egen 
bakgård såg vi ju i exemplet ovan från Nya Lödöse. I 
enstaka fall kan man direkt koppla ihop ett arke
ologiskt fyndmaterial med ett känt hushåll, men detta 
utgör som sagt undantag.

Ett sådant är undersökningen i kvarteret Sidenväva
ren i Göteborg. En stor del av fynden här låg i avfalls- 
bingar och en av dessa innehöll en rad olika slags ke
ramik, däribland locket till en tekanna i s.k. Yixing- 
vara, ett kinesiskt stengods som är mycket ovanligt i 
skandinaviska fynd. Två sådana tekannor nämndes 
dock i bouppteckningen efter skepparen och ostindie- 
fararen Anders Hising som bodde i kvarteret vid 1700- 
talets mitt. Därmed är det mycket troligt att även det 
övriga innehållet i bingen har tillhört Anders Hisings 
hushåll.356

I det halländska materialet är dock avfallsbingar 
mindre vanliga och större delen av det arkeologiska ma-

Fig. 38. Locket till en tekanna från mitten av 1700-talet i s.k. 
Yixing-vara, ett kinesiskt stengods. Från skepparen Anders 
Hisings avfallsbinge i Göteborg. Foto: Göte Nilsson Schönborg.

terialet är insamlat från allmänna ”kulturlager”. I dessa 
får vi också räkna med att en viss redeponering av la
ger har skett, vilket ytterligare försvårar möjligheterna 
att koppla ihop hushåll med bestämda fynd.

En annan aspekt på hushållet som undersöknings
objekt är svårigheterna att avgränsa hushållet som så
dant. Hushållet är en kulturell enhet, vars sammansätt
ning inte på något sätt är given. Det kan enkelt definie
ras som bestående av en samling individer, vilka använ
der samma fysiska utrymme (gård, hus) för sina basbe
hov som mat, sömn, produktion och reproduktion.357 
Men dess sammansättning skiftar ständigt över tid.

Om man tar ett gift par som utgångspunkt så för
ändras hushållet i takt med att barn föds (och dör), 
tjänstefolk anställs och flyttar, lärpojkar och gesäller 
kommer och går och vuxna barn flyttar ut. Innebo
ende släktingar kan tillhöra hushållet under kortare 
eller längre perioden, liksom inhyseshjon och annat 
”löst folk”. Lägger man därtill generationsväxlingen 
när ett yngre par tar över gården kompliceras bilden 
ytterligare.

Till detta kommer också att gårdar köps och säljs i 
såväl staden som på landsbygden, att hyresgäster kom
mer och går i städerna och att åboma på krono- och frälse- 
gårdar på landsbygden skiftar, ibland mycket ofta.358
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Hushållet är inte heller någon isolerad enhet utan in
går i större sociala och ekonomiska nätverk.359 I ett 
stort hushåll med många medlemmar kan ett sådant 
nätverk bli mycket omfattande - mannen och hustrun 
med sina släktingar, kontakter som en följd av ekono
misk verksamhet (i ett handelsmannahem ofta långt 
utanför landets gränser), pigor och drängar med sina 
släktingar, kanske på den omgivande landsbygden 
o.s.v. Dessa täta förbindelser mellan hushållen inne
bär också att uppdelningen stad-landsbygd komplice
ras, då nätverken sannolikt ofta kopplade samman 
människor i de båda miljöerna.

De olika medlemmarna i hushållet har inte heller 
nödvändigtvis samma socioekonomiska status. Ålder, 
genustillhörighet och anknytning till hushållets före
ståndare påverkar statusen. Pigan har inte samma sta
tus som husbonden, gesällen inte samma som mästa
ren, hustrun inte samma som maken. Att studera dessa 
nyanser i det arkeologiska materialet är inte helt lätt 
men det är en viktig distinktion när man t.ex. disku
terar byggnaderna och deras uppdelning.

Att använda hushållet som undersökningsobjekt är 
alltså inte helt okomplicerat. Samtidigt är det en en
het som relativt lätt kan urskiljas i det skriftliga käll
materialet och som med hjälp av kartor kan knytas till 
olika gårdar och tomter och därmed till de arkeolo
giska undersökningsplatserna. Det är också för det 
mesta det närmaste vi i ett arkeologiskt sammanhang 
kan komma någon form av individuellt handlande. 
Men det är viktigt att vi inte okritiskt ser hushållet som 
en social eller ekonomisk enhet. Vi måste också räkna 
med möjligheten att flera hushåll (i juridisk bemär
kelse) bott på en gård utan att detta nödvändigtvis går 
att urskilja i källmaterialet.360

Att studera hus
Ett av de centrala källmaterialen för den diskussion jag 
för här om urbant och ruralt är hus - arkeologiskt un
dersökta sådana liksom bevarade eller uppmätta bygg
nader. Hus är mångfacetterade företeelser som kan stu

deras utifrån en rad olika utgångspunkter. Man kan 
se dem som en konsekvens av vissa samhällsstrukturer, 
t.ex. lagar eller ett etablerat byggnadsskick.

Samtidigt kan arkitektur i sig vara struktur och 
strukturera handling. En byggnad påverkar i hög grad 
hur människor kommer att röra sig och mötas samti
digt som den med tiden också formas av praxis hos 
dem som brukar den. Bourdieu ser huset som den plats 
där habitus formas från barnsben.361 Med en annan 
utgångspunkt kan husen vara uttryck för maktan
språk, förkroppsligade ideologier.

Att bygga ett hus är inte bara att rent tekniskt sam
manfoga byggnadsmaterial till en fungerande bygg
nad. Det är också att skapa ett socialt rum med en rad 
immateriella funktioner. Huset speglar och återskapar 
sin ägares ekonomi och sociala ställning, ideologi och 
världsbild. Det är ett mikrokosmos där gränser inom 
hushållet och utåt skapas och upprätthålls.362

Husets mening och innebörd skiftar över tid. Ett 
och samma hus betyder olika saker när det byggs och 
för senare generationer, olika för den som bor i det och 
för den utomstående. Meningen kan också vara mer 
eller mindre tydlig eller dold. För att göra en rimlig 
tolkning av mening hos en byggnad måste man ha en 
bakgrundskunskap om dess kulturella samman
hang.363

I det konkreta arkeologiska och etnologiska käll
materialet ser hus i städerna och hus på landet rela
tivt olika ut, även om graden av olikhet skiftar med 
tid och plats. Det som skiljer de båda miljöerna åt är 
dels den mer övergripande topografin, med mer tätt
bebyggda städer och glesare bebyggd landsbygd, dels 
husens utformning arkitektoniskt och byggnadstek- 
niskt, hur de arrangeras på tomten och hur de inreds. 
Samtidigt har flera författare som skrivit om de med
eltida och tidigmoderna skandinaviska småstäderna 
betonat deras rurala karaktär, att de egentligen bara 
var en slags större bondbyar. ”Den agrara köpstaden” 
är ett uttryck som ofta används om dessa småstäder.364

Skillnaderna mellan den urbana och den rurala be- 
byggelsen har diskuterats av arkitekturhistorikern Finn
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Werne. Han har karaktäriserat husbyggandet i staden 
så, att det i allmänhet styrdes av stadsplaner och reg
lerade tomter som angav ett visst utrymme att bygga 
på. I staden saknades dock den traditionens tyngd som 
fanns på landsbygden. Husen kunde utformas friare, 
men var bundna till den givna tomtstrukturen. 365 Jan- 
Erik Augustsson betonar att ”vi bör också överväga 
möjligheten att byggandet under medeltiden, och i 
synnerhet i städerna med deras mångfald av kultur
impulser, var mera fritt och obundet av vedertagna 
normer så att husen mera direkt avspeglar byggarens 
funktionella behov och traditionsbakgrund.”366

Landsbygdens husgrupper kan tyckas vara friare ar
rangerade och hopkomna lite ”hur som helst”. Här 
finns dock en annan typ av regelbundenhet i form av 
gemensamma normer för husbyggandets teknik och es
tetik, ett gemensamt ”byggnadsskick” med en term 
hämtad från etnologin.367

Ett etablerat byggnadsskick, kanske särskilt på 
landsbygden, tycks vara en struktur som i huvudsak 
ligger på ett icke-diskursivt plan. Man byggde på 
samma sätt som grannarna och när ett nytt hus skulle 
byggas var det vanligt att man tog en byggnad i när
heten som utgångspunkt.368 Men även ett traditionellt

Fig. 39. Stadens hus. Byggnaderna är små och sammanfogade till gårdar, liksom på landsbygden. Men den täta placeringen av 
husen och deras läge längs en gata visar att vi rör oss i en urban miljö. Falkenberg, stadsgårdar från 1800-talets mitt. Foto: förf.
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byggnadsskick förändras ju över tid och man kan se 
vissa perioder med snabba förändringar, när byggan
det uppenbarligen lyftes upp på en diskursiv nivå, där 
man medvetet försökte använda arkitekturen för att 
markera eller förändra en social identitet. Möjligen 
kan vi här se en skillnad mellan stad och landsbygd, 
där man i staden i högre grad använde arkitekturen 
på detta sätt.

Werne har poängterat hur husens utseende präglas 
av de olika sociala relationerna i staden och på lands
bygden. På landsbygden fanns ett minimalt utrymme 
för förställning. Alla visste det mesta om varandra.

Husen blir därför - med Wernes synsätt - presentativa, 
d.v.s. de visar inte upp något annat än sig själva. De 
tekniska lösningarna poängteras i t.ex. sinnrika knu
tar eller andra konstruktiva detaljer och man försö
ker inte maskera något. I en urban miljö är anonymi
teten och utrymmet för förställning betydligt större. 
Här kan husen bli representativa, d.v.s. företräda nå
got icke närvarande, som rikedom, makt eller social 
status. Tekniken maskeras och husen kan se ut vara 
byggda i en annan och mera statustyngd teknik än den 
egentliga.369 Ett representativt byggnadssätt kan också 
ses som ett uttryck för konflikter i samhället och ut-

Fig. 40. Landsbygdens hus. 
Gårdar arrangerade på olika 
sätt på storskifteskartan över 
Skrea by 1791. Karta LMV.
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Fig. 41. Ett representativt hus. Twistens gård i Halmstad från omkring 1620. Foto: förf.
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vecklandet av ett klassmedvetande, till exempel borg
erskapets begynnande medvetenhet om sig självt som 
en särskild samhällsklass, som med tiden tar sig uttryck 
i en speciellt borgerlig byggnadsstil.370 Här rör vi oss 
utan tvekan på en diskursiv nivå, med ett mycket med
vetet användande av arkitekturen.

Man kan urskilja ett par olika sätt att använda ar
kitekturen som en social identitetsmarkering. Det ena 
innebär att det omgivande samhällets normer ges form, 
att sådant som t.ex. genusrelationer och rangordning 
manifesteras i byggnaden, ofta kopplat till ett övergri
pande mytologiskt/kosmologiskt schema. I detta fall 
används alltså byggnaden närmast för att bevara en 
rådande habitus.

Det andra innebär att man använder byggnaden för 
att berätta något om dem som bor i det, att huset får 
markera t.ex. rikedom och social status. I det senare 
fallet kan arkitekturen också användas för att förändra 
en given identitet, t.ex. aspirera på en högre status än 
den man har. Det är alltså ungefär samma sak som det 
Werne menar med representativa hus.371

Gården i landskap och 
sammanhang
I arkeologisk forskning tenderar man att endast stu
dera byggnaderna och gården i sig självt. Mer sällan 
har man relaterat gården till det omgivande landska
pet - det är som om grävschaktets begränsning också 
sätter en gräns för tanken.372 Men en gård befinner sig 
naturligtvis inte i något vakuum. Den är en integre
rad del i det landskap och det sociala sammanhang där 
den byggdes och återspeglar rådande föreställningar 
om detta.

Under järnålder och in i äldsta medeltid kan vi se 
att en rad föreställningar kretsar kring gården som 
alltings fokus och utgångspunkt. Gården hade en tydlig 
symbolisk och mytologisk betydelse som tillvarons 
centrum. Den representerade människornas värld som 
var Midgård, medan Utgård stod för utmarken, det 
vilda, jättarnas värld.

I tidigmedeltida lagtexter kan vi finna spår av samma 
föreställningsvärld, med tydliga distinktioner mellan 
utomgårds och inomgårds, mellan utmark och inägor, 
mellan inägor och gårdstomt och så vidare, ända in 
till stugan med härd och sovplatser. Att slå ihjäl nå
gon inne på gården, eller t.o.m. inne i stugan betingade 
betydligt högre bötesbelopp än ett mord som skedde 
ute på utmarken. I denna föreställningsvärld ingick 
inte bara gården utan också gravarna och olika pro
duktionsplatser i utmarken, kanske särskilt järnfram- 
ställningsplatserna. Tillsammans bildade de en myto
logisk topografi.373

Detta mönster kommer dock att förändras under 
inflytande av kristendomen. Med religionsskiftet kom 
ett nytt sätt att förhålla sig till landskapet som så små
ningom medför en mer ekonomisk-rationell syn på 
detta. Detta var emellertid en mycket utdragen föränd
ringsprocess. Långt in i medeltiden och upp i tidig
modern tid var landskapet, särskilt skogen och utmar- 
kerna, befolkat med allehanda magiska väsen som i 
stor utsträckning styrde hur man kunde vistas i och 
utnyttja markerna.

Samtidigt verkar det som det under senare delen av 
medeltiden växer fram ett ökat utnyttjande av utmar- 
kerna för bete och för en rad andra utmarksnäringar, 
kanske särskilt järnhantering men också annat, som 
fångst och kolning.

Lars Ersgård har i sin studie av Leksandsområdet 
framhållit 1300-talet som ett århundrade då det sker 
stora ideologiska förändringar och de äldre hedniska 
föreställningarna om landskapet börjar försvinna. Det 
som ser ut att vara ekonomiska förändringar, t.ex. en 
ökad betydelse för boskapsskötseln, skulle då i lika hög 
grad vara ideologiska förändringar - eller rättare sagt, 
de ekonomiska förändringarna förutsätter ideologiska 
dylika samtidigt som ideologiska förändringar möjlig
gör ett annat utnyttjande av landskapet.374

Gårdens plats i landskapet kan också ses som ett 
resultat av ekonomiska och sociala relationer (dessa 
kan förstås inte separeras från det religiöst - mytolo
giska innehållet). Till exempel kan den reglerade byn
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ses som ett exempel på hur herraväldet territorialiseras 
i det feodala samhället, hur de sociala relationerna 
innefattas i ett geografiskt ramverk, där den som kon
trollerar rummet försöker skapa en social praxis. Nota 
bene försöker, eftersom det alltid finns ett motstånd 
mot denna överhet och detta motstånd medverkar i 
skapandet av de rumsliga strukturerna.375

Gårdsplan och gata
Såväl i staden som på landsbygden var gården place
rad på en gårdstomt. Till skillnad från gårdarna på 
landsbygden, där tomterna låg utspridda över ett större 
område, var dock stadsgårdarnas tomter placerade 
med gatan som utgångspunkt.376 I staden blir därför 
inte endast husens gruppering på tomten betydelsefull 
utan också hur de förhåller sig till gator och gränder 
av olika slag.

I Halland, liksom i stora delar av södra Skandina
vien, är det slutna gårdsrummet en vanlig företeelse 
på landsbygden, i varje fall under nyare tid. Bostads
hus och ekonomibyggnader är grupperade runt en mer 
eller mindre sluten gårdsplan, gemensam för både folk 
och fä. Detta till skillnad från t.ex. delar av Mellan
sverige, där det är vanligt med en separat fägård, nå
got avskild från bostadsdelen av gården.377

Själva ordet ”gårdsrum” är talande. Det visar på 
ett konkret sätt hur gårdsplanen var just ett ”rum” och 
hur man befinner sig ”inne på gården”. Ingången till 
boningshuset vette ofta mot gårdsplanen och det var 
mot gårdssidan som statusmarkeringar av olika slag 
gjordes. Gösta Arvastson har i sin studie av skånska 
prästgårdar visat hur sådant som tegelmurverk, tegel
tak, de flesta av fönstren och omsorgsfullt utformade 
dörrar återfanns på gårdssidan av bostadshuset under 
1600-talet och en bit in i 1700-talet.

Mot 1700-talets senare del börjar däremot baksi
dan, trädgårdssidan av huset alltmer accentueras och 
det sker en uppdelning av prästgården med en mer 
agrart betonad gårdsplan och en mer statusbetonad 
trädgårdssida, avsedd att markera prästens särställning

gentemot bönderna och till en del inspirerad av bor
gerligt byggnadsskick. En liknande uppdelning skedde 
inne i huset.378

Den kringbyggda, inhägnade gården i nära kontakt 
med åker och äng kan ses som en symbol för den 
besuttne bonden. De obesuttna, torpare och backstu- 
gusittare, var hänvisade till utmarker, vägar och by
gator. Torpens oskyddade lägen gjorde dem mera ut
satta och Börje Hanssen har visat hur ”landsvägens 
nimbus av farlighet och fattigdom med ofta förekom
mande våldshandlingar och en bildligt talat sällan si
nande ström av tiggare och skojare” också häftar vid 
torparen och på ett tydligt sätt skiljer denne socialt från 
bonden.379

I staden är som sagt inte bara tomten utan också 
gatan en utgångspunkt för hur husen placeras. Mycket 
generellt kan man se en förändring från den allra äldsta 
medeltiden med långhus inne på stora tomter till slutna 
gårdar med bostadshuset förlagt inne på gårdsplanen

Fig. 42. Den slutna gården vänder sig inåt mot gårdsplanen 
och kan ses som en symbol för den besuttne bonden. Halla
gården i Derome i norra Halland. Ur Erixon 1947.
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under större delen av medeltiden och under renässan
sen en förändring där boningshuset läggs ut mot ga
tan och vänder sin representativa sida ditåt. Det ver
kar alltså vara först fram mot tidigmodern tid som det 
blir av intresse att förlägga den mer statustyngda de
len av gården ute i gatulivet. I den fortsatta framställ
ningen skall vi bland annat se hur detaljerna i denna 
förändring ser ut och hur de samspelar med föränd
ringar på landsbygden.

Inne i huset
Identitetsmarkeringar av olika slag görs naturligtvis 
inne i huset likväl som på dess utsida och omgivningar. 
Rummens antal är en sådan markering, liksom hur de 
disponeras och vem som har tillträde till vilka rum. 
Inredningen, med eller utan värmekälla, dekorer av 
olika slag och möbleringen markerar också tydligt 
olika zoner i bostaden, liksom byggnadstekniken kan 
göra.

Neil Price har med exempel från Island under vi
kingatiden visat hur rumsindelning och tillträde kan 
användas som en identitetsmarkering, i detta fall av 
skandinavisk identitet. Även byggnader av relativt oli
ka utseende kunde visas ha en gemensam grundstruk
tur som förenar hus i olika skandinaviska kolonier, 
Island likaväl som Danelagen. Tydligen har det fun
nits ett gemensamt sätt att strukturera och tänka kring 
rum, en slags grundidé om hemmet eller gården.380 Vi 
kan dra paralleller med det som sades ovan om går
dens mytologiska topografi.

Även de enklaste enrummiga hus kan vara indelade 
i ”rum”, olika zoner. Det är något som tycks vara ett 
genomgående drag i stora delar av världen. Till exem
pel är den samiska kåtan indelad på ett sofistikerat sätt 
med olika avdelningar för olika aktiviteter och olika 
familjemedlemmar, en uppdelning som i sin tur kny
ter an till samisk religion och mytologi.381 I sydskan- 
dinaviska hus kan man tänka på ”rackarebjälken" 
eller ”stackarebjälken”, den bjälke som löper från spis
ens ena hörn till långväggen och som delar stugan i

en yttre och en inre del. Till den yttre delen hade alla 
- t.o.m. rackaren, den mest föraktade - tillträde medan 
den inre delen var tillgänglig endast för hushållets 
medlemmar och dem som bjöds in dit. Med all san
nolikhet har det funnits en rad andra sådana immate
riella indelningar av gården, även om de är svåra att 
komma åt i ett arkeologiskt sammanhang.

Jag har tidigare diskuterat förhållandet mellan pri
vat och publikt och hur man allmänt brukar vilja se 
en tilltagande betydelse för det privata under tidig
modern tid. Detta kan avspeglas på ett tydligt sätt i 
bostaden, med olika zoner till vilka olika personer hade 
tillträde. Samtidigt kan uppdelningen på privat och 
publikt ge en alltför förenklad bild av hur huset fung
erade.

Henrie Classic hävdar att man inte kan dela upp 
bostaden och dess omgivningar i publikt och privat på 
ett okomplicerat sätt. Det finns också en nivå man kan 
kalla det kollektiva, som är öppen för t.ex. bykollek
tivet och/eller de närmaste grannarna, en mellannivå 
mellan det helt privata och det som var öppet även för 
fullständiga främlingar.382

Under de senaste åren har det blivit vanligt bland 
arkeologer att studera hus med hjälp av så kallad 
tillträdesanalys, d.v.s. en metod där man åskådliggör 
tillträdet till olika rum i huset med hjälp av grafer, 
främst utifrån en metod presenterad av Hillier &c Han
sen.383 Jag har dock valt att avstå från detta slags ana
lys av två skäl. Det ena är att husets grundplan i många 
fall är så dåligt känd att det inte går att rekonstruera 
vare sig rumsindelningar eller dörröppningar med nå
gon rimlig säkerhet. Det andra är att metoden inte tar 
hänsyn till alla de immateriella gränser som fanns i ett 
hus, hur t.ex. ett rum kunde vara indelat i olika zoner, 
så som jag beskrivit ovan, eller gränser mellan män
niskor (rang, genus, ålder) som innebar att det kunde 
vara socialt omöjligt att stiga in i ett visst rum, även 
om det rent fysiskt var möjligt.

Längre fram i texten skall jag presentera ett antal 
hus från olika arkeologiska undersökningar i Halland, 
liksom en del annat källmaterial. Jag kommer att ta
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fasta på sådant som husens gruppering på tomten, 
husens orientering gentemot omgivningen (t.ex. åt vil
ket håll ingången och husets skådesida låg), funktion, 
byggnadsteknik och rumsindelning.

I flera fall har dock de arkeologiska undersökning
arna av hus, framför allt på landsbygden, genomförts 
med maskinavbaning ned till steril alv.384 De byggnads- 
lämningar man har dokumenterat har därför mest be
stått av nedgrävningar (som stolphål) eller avtryck 
efter syllstenar. Eventuella golvlager, upphöjda härdar, 
ugnar och väggkonstruktioner har försvunnit i gräv
skopan. Det försvårar naturligtvis möjligheterna att 
studera husen och risken att man drar felaktiga slut
satser är stor.

Fig. 43. Plan över ett hus sådant det kan se ut vid en arkeolo
gisk undersökning. Svårigheterna att ur detta virrvarr av stolp
hål och andra nedgrävningar urskilja husets struktur och kon
struktion är uppenbar. Ett hus från undersökningen vid "Sot- 
arp", Skrea socken RAÄ 193. Skala 1:200. Ur Håkansson 2001.

Måltidskärlen och den 
sociala identiteten

I Bourdieus diskussioner om habitus är maten och 
måltiden viktigt inslag. De kärl vi väljer för att laga, 
förvara och servera mat liksom de andra val vi gör i 
fråga om måltiden är i hög grad med i skapandet och 
återskapandet av habitus. Hur man äter, vad man äter, 
vilken slags kärl maten serveras i, hur man är place
rad kring bordet och en rad andra detaljer är tydliga 
markeringar av sådant som status, rangordning, ge
nus och ålder. Bordsskicket lärs in från barnsben och 
få saker avslöjar en persons sociala ställning så tyd
ligt som beteendet vid matbordet.

Kökets och bordets kärl
Den tidigmoderna epoken brukar ses som en period då 
det sker en tilltagande uppdelning av hemmet i olika 
rum för olika funktioner. En del i förändringen är att 
köksfunktionerna, med bl.a. matberedning, flyttas från 
offentligheten i ett gemensamt rum till en separat köks
avdelning. Att tillreda maten och att äta den kommer 
därför att i ökande grad ske åtskilt. Det innebär också 
att kärl för matlagning och kärl för att servera och äta 
kommer att skiljas åt, både praktiskt och symboliskt.385

Detta gällde dock antagligen inte hushållets tjäns
tefolk i samma utsträckning. En högre grad av fysisk 
åtskillnad mellan olika medlemmar av hushållet ingick 
ju också i denna förändringsprocess, där husbond
folket alltmer särskiljer sig från sina underlydande 
genom att till exempel inta sina måltider separat.

Man har också velat se en förändring av själva 
tillredningen av maten. I ett medeltida hushåll - lik
som i många hushåll också längre fram i tiden - var 
kokning i en gryta nästan det enda praktiskt genom
förbara sättet att laga mat. Olika varianter på temat 
gröt, välling och soppa stod på den dagliga menyn i 
de flesta hushåll.386

Så småningom sprider sig en mer avancerad fransk 
matlagningskonst till Nordeuropa, bl.a. genom kok
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böcker. Maten och tillredningen blir mer komplicerad, 
man börjar i större utsträckning laga olika ingredien
ser var för sig och antalet smårätter, tillbehör och så
ser ökar. Likaså minskar bruket av orientaliska kryd
dor, som tidigare var populära vid de välbeställdas 
festmåltider och maten börjar i större utsträckning 
likna våra dagars.

Denna utveckling är synlig i skriftligt material kring 
1600-talets mitt. I ett arkeologiskt fyndmaterial skulle 
den kunna ses i form av flera kokkärl i olika storlekar 
(inte bara stora grytor), flera stekkärl och ett ökat an
tal bords- och uppläggningskärl, kanske särskilt min
dre sådana.387

Måltidsvanorna förändras också. Ätandet blir allt
mer individualiserat och fjärmat från kroppen och dess 
funktioner. Man lägger upp maten på en egen tallrik, 
som så småningom kommer att vara en del av en större 
servis med matchande tallrikar och uppläggningsfat. 
Man äter med gaffel och man torkar sig om munnen 
med en servett. Den särskiljandets kultur som disku
terades ovan är tydlig när det gäller måltiden.

Därmed kommer också kärl för matlagning och ser
vering å ena sidan och för det dukade bordet å den 
andra att få olika symbolisk innebörd. Kökets kärl 
kommer att representera den privata delen av hushål
let. De har lägre status, de är odekorerade och har 
dämpade jordfärger. I gengäld blir bordets kärl upp- 
visningsföremål med högt statusvärde. De kan vara 
tillverkade i ljusa godstyper, glaserade i klara, starka 
färger, rikt dekorerade och tillverkade i exotiska och 
dyrbara material.

Anne Yentsch menar att i ett hushåll med en svag 
uppdelning av utrymmet i publika och privata zoner 
används kärl med likartat utseende (godstyp, färg, de
kor) till både matlagning och servering medan graden 
av uppdelning mellan olika slags kärl ökar med en till
tagande differentiering av bostaden.388

I ett skandinaviskt fyndmaterial skulle detta reso
nemang kunna innebära att svartgodskärl och odeko
rerade rödgodskärl skall förknippas med det privata, 
liksom former som grytor, pannor och krukor. Sten-

Fig. 44. Kärl från den privata sfären. Trefotsgryta i odekorerat 
rödgods från Kalentehuset i Halmstad, 1500-tal. Foto: Johan
nes Jansson.

Fig. 45. Kärl från den publika sfären - rikt dekorerade mål- 
tidskärl från Ny Varberg. 1500-talets senare del. Foto: förf.

gods, dekorerade rödgodskärl, ljusa lergodstyper, fa
jans och porslin, liksom former som fat, tallrikar, skå
lar och dryckeskrus skulle höra till den publika sfä
ren. Hushåll med en större mängd av de ljusa gods
typerna och av bordskärl som utseendemässigt skiljer 
sig från matlagningskärlen skulle då ha en högre grad 
av differentiering mellan privat och publikt.

Jag vill dock poängtera att jag inte ser detta med 
privat och publikt som absolut motsatta begrepp. Det 
är snarare fråga om graderingar på en skala, där en 
rad ”glidningar” kan förekomma. Men jag menar att
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distinktionen kan användas för att diskutera en för
ändring av matvanor och måltidsseder, bara man är 
medveten om nyanserna i det hela.

Uppdelningen privat-publikt kompliceras dock av 
de mångfunktionella kärltyperna, t.ex. odekorerade fat 
och skålar som mycket väl kan ha använts för såväl 
matlagning som servering. Vi ser ju också att vissa 
godstypers användning uppenbarligen förändras över 
tid. Ett tydligt exempel är det rödbrännande lergodset, 
rödgodset, som under högmedeltid används till bl.a. 
kannor med rik utvändig dekor, vilka knappast kan 
vara annat än bordskärl med ett visst statusvärde.

Emellertid avtar användningen av dessa kannor 
under senmedeltid och rödgodset kommer så små
ningom att nästan uteslutande användas till kökskärl 
som grytor och krukor. Under 1600- och 1700-talen 
tilltar åter de rikt dekorerade rödgodskärlen i antal, 
samtidigt som odekorerade kärl i samma slags gods 
är mycket vanliga som matlagningskärl.

Ett annat problem med denna typ av analys är att den 
bara diskuterar keramiken. Men denna måste natur
ligtvis sättas i relation till de andra slags kärl som an
vändes, till exempel i täljsten, trä, tenn eller glas. Dessa 
material återfinns dock inte i samma utsträckning 
bland de arkeologiska fynden och vi får använda an
dra källmaterial för att kunna diskutera deras före
komst och utseende. Här är det främst bouppteck
ningar som är detta andra källmaterial.

Keramikens värde
Att det inte finns några enkla och självklara samband 
mellan social status och innehavet av vissa föremål har 
diskuterats åtskilliga gånger. Det har också föreslagits, 
särskilt vad gäller keramiken, att mängden föremål av 
en viss typ är väl så betydelsefull som föremålsinne- 
havet i sig.389 Ett problem i detta sammanhang är dock 
att sammansättningen av det arkeologiska materialet

Fig. 46. Stengodskärl har setts 
som ett socialt medium för en 
framväxande borgarklass. Detta 
är funnet i Uddevalla. 1500- 
talets senare del. Foto: förf.
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sannolikt inte direkt avspeglar de verkliga proportio
nerna av olika föremål i ett hushåll. Ser vi på boupp
teckningarna får vi en annan bild av vilka kärl som 
var vanliga i olika typer av hushåll, men denna bild 
är uppenbarligen inte heller representativ.390

Vissa typer av keramikkärl ses gärna som status
markörer, som de dekorerade rödgodskannor som dis
kuterades ovan. Samtidigt är det väsentligt att hålla i 
minnet att keramik inte var dyrt. Det enklare lergodset 
var av allt att döma en mycket billig vardagsvara, men 
även sådana kärltyper som vi idag kanske spontant vill 
se som värdefulla utifrån dagens värde på gamla före
mål, t.ex. i antikhandeln, utgjorde en mycket liten del 
av hushållets samlade värde. Detta kan iakttas under 
nyare tid genom bouppteckningarnas värderingar av 
olika slags föremål, men är synligt redan under med
eltid utifrån t.ex. tullistor.391

Antagligen har inte heller priset på keramiken va
rit avgörande för hur den uppfattats som markör för 
status eller social identitet. Keramiken som tecken på 
ett omfattande internationellt kontaktnät och en med
vetenhet om det rådande modet, har sannolikt varit 
viktigare.392 Därför tycks keramikkärl ha kunnat fung
era som symboliska markeringar av status, inte minst 
genom att de förekom i många olika varianter av färg, 
form och material och därmed gav möjligheter att ut
trycka en rad olika nyanser i det sociala rollspelet.

Den symboliska innebörden av kärlens utseende, 
t.ex. färg och dekorer, är emellertid föga studerad. San
nolikt har dessa varit betydelsefulla på ett sätt som inte 
är helt känt för oss idag. Så till exempel har stengod
set uppfattats som ett socialt medium för den fram
växande borgarklassen under tidigmodern tid. Det rikt 
dekorerade stengods som blir vanligt från 1500-talet 
ses som ett tecken på den ökande konsumtion i status
syfte som också är synlig i andra sammanhang hos 
köpman och hantverkare vid denna tid.393 Ett tydligt 
exempel på kärlens symboliska betydelse är också de 
vapenserviser i porslin - serviser med ägarens vapen
sköld - som beställdes från Kina via de ostindiska 
kompanierna i Europa.394 Värdens samhällsställning

och sociala pondus bokstavligen stirrade gästerna i an
siktet när de satte sig ned vid ett bord som var dukat 
med en sådan servis.

Keramikens symboliska värde kan också belysas 
genom ett exempel från en helt annan del av världen. 
I Kapstaden hade det holländska ostindiska kompa
niet en utpost under 1700-talet. Men trots att ostin- 
diefararna regelbundet stannade här för att fylla på för
råd så lastades inget kinesiskt porslin av här utan det 
skeppades direkt till Holland.

Det porslin som användes i Kapstaden hade förts 
dit från Europa på krångliga och delvis olagliga vä
gar, eller hade specialbeställts från Kanton. Detta gods 
var därför en högstatusvara i Kapstaden. Den kera
mik som användes dagligdags var antingen ett in
hemskt lergods eller ett enkelt porslin som hämtades 
från Batavia och som inte kunde mäta sig kvalitets- 
mässigt med det kinesiska.

När man undersökte en byggnad på kompaniets ut
post, som av allt att döma bebotts av slavar, fann man 
som väntat en del lokalt tillverkat lergods liksom kärl 
gjorda i afrikansk tradition. Men här fanns också 
några skärvor av det högklassiga kinesiska porslinet 
- men inget Batavia-porslin. Sådant fanns däremot i 
de utrymmen som använts av de fria anställda inom 
kompaniet, t.ex. soldater.

Vad gjorde det kinesiska porslinet i slavbostäderna? 
Martin Hall, som har diskuterat fynden, menar att det 
skall ses som ett tecken på symbolvärdet hos något som 
stulits från de styrande. Genom innehavet av vissa fö
remål som är tydliga symboler för överheten skapar 
man en ”upp och nervända världen”-situation, där det 
dagliga motståndet mot denna överhet återskapas.395 
Kanske skall fyndet av en liten kinesisk porslinsskärva 
i en mellansvensk torpstuga läsas på samma sätt?396

Inte bara krukskärvor

Det mesta av diskussionen kring måltidens materiella 
kultur kommer i praktiken att handla om keramik ef
tersom den förekommer i alla de miljöer och tider jag
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undersöker här. Andra typer av kärl, till exempel kärl 
i trä och täljsten, metallgrytor och bordskärl i tenn och 
glas förekommer delvis också i de arkeologiska mate
rialen, men betydligt mera sparsamt. För de yngre 
tidsperioderna är bouppteckningarna ett viktigt käll
material som ger en annan bild av vilka kärl som fö
rekom i olika slags hushåll.

Till måltiden hör ju också det som prydde det dukade 
bordet utan att direkt vara kärl, sådant som ljusstakar, 
dukar, servetter, bestick och bordsdekorationer. Detta är 
ingen frekvent grupp i det arkeologiska materialet, även 
om enstaka exempel förekommer. Bouppteckningarna 
ger däremot en god bild av denna typ av föremål.

Det som diskuteras här är de föremål som används 
för att laga, servera och äta mat medan maten som 
sådan bara berörs helt ytligt. Det hade varit mycket 
intressant att komplettera studiet av kärlen med en stu
die av vad de kan ha innehållit. Detta förutsätter dock 
osteologiska analyser, liksom olika slag av naturveten
skapliga analyser som ger upplysningar om vad man 
ätit. Sådana studier har gjorts bland annat i Göteborg, 
med intressanta resultat.397 Men för Hallands del sak
nas till en stor del sådana analyser. Det finns en hel 
del osteologiska analyser som gjorts i samband med 
olika undersökningar, men de mer övergripande, dis
kuterande analyserna saknas. Benmaterialet har där
för fått utgå ur diskussionen, liksom makrofossilana- 
lyser och liknande.

Klassificering och kvantifiering 
av keramik - några problem
Frågan om hur den medeltida och eftermedeltida kera
miken skall klassificeras och beskrivas har diskuterats 
mycket. Under en längre tid var det så kallade ABC- 
systemet, som ursprungligen bygger på Dagmar Sel
lings studier, det allenarådande.398

Med tiden har dock detta system visat sig medföra 
en rad problem. Det har till exempel vuxit fram en rad 
olika kodsystem med olika slags finindelning av kera
miken i olika undergrupper. Dessa kodsystem har de

finierats med utgångspunkt från keramikfynd från 
olika platser i landet, t.ex. Lödöse, Halmstad och de 
östsvenska medeltidsstäderna.399 En följd av detta är 
att det cirkulerar en rad olika beteckningar i arkeolo
giska rapporter och i litteraturen, utan att det alltid 
klart framgår vilket system som används.

Ett exempel är det så kallade yngre rödgodset som 
kan betecknas till exempel som BII:4, Bllb eller BIIa:3, 
beroende på vilket system man utgår ifrån.400 Detta 
skapar onekligen en viss förvirring och arbetssättet har 
också kritiserats. I den nyare arkeologiska litteraturen 
märks en tendens att frångå ABC-systemet och istäl
let arbeta med beteckningar i klartext som tydligare 
anger vilket slags keramiskt gods som avses.401 Också 
i denna text används beteckningar i klartext.402

Hur keramik skall kvantifieras är en annan omdis
kuterad fråga, det vill säga hur man skall räkna på 
skärvorna så att det blir möjligt att jämföra keramik-

Fig. 47. Kruka i invändigt glaserat rödgods. Detta är en gods
typ som försetts med en rad olika beteckningar i det s.k. ABC- 
systemet - Bll:4, Bllb och Blla:3 är några exempel. De olika 
beteckningarna försvårar i hög grad jämförelser mellan olika 
undersökningar och områden. Foto: Johannes Jansson.
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mängder från olika undersökningar. Att beräkna an
talet kärl ger rimligtvis den bästa uppfattningen om 
den mängd kärl som har kasserats. Det förutsätter 
dock att materialet är så pass välbevarat och föga 
fragmenterat att det går att göra en rimlig uppskatt
ning av antalet kärl. Man måste också ha möjlighet 
att ”lägga pussel” med skärvor från olika stratigrafi- 
ska enheter för att hitta alla skärvor med passning.403

I detta arbete har jag inte i något fall kunnat re
konstruera antalet kärl. Materialet är helt enkelt inte 
sorterat på ett sådant sätt att detta skulle vara genom
förbart. Möjligen skulle man kunna få ett mått på vissa 
kärltyper, till exempel räkna fram antalet trefotsgrytor 
genom att dividera mängden påträffade grytben med 
tre. Men det är ytterst tveksamt om denna mekaniskt 
framräknade siffra verkligen motsvarar antalet kasse
rade grytor.

En annan metod är att mäta kärlmynningar som 
cirkelsegment och få ett mått på hur många procent 
av det hela kärlet varje enskild mynningsskärva utgör. 
Lägger man samman dessa tal (s.k. eves) får man en 
siffra på hur många kompletta mynningar materialet 
skulle kunna utgöra. Detta sätt att räkna är neutralt 
vad gäller godstjocklek och fragmentering och skulle 
därmed kunna vara ett användbart sätt att kvantifi- 
era ett skärvmaterial.404 Jag har dock inte haft möj
lighet att använda det i detta sammanhang, eftersom 
jag inte kunnat gå igenom alla skärvor för att mäta 
mynningssegment. I stor utsträckning använder jag 
redan bearbetade material.405

Ett viktigt förbehåll i sammanhanget är också - uti
från den diskussion som refererats ovan om bortfors
lande av avfall och redeponering av kulturlager - att 
det inte är särskilt troligt att fyndmaterialen verkligen 
innehåller alla, eller ens de flesta, skärvorna till res
pektive kärl. En personlig erfarenhet från arbetet med 
de halländska materialen är att man normalt hittar 
betydligt mindre än hälften av ett kärl, även i de fall 
man systematiskt försöker passa ihop skärvor.

Ett enkelt sätt att jämföra mängder är att räkna an
talet skärvor. Det kan fungera bra på ett material där

fragmenteringsgraden är likartad inom hela undersök
ningen. Detta är dock sällan fallet - oftast finns all
ting från tumnagelstora skärvor till nästan hela kärl i 
ett fyndmaterial. Dessutom ger metoden olika utslag 
på olika godstyper som går sönder olika lätt och på 
olika sätt.

Att räkna på skärvornas vikt är ett sätt att komma 
ifrån problemet med olika fragmenteringsgrad men 
denna metod ger istället problem med att jämföra kärl 
med olika tjocklek. Den justerade vikten, som enkelt 
uttryckt innebär förhållandet mellan skärvans tjock
lek och vikt, ger antagligen den mest korrekta bilden 
av ett skärvmaterial. Den förutsätter emellertid att 
tjockleken på alla skärvor är mätt på ett enhetligt sätt 
och den innebär svårigheter att hantera t.ex. ben till 
grytor där det uppstår problem med att få ett använd
bart mått på tjockleken. Det finns dock studier som 
visar att de olika sätten att räkna endast ger ganska 
små skillnader i utfall.406

I redovisningen nedan kommer jag i huvudsak att 
använda skärvornas vikt (och i vissa fall, när det gäl
ler små material, antalet skärvor) som utgångspunkt 
för jämförelser. Det är ett praktiskt övervägande. 
Skärvorna är av mycket varierande storlek vilket gör 
jämförelser av antal sådana meningslöst. Dessutom har 
inte alla skärvor tjockleken angiven, vilket innebär att 
den justerade vikten inte kan användas.

Detta förfarande innebär att mycket tunna skärvor, 
framför allt porslin och flintgods, kommer att bli under- 
representerade, vilket man således bör ha i åtanke när 
man jämför tal som visar proportioner mellan godstyper. 
Jag har försökt undvika att tynga framställningen med 
alltför många siffror, men ibland redovisar jag fyndma
terial i form av procenttal. Dessa är endast ett sätt att 
jämföra olika undersökningar - de visar inte hur fördel
ningen mellan olika slags kärl såg ut i praktiken.407

Ett annat metodiskt problem är att jag här använ
der material som är framtagna på mycket olika sätt. 
Det blir naturligtvis helt olika keramikmängder från 
en plats där man undersökt tjocka kulturlager och en 
plats där man endast undersökt nedgravningar i alven.
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Denna skillnad avspeglar ofta just de olika arbetssätt 
som använts på stadsgrävningar respektive undersök
ningar på landsbygden, där eventuella kulturlager i 
allmänhet plöjts upp i matjorden och sedan schaktats 
bort vid undersökningens början. De faktiska skillna
derna i den mängd keramik som användes i staden res
pektive på landsbygden behöver inte alltid ha varit så 
stora som de arkeologiska fyndmaterialen ger sken av.

Avfallet i form av skärvor speglar inte nödvändigt
vis keramikinnehavet i ett levande hem. Det är troligt 
att billiga och lättåtkomliga kärl omsattes i betydligt 
högre grad än dyrare, svåråtkomliga sådana och där
för kommer att utgöra en oproportionerligt stor an
del av skärvorna. Vissa typer av kärl kanske hantera
des med sådan varsamhet att de ytterst sällan slogs 
sönder och därför blir nästan osynliga i ett arkeologiskt 
källmaterial.

Detta är också ett problem när man försöker da
tera lämningar med hjälp av keramiken. De ovanliga 
skärvorna är i allmänhet betydligt lättare att datera 
än det vanligare, men ofta mer anonyma godset (t.ex. 
yngre rödgods under nyare tid). Men samtidigt kan 
dessa skärvor komma från kärl som funnits länge i 
hushållet och gått sönder kanske först efter flera ge
nerationer.

Ett tydligt exempel kommer från Uddevalla, där en 
systematisk jämförelse av kritpipor och stengodskrus 
visade att krusen ofta var flera decennier äldre än 
kritpiporna i samma arkeologiska kontext.408

En alternativ bild av kärlinnehavet i ett hem ges av 
bouppteckningarna. Sådana har vi dock - i Halland - 
först från mitten av 1600-talet. Från denna tid kan vi 
få ett par ganska olika bilder av vilken slags kärl man 
hade i hemmen. Före 1600-talets mitt har vi i stort sett 
bara det arkeologiska materialet att lita till.

Definitioner av godstyper
I det fortsatta arbetet kommer jag att diskutera en rad 
olika slags keramiskt gods och de skall här presente
ras kortfattat. Jag har valt att avstå från alla former

av koder av typen All, BII4 och liknande och använ
der bara beteckningar i klartext.

Östersjökeramik används i enlighet med Roslund 
för att beteckna sådan keramik som inspirerats av, och 
i vissa fall sannolikt också tillverkats av, krukmakare 
som kommit hit genom de omfattande kontakterna 
med slaviska folk på Rügen och i Vorpommern. Detta 
slags gods ersätter under loppet av 1000-talet helt el
ler delvis ett lokalt tillverkat gods med rötter i en vi
kingatida tradition, A IV-gods, med Sellings defini
tion.409 Här betecknar jag det som svartgods i en lo
kal tradition.

Yngre svartgods är här benämningen på det grå
svarta gods från olika produktionsorter i nuvarande 
Tyskland, som från 1200-talet och fram till 1400-ta- 
lets slut användes till köks- och förvaringskärl i form 
av stora kannor, trebenta grytor och krukor. I den ar
keologiska litteraturen kallas det ofta BI.

Delvis sintrat stengods, ibland kallat proto-stengods 
eller Cl och som finns i skandinaviska fynd från 1200- 
talet, benämns här nästan-stengods. I början av 1300- 
talet har man i Siegburg börjat tillverka helt sintrat 
gods, CII eller helt enkelt stengods och från denna tid
punkt påbörjas en massproduktion av kannor, krus 
och bägare i det karaktäristiska vita godset som sprids 
över hela Nordeuropa.410

Det finns en rad varianter på ljusa lergodstyper i 
material från såväl medeltid som nyare tid. Beteckning
arna för dem är lite oklara, ofta klumpas de ihop un
der en beteckning, som Bill, vitgods eller ljust lergods. 
Detta är lite olyckligt, eftersom dessa kärl kommer från 
en rad olika produktionsplatser och tider. En del av 
dem är mycket karaktäristiska för vissa tider och plat
ser, andra kan vara mer svårbedömda. Jag har valt här 
att använda beteckningen ljust lergods för kärl i vita, 
gula eller ljust rosa godstyper. I de fall produktions
platsen är möjlig att bestämma har jag angett denna i 
stället, till exempel Weser-gods som är ett rosatonat 
lergods med karaktäristisk dekor i gult, brunt och blekt 
grönt från området kring floderna Werra och Weser i 
nuvarande Tyskland.4,1
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De högmedeltida kärlen i rödbränt lergods med utvän- 
dig glasyr, ibland också dekor på utsidan, betecknas 
här äldre rödgods medan det invändigt glaserade, ib
land dekorerade rödgods, som börjar användas under 
1400-talet, här kallas yngre rödgods. Beteckningarna 
är lite ologiska eftersom båda typerna används paral
lellt under 1400-talet, men de är så inarbetade att de 
får stå kvar. Typiska former i det äldre rödgodset är 
kannor och grytor.

I det yngre rödgodset är formvariationen större. 
Trefotsgrytor och -pannor, fat, krukor och skålar är de 
vanligaste formerna, men man tillverkar också en rad 
andra typer, särskilt under 1700- och 1800-talen.Ofta 
är kärlen dekorerade med bemålning i vitlera, engobe 
eller sgraffitto, där man ristar ett mönster i vitlereen- 
gobe.412 Det yngre rödgodset tillverkades på en rad 
större och mindre produktionsplatser över hela Nord
europa.

Fajans betecknar här ett tennglaserat lergods med 
rötterna i majolikan från renässansens Italien och Spa
nien. Det tillverkas i Holland från 1500-talet och un
der 1600-talet och framåt finns det en tillverkning på 
en rad platser i Nordeuropa, till exempel Delft, Ham
burg, Frankfurt, Stralsund och Köpenhamn. Dessa kärl 
når Skandinavien i en sådan omfattning att de finns, om 
än i små mängder, i de flesta arkeologiska stadsmaterial 
från 1600- och tidigt 1700-tal. En svensk fajanstillverk
ning kommer igång i och med att Rörstrand grundas 
1726. Ar 1739 förbjuds import av fajanser i syfte att 
stödja den inhemska tillverkningen.413

Porslin är ett genomsiktligt gods med inblandning 
av kaolin. Det tillverkas inte i Europa förrän efter ca 
1710 och den första europeiska fabriken var Meissen 
i Preussen. I och med grundandet av det svenska ost
indiska kompaniet 1731 så ökar mängden kinesisk 
importvara påtagligt. Den absolut vanligaste dekoren 
är den blåvita men olika varianter av polykroma 
dekorer förekommer också.414

Flintgods är ett blyglaserat lergods med inblandning 
av mald flinta, utvecklat i England under senare de
len av 1700-talet. Det var billigare än porslin och mer

hållbart än fajans, massproducerades industriellt och 
spreds snabbt under loppet av det slutande 1700-talet 
och 1800-talet. Nya rationella dekortekniker utveck
lades också och rikt dekorerade fat, koppar och tall
rikar i denna och andra industriella godstyper nådde 
under 1800-talet i stort sett alla befolkningsgrupper.415

Jydepotter betecknar här grytor och krukor i redu
cerat (gråsvart) lergods, ibland med glättad yta, som 
tillverkades framför allt på Jylland med närmast för
historisk teknik - odrejat och bränt i enkla gropar. Till
verkningen är känd från 1500-talets mitt och var en 
extra inkomstkälla till ett jordbruk med dålig lönsam
het. Kärlen exporterades över stora delar av Syd- 
skandinavien och Tyskland och påträffas ofta i min
dre mängder vid stadsgrävningar från nyare tid.416

Sammanfattning
I detta arbete används både arkeologiskt och skriftligt 
källmaterial, det senare främst i form av bouppteck
ningar. Källmaterialen ses som relativt fristående från 
varandra och jag förutsätter att de kan ge olika bilder 
av den dåtida verkligheten. I denna kontrast mellan 
källmaterialen har vi möjligheter att komma åt förhål
landen som annars skulle vara närmast osynliga.

Det arkeologiska källmaterialet är hämtat från en 
rad exploateringsundersökningar i olika miljöer. Att 
använda sådana material är inte okomplicerat. Det finns 
flera problem förknippade med att olika gravningsme
toder har använts under årens lopp. Vi får också räkna 
med att en viss redeponering av kulturlager har skett, 
vilket komplicerar den stratigrafiska analysen. Sådana 
frågor kommer att tas upp när de olika undersökning
arna presenteras längre fram i texten.

Bouppteckningar utgör huvuddelen av det skriftli
ga material som används i analysen. Dessa är främst 
sådana som kan förknippas med arkeologiska under
sökningar, men jag har också gjort stickprovskontroller 
i större material för att få en översikt över innehållet i 
bouppteckningar från olika sociala miljöer och tids
perioder.
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Utgångspunkten för den fortsatta analysen är det en
skilda hushållet, i den mån det är möjligt att komma 
åt. I det skriftliga källmaterialet utgör hushållet den 
vanliga indelningsgrunden. Däremot är det ofta svårt 
att knyta arkeologiska fynd till ett givet hushåll. Där
med kommer den fortsatta diskussionen ofta att utgå 
från mer allmänna antaganden om social status hos 
de människor som avsatt fyndmaterialet.

Det empiriska materialet består av huslämningar och 
spår efter måltidens kärl. Här undersöker jag framför 
allt bebyggelsens organisation, placeringen av de olika 
husen på tomten, rumsindelning och bostadshusens in
redning. Måltidskärlen studeras utifrån frågor om för
delningen mellan kökets och bordets kärl och om kärl
ens symboliska värde som bärare av status och social 
identitet.
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Bebyggelsen på den 
tidigmedeltida landsbygden

Vid 1000-talets början sker en omfattande förändring 
i Halland som innefattar både den odlade marken och 
bebyggelsen. Ett nytt markindelningssystem, där så
väl åker som äng delas in i långsmala parceller, så kal
lade bandparceller, bryter upp äldre mönster och är för
modligen resultatet av en storskalig förändring av 
maktförhållandena i landskapet. Först nu verkar det 
alltså finnas en överhet som har möjlighet att omstruk
turera marken på ett enhetligt sätt, kanske som ett led 
i indrivning av skatter och avgifter - en begynnande 
feodalisering.

Samtidigt anläggs nya gårdar och vi har en rad ex
empel på bebyggelse som nyetablerats under 1000- 
talet. Tyvärr har vi ännu dåliga kunskaper om hur den 
yngre järnålderns landskap såg ut. Perioden mellan 
romersk järnålder och tidig medeltid är dåligt känd i 
det arkeologiska materialet och bakgrunden till 1000- 
talets expansion eller omläggning av bebyggelse just i 
Halland är ännu oklar, även om samma tendens ju är 
välkänd i stora delar av Skandinavien.417

Under denna period präglas bebyggelsen i såväl sta
den som på landsbygden av det mångfunktionella lång
huset. Detta är känt från flera undersökta gårds- 
lämningar på landsbygden i Halland och från städerna 
i kringliggande områden. Paradoxalt nog är tidig med
eltid den kanske bäst kända perioden vad gäller den 
agrara bebyggelsen före 1700-talets senare del. Betyd
ligt färre byggnader har undersökts från den senare 
delen av medeltiden och från tidigmodern tid.

Karaktäristiskt för de hus från vikingatid och äldre 
medeltid som undersökts i Halland är den mängd olika 
byggnadstekniker som har iakttagits. Man har funnit

långhus med jordgrävda, takbärande mittstolpar, hus 
med jordgrävda väggbärande stolpar eller med stol
par som vilar på flata stenar och konstruktioner med 
stensyllar. Kombinationer av olika byggnadstekniker 
förekommer också. Husen med takbärande väggstol
par kan delas in i två typer, dels sådana med parställda 
stolpar som bär taket, dels sådana med icke parställda 
stolpar, där taket bärs av de bjälkar som förbinder 
väggstolparna. Den senare är en enklare teknik, som 
man antar har kunnat utföras inom bondekollektivet 
utan medverkan av specialister.

Gårdar runt Lagaholm
Någon gång kring 1000-talets början byggdes en hel 
rad gårdar i området kring nuvarande Laholm, dåva
rande kungalevet Lagaholm. Den här expansionsvågen 
stämmer väl in på det som diskuterats ovan om en in
tensiv nybyggnadsfas i Halland.418

Flera av gårdarna byggdes på platser med äldre be
byggelse, några byggdes på orörd mark. Det finns 
många likheter mellan dem. De byggdes ungefär sam
tidigt, de övergavs eller flyttades ungefär samtidigt, de 
är gjorda i likartade byggnadstekniker och på flera av 
gårdarna fanns så kallade trelleborgshus, byggnader 
med konvexa vägglinjer och utvändiga snedställda 
stödstolpar. Samtidigt är varje gård individuell, särskilt 
i sin inledande fas, både vad gäller kronologi, fynd- 
material och utseende. Så småningom, in i 1200-talet, 
kan man dock se en tendens till att de blir mer likar
tade.

Längst ned i södra Halland, vid Skummeslövs kyr
ka, strax norr om Hallandsåsen, gjordes 1991 en stor 
undersökning med omfattande förhistoriska läm
ningar. Här fanns också spår av tidigmedeltida bebyg
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gelse i form av ett hus, lite keramik och en ugn med 
omdiskuterad funktion.

Huset var byggt med icke parvis ställda väggstol
par, omväxlande jordgrävda och på underlagssten. 
Dess utseende är lite oklart. Längden tycks vara ca 17 
meter och bredden ca 5 meter. Innanför den södra lång
väggen finns emellertid en rad med stolphål ca 1,5 
meter innanför den yttre vägglinjen. Byggnaden kan 
alltså ha haft en svalgång eller någon typ av utskju
tande tak längs den södra väggen. Vid den västra ga
veln fortsätter vägglinjerna och bildar någon form av 
utbyggnad. Hur denna kan ha varit utformad fram
går inte. Byggnaden verkar ha varit delad i ett större 
och ett mindre rum. Några spår av härd finns inte.

Det är oklart hur huset har använts. Möjligen skall 
frånvaron av härd tolkas som ett tecken på att det rör 
sig om en ekonomibyggnad, men detta går inte att 
fastställa med någon säkerhet. Huset låg på en del av 
undersökningsytan där schaktet bara var ca 20 meter 
brett och det går därför inte att säga något om huru
vida det ingått i en gårdsanläggning med flera bygg
nader. Det kan på typologiska grunder dateras till ti
dig medeltid men något direkt daterande material fö
religger inte.419 En möjlig parallell finns i form av ett 
hus på gården ”Sotarp” i Skrea socken, som beskrivs 
nedan. Detta hus var också försett med en yttre stolp- 
hålsrad som tolkas som en svalgång. Troligen var det 
en hölada och det har daterats till 1000-1200-tal.420

Nissan

Brostorpaån

.Genevadsån

Laholmsbukten

Trulstorp

10 km
Fig. 48. Karta över gårdarna runt 
Lagaholm. Ur Bjuggner & Rosen
gren 1999.
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Fig. 49. Huset från Skummeslöv (överst) och Skrea-huset som 
jämförelse (nederst). Skala 1:250. Ur Viking & Fors 1995a resp 
Håkansson 2001.

Byggnaden låg bara ca 300 meter från Skummeslövs 
kyrka och det ligger naturligtvis nära till hands att fun
dera kring ett samband mellan en tidigmedeltida gård 
och kyrkan. Vid en undersökning av kyrkgolvet 1991- 
92 påträffades vikingatida och tidigmedeltida svartgods 
i ett kulturlager under golvet. Kyrkan har alltså anlagts 
på eller nära en bebyggelse från äldsta medeltid.

En intressant aspekt i sammanhanget är att kyrkan 
har ett brett västtorn som av allt att döma härrör från 
dess byggnadstid på 1100-talet. En person av viss dig

nitet verkar alltså ha varit den troliga byggherren. Vi 
vet att frälseinflytandet i socknen var starkt under se
nare delen av medeltiden men hur det var i den äldsta 
perioden är oklart och att tolka den nu undersökta be
byggelsen som tillhörande en tidigmedeltida storgård 
låter sig knappast göras med någon säkerhet, även om 
det kan vara frestande.421

Strax utanför Trulstorp, väster om Laholm, under
söktes en medeltida gård, där också järnhantering fö
rekommit. Gården etablerades omkring år 1000 och 
bestod då av ett bostadshus av trelleborgstyp och ett 
mindre uthus (fig. 50).

Under 1100-talet byggdes en ekonomibyggnad med 
slagg som golvbeläggning och ett nytt bostadshus i den 
norra delen av området. Detta hade en liten ekono
mibyggnad i sin förlängning mot väster, möjligen är 
det fråga om en sammanhängande byggnad. I detta 
sammanhang rev man det gamla trelleborgshuset. Yt
terligare en byggnad, tolkad som ett boningshus, an- 
lades något senare och husen kom nu att gruppera sig 
kring en stor gårdsplan med en brunn. Ett gränsdike 
antyder att gården kan ha varit delad på två brukare 
och kan ha varit så redan när gården byggdes.

Bostadshusen från 1100-talet byggdes med vägg
bärande, icke parvisa stolpar. Dessa har omväxlande 
stått på underlagssten och varit jordgrävda. Det södra 
huset kan ha haft en träsyll, vilket antyds av två rän
nor längs den norra långsidan.

Fyndmaterialet från Trulstorp bestod till en stor del 
av keramik, vilken presenteras längre fram i texten. I 
övrigt var fynden få. Ett bultlås tyder på behov av sä
ker förvaring, en armborstpil antyder jakt eller försvar, 
en liten bjällra kan ha varit en modedetalj i kläde
dräkten. Två mynt hittades också, av vilket det ena 
var ett danskt borgarkrigsmynt i silver.

På Trulstorp har man bedrivit primärsmide i en re
lativt stor omfattning, d.v.s. man har bearbetat järn 
från den första utvinningen i blästerugnar så att man 
får smidbart järn. Möjligen gav detta gården en spe
ciell status, då man får förutsätta att primärsmidet inte 
enbart bedrivits till husbehov utan för en vidare av-
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Fig. 50. Den medeltida gården vid 
Trulstorp med de två äldre bebyg
gelsefaserna markerade. Skala 
1:1000. Efter Munkenberg 1996.
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nämarkrets. Om Trulstorpssmederna själva kontrol
lerat verksamheten eller om de varit knutna till en 
överhet i ett slags feodal relation är naturligtvis svårt 
att avgöra.

Närheten till k unga levet Lagaholm och den så små
ningom framväxande staden medför att det ligger nära 
till hands att tänka sig att järnhanteringen har ingått i 
ett sammanhang med denna och kanske legat under 
kungalevets kontroll. Å andra sidan känner vi till den 
omfattande järnframställningen i Tvååker-Sibbarps- 
området från samma tid, som tycks ha legat i händerna 
på bönderna i området, även om inte heller detta är 
helt klarlagt.422

I Ösarp, strax norr om Laholm, anlades under 600- 
talet en gård som kom att fortleva åtminstone in i 
1200-talet, möjligen med ett kortare avbrott under 
senare delen av 900-talet. Alldeles i början av 1000- 
talet bebyggdes gården med (minst) två hus. Det ena 
var ett hus med mesulakonstruktion, icke parvisa vägg
stolpar och en rad med delvis inåtlutande yttre vägg
stolpar. Huset var indelat i tre rum. Det andra var ett 
hus med böjda vägglinjer, liknande ett trelleborgshus, 
som till en stor del låg utanför schaktet. Dess utseende 
är därför oklart (fig. 51).

En bit in i 1000-talet försköt man gården något väs
terut. Denna nya gård var mycket särpräglad. Den be
stod av tre större och ett par mindre hus, av vilka ett 
kan ha varit gårdens smedja. Bostadsdelen av gården 
utgjordes av ett ganska litet, ca 14 meter långt, hus av 
trelleborgstyp. Det mest iögonfallande var dock en 
mycket stor ekonomibyggnad i vinkel. Byggnaden be
stod av två sammanbyggda hus, båda ca 9x26 meter 
och de hade i alla fall till en del använts som lada.

Storleken på denna gård är långt över det vanliga 
på tidigmedeltida boplatser och det är rimligt att anta 
att den har varit något slag av storgård eller huvud
gård, till vilken underlydande gårdar levererat avgif
ter in natura och/eller där man använt trälar som ar
betskraft. Fyndmaterialet var mycket litet, men ensta
ka föremål tyder på att gården hade en status utöver 
det genomsnittliga - ett viktlod som antyder handel i

någon form, ett spänne med infattade stenar som in
spirerats av anglosaxiska former och ett par kistbeslag 
som antyder ett behov av säker förvaring.423

Ösarp är grannby till Köpinge och därmed till den 
eventuella handelsplatsen i området. I närheten finns 
också kungalevet Lagaholm. Hur Ösarp skall placeras 
in i denna maktstruktur är oklart. Gården kan ha inne
hafts av en lokal storman eller en person med nära an
knytning till den kungliga Jellingeätten. Intressant nog 
verkar storgården ha anlagts ungefär samtidigt som k ung
al even troligen etableras d.v.s. en bit in i 1000-talet.424

Omkring 150 meter väster om Ösarps-gården låg 
ett ensamliggande hus av trelleborgstyp, dock sakna
des de yttre snedställda treliarna. Huset var av samma 
storlek som övriga trelleborgshus i området. Det gick 
inte att säga något om husets funktion, även om för-

Fas 1

Fig. 51. Ösarp - den tidigmedeltida gården i dess äldre och 
yngre fas. Skala 1:1000. Efter Viking och Fors 1995b.
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Fig. 52. Husen i Östorp. Skala 1:1000. Wattman 1994.

sök gjordes genom makrofossilanalys. Inte heller på
träffades några andra gårdsbyggnader intill det, trots 
att detta kontrollerades genom sökschakt.425 Mycket 
hypotetiskt skulle man kunna tänka sig att huset har 
varit en hall, en byggnad för kult, festmåltider och en 
samlingsplats, d.v.s. en utgångspunkt för den lokale 
stormannens maktutövning.

Mot detta kan dock ställas det faktum att huset inte 
skilde sig storleksmässigt från andra samtida hus i om
givningen och att inget fyndmaterial av någon hall-ka- 
raktär påträffades. Byggnaden kan naturligtvis haft en 
betydligt enklare funktion, t.ex. som hölada eller an
nan ekonomibyggnad på utmarken.

I Östorp, också strax norr om Laholm, undersök
tes en plats med lämningar från flera tidsperioder med
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Fig. 53. Husen på Kärragård i den äldre fasen. Skala 1:1000. 
Wattman 1996.

tyngdpunkt på vikingatid och tidig medeltid. Två fa
ser var möjliga att urskilja bland husen. I den äldre 
fasen, i huvudsak 1000-tal, byggdes ett hus av trelle- 
borgstyp och en mindre ekonomibyggnad.

Under 1100-talet ersattes dessa hus av en byggnad 
med takbärande, icke parvisa väggstolpar och en min
dre byggnad av liknande typ. Väggstolparna i det 
större huset var omväxlande jordgrävda och lagda på 
underlagssten. Detta hus var något diffust i sin östra 
del, men troligen har det haft tre eller fyra rum. Nå
gon form av rumsindelning tycks under alla omstän
digheter ha funnits. Utöver de beskrivna husen fanns 
flera mindre byggnader på området, av allt att döma 
olika slags ekonomibyggnader eller öppna uthus, så 
kallade hjälmar eller stacklador (fig. 52).
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Fynden i Östorp var mycket få och det finns 
egentligen inget som gör att det går att ut
tala sig om gårdens status. Vi kan miss
tänka att det rör dig om en ”ordinär” bond
gård (om man nu kan tala om en sådan).
Gården tycks ha tagits ur bruk under 1200- 
talet, att döma av såväl fynd som ,4C-date- 
ringar.426

Kärragärd ligger bara några hundra me
ter norr om Östorpsboplatsen. Platserna åt
skiljs av ett kärr och den tidigmedeltida be
byggelsen på dessa platser har troligtvis ex
isterat samtidigt.

Vid medeltidens början låg här ett hus av 
treileborgstyp och två mindre uthus. Senare 
flyttas bebyggelsen något söderut och kom
mer att bestå av sammanlagt sex hus. Troli
gen avspeglar detta en uppdelning av gården 
på två brukare. Någon gång i slutet av 1200- 
talet upphörde bebyggelsen på denna plats.

Trelleborgshuset låg på ett krönläge och 
hade två mindre uthus i rät vinkel. Kol från 
vägglinjen har givit en datering till 1000- 
1100-tal. När detta hus övergavs flyttade 
man gården 40-50 meter söderut och ned 
från krönläget, där en ny gård anlades med 
andra husformer.427

"Sotarp" i Skrea
I Skrea socken sydost om Falkenberg, har ti
digmedeltida lämningar också påträffats. De 
har tolkats som en torp-bebyggelse som san
nolikt avknoppats från Skrea by. På storskif- 
teskartan från 1791 finns marknamnet Sot- 
arp på flera av de intilliggande åkrarna och 
detta kan möjligen ha varit namnet på den 
medeltida gården. Samtidigt som denna anläggs kan 
man också se en tydlig ökning av slåtter och betesmark 
i området i pollendiagram och rågen blir en konstant 
gröda.428

Fig. 54. (a och b) De äldsta husen på "Sotarp". Skala 1:1000. 
Efter Håkansson 2001 resp. Ryberg 2001.

En första gård etablerades här under 900-talet. Då 
anlades en byggnad i mesulateknik, indelad i två rum. 
Möjligen har den varit en ekonomibyggnad. Ytterli
gare ett hus tycks ha funnits samtidigt (se fig. 54a).



122 Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal

. 2
. Grophus

Fig. 55. Husen från den första undersökningen på Skrea 193. 
Skala 1:500. Ryberg2001a.

Tre ,4C-dateringar från detta faller i huvudsak i 900- 
1000-tal. Huset har indikationer på en köksdel och en 
rumsindelning kan urskiljas, även om den inte kan fast
ställas i sina detaljer.

Mot slutet av 900-talet raserades åtminstone det 
mindre av husen och ersattes av nya gårdsbyggnader. 
Vid 1000-talets början fanns det i områdets östra del 
två byggnader placerade i vinkel. Den ena var ett bo
ningshus i mesulateknik med jordgrävda, stenskodda, 
parvis ställda väggstolpar. Byggnaden har möjligen 
haft tre rum och kan ha kombinerats med en ekonomi
del. De parvisa väggstolparna tyder på en mer avan
cerad byggnadsteknik än vad som är vanligt. Huset 
kan ha varit byggt i skiftesverksteknik och virket har 
varit ek.

I vinkel mot denna låg en lång ekonomilänga i me
sulateknik, vars norra del kan ha varit en stalldel. Nå
got nordost om dessa byggnader låg ytterligare en, som 
tolkats som en ängslada, troligen med en utkragad 
övervåning med svalgång. Tolkningen är dock inte helt 
entydig.

På områdets västra del, men alldeles intill den östra, 
låg ytterligare en gård vid denna tid. Här är datering

arna oklara, men sannolikt fanns här under 1000- 
1100-talen två byggnader i rät vinkel mot varandra, 
möjligen hopbyggda. Även dessa var byggda i mesula
teknik med delvis parställda väggstolpar. Någon typ 
av rumsindelning tycks ha förekommit, även om den 
inte är helt lättolkad (fig. 54b).

I det nord-sydliga huset fanns en härd- och ugns- 
konstruktion i mittdelen, varför detta kan tolkas som 
ett boningshus. Nordost om dessa byggnader fanns yt
terligare ett hus, ett enskeppigt sådant med parvisa 
väggstolpar. Tolkningen är något osäker, då stolphålen 
endast delvis är bevarade. Huset hade ett litet utskott 
vid det nordöstra hörnet. I denna del av huset fanns 
också indikationer på en köksdel, så även detta hus 
kan tolkas som ett boningshus. Tre ,4C-dateringar 
antyder att huset hör till 1000- och 1100-talen.

Den inbördes relationen mellan de senast beskrivna 
husen är inte helt klar. Sannolikt har de stått samti
digt, men det är inte klarlagt. Alternativt kan de båda 
bostadshusen ha avlöst varandra i tid.

Vid den första undersökningen på platsen, som gjor
des 1996, påträffades boplatslämningar från brons- 
och äldre järnålder. De hus som undersöktes menade
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man då skulle ha tillhört denna boplats.429 Men några 
av husen är påfallande lika de medeltida husen som 
undersöktes senare och det är mycket troligt att de i 
själva verket har tillhört den medeltida gården. Inget 
av dessa hus har dock daterats (fig. 55).

Det totala byggnadsbeståndet på ”Sotarp” under 
tidig medeltid är under alla omständigheter så stort att 
minst två, kanske tre eller fler, brukare torde ha be
bott gården samtidigt. Gårdsdelarna tycks också ha 
övergetts ungefär samtidigt, under loppet av 1200-ta- 
let och mest troligt dess förra hälft.430

Gårdar på Tröingeberg
Förmodligen tidigmedeltida gårdar hittades också vid 
Tröingeberg, strax norr om Ätran, även om datering
arna här var oklara. Hus 1 på område A har en form 
som leder tankarna till en medeltida byggnad. Några 
exakta paralleller från övriga halländska boplatser 
finns inte, men det faktum att huset i huvudsak byggts 
med jordgrävda väggstolpar antyder en datering till

Fig. 56. Hus 1 på område A vid Tröingebergsboplatsen.
Det är sannolikt fråga om ett tidig- eller högmedeltida hus. 
Skala 1:250. Streiffert 2002.
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Fig. 57. Hus 17 på område B vid Tröingeberg, förmodligen 
från perioden sen vikingatid eller tidigmedeltid. Skala 1:250. 
Johansson & Wranning 2002.

tidig- eller högmedeltid. Under senmedeltid har för
modligen de flesta halländska gårdar byggts på sten- 
syll.431

På område B vid Tröingeberg fanns ytterligare ett 
förmodligen tidigmedeltida hus, hus 17.432 Det påmin
ner om byggnaderna i ”Sotarp” och kan förmodligen 
ges en likartad datering, till tidig medeltid.

Storgårdar i Stafsinge och Varia
I Stafsinge, strax öster om Falkenberg, har någon form 
av centralplats funnits från folkvandringstid och in i 
1200-talet. Flera fynd tyder på detta, bland annat olika 
slags högstatusfynd från en boplats från folkvandrings- 
tid och vendeltid, liknande den som undersökts i Slö
inge, någon mil söderut. I och i närheten av Stafsinge 
har man också hittat en vikingatida silverarmring och 
en skatt med arabiska silvermynt, daterade till 882- 
916.433

Några hundra meter sydost om boplatsen från 
yngre järnålder fanns en gård med två mycket stora 
långhus och två mindre uthus. En svit med 14C-prover 
daterar platsen till ca 1000-1200. Påvel Nicklasson, 
som ledde undersökningen, menar utifrån paralleller 
med andra halländska husfynd att gården troligen 
anlagts vid mitten av 1100-talet och övergivits någon 
gång under 1200-talet (fig. 58).
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Långhusen var som sagt mycket stora. Det största var 
upp emot 55 meter långt och det mindre var 40 meter 
långt. De var byggda i en slags blandteknik, med 
stolphål och gropar av mycket varierat utseende. Båda 
husen hade en halldel i mitten, flankerad av ett antal 
mindre rum. Fyndmaterialet var litet, delvis antagli
gen beroende på grävningstekniken, där man inte hade 
möjlighet att undersöka matjorden. En mindre mängd 
äldre svartgods hittades dock.434

De ovanligt stora husen leder tankarna till gården 
i Ösarp, som beskrevs ovan, med den mycket stora 
ekonomibyggnaden. Båda platserna kan tolkas så, att 
man behövde de stora byggnaderna för att förvara 
spannmål och andra varor som levererats från under
lydande bönder. Storleken på gårdarna antyder också 
att man använt trälar som arbetskraft på gårdarna, 
d.v.s. en del av utrymmet skulle ha varit bostäder åt 
dem.

Nicklasson föreslår att gården i Stafsinge kan vara 
medvetet byggd i en arkaiserande stil, en vikingatida 
hall-arkitektur, kanske som ett försök att återuppliva 
ett stormansideal i konflikt med en växande central
makt. Gården skulle också kunna vara patronatsgård 
för Stafsinge kyrka och kanske den sista i en rad av 
storgårdar i Stafsinge, innan maktfokus i området på 
1200-talet förskjuts till Falkenbergshus och senare Fal
kenbergs stad.435

Detta är dock omdiskuterat och det finns indika
tioner på en medeltida gård närmare kyrkan som också 
skulle kunna vara en patronatsgård. Det är också 
oklart huruvida kyrkan och den undersökta gården är 
samtida. Möjligen är kyrkan något yngre.436

Falkagård kan ses som en kontrast till gården i 
Stafsinge och som ett exempel på en ”vanlig” gård vid 
denna tid, kanske en landbogård. Platsen ligger inom 
inägomarken till Arvidstorps by, nära storgården i 
Stafsinge. Arvidstorp ligger i det historiska kartmate
rialet i hägnadslag med denna by och är förmodligen 
en vikingatida torp-bebyggelse som utgått därifrån.

Här påträffades fyra grophus med dateringar från 
1000-1100-tal. Utöver dessa fanns det sju byggnader,

Fig. 58. Storgården på Stafsinge 116. Skala obestämd. 
Ur Nicklasson 1999.

o"

'l £> » O =»

Fig. 59. Husen vid Falkagård. Skala 1:1000. Ur Lindman 
& Streiffert 1992.

i huvudsak av långhustyp. En av dessa har genom stra
tigrafi och 14C daterats till yngre bronsålder eller för
romersk järnålder. De andra är odaterade men visar 
stora likheter med kända tidigmedeltida hus från Hal
land. Även huset med den förhistoriska dateringen har 
mycket stora likheter med byggnader från denna tids
period. Hade inte koldateringen funnits, hade en tro
lig tolkning av byggnaden varit ett boningshus från 
äldre medeltid (fig. 59).



6. Medeltidens materiella kultur 125

Två hus är byggda i mesulateknik med icke parvisa 
väggstolpar och de övriga är enskeppiga med icke par
visa väggstolpar. I ett av dessa fanns en lerplatta som 
daterades till äldre medeltid. Husen formar sig till två 
grupper och skulle hypotetiskt kunna utgöra en gård 
med två brukare.

Tolkning och datering är emellertid svårhanterliga, då 
platsen också innehåller spår av bosättning från brons
ålder och äldre järnålder, bl.a. finns i ett av husen en 
härd som daterats till romersk järnålder. Om härden 
tillhör huset eller ej är svårt att avgöra. Oavsett detal
jerna är det i alla fall klart att platsen har hyst någon

Fig. 60. Husen på Varia. Skala obestämd. Ur Lundqvist & Schaller Åhrberg 1998.
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form av gårdsbebyggelse under tidig medeltid. Att 
döma av 14C-dateringarna upphör bebyggelsen under 
1200-talets förra hälft.437

Storgården på Varia i norra Halland ligger i Tölö 
socken. Tölö ingick i kungalevet enligt Kung Valde
mars jordebok och här fanns av allt att döma en kungs
gård (in Thølæ mansio). På Varlaplatån har man un
dersökt mycket omfattande lämningar från flera tids
perioder men de som skall diskuteras här är de tidig
medeltida.438

Under 1000- och 1100-talen fanns minst en gård 
inom det undersökta området. Det mest iögonfallande 
huset var en byggnad av trelleborgstyp. Den var ovan
ligt stor om man jämför med övriga hus av samma typ 
i Halland, omkring 28 meter lång och upp till 7 meter 
bred. Byggnaden bestod av en stor halldel i mitten och 
ett mindre rum i den västra delen, möjligen också i den 
östra. Något väster om denna byggnad fanns ett min
dre hus, bestående av en ränna som omsluter ett 9x16 
meter stort område (fig. 60).

En byggnad av liknande typ fanns också ett fem
tiotal meter söder om de två nyss nämnda husen. Hur 
de skall tolkas är oklart men om trelleborgshuset har 
varit bostadsdelen i en större gård så torde de ha varit 
ekonomibyggnader. Det är möjligt att det södra huset 
tillhör en annan gårdsenhet än den som var bebyggd 
med trelleborgshuset.

Den stora hallbyggnaden har tolkats som tillhö
rande en lokal storman eller t.o.m. som den Tölö gård 
som nämns i kung Valdemars jordebok. Fyndmateri
alet har stärkt bilden av en storgård. Här påträffades 
flera metallföremål, däribland mynt, ett Urnesspänne, 
ett viktlod och flera beslag av brons, ett av dem möj
ligen ett bokbeslag, vilket är ett märkligt fynd vid 
denna tid och något man närmast skulle förknippa 
med kyrkliga miljöer. Vidare fanns sporrar och annat 
ridutstyr samt ett par nycklar. På Varia har man också 
tillverkat täljstensföremål, möjligen grytor.439

Utöver Varia känner vi inte till någon större mängd 
tidigmedeltida gårdar från nordligaste Halland. Det 
finns några spridda exempel, t.ex. en liten husgrund

med syllstenar och en härd, daterad till 1000-1200- 
tal i Landa. Denna gård är ett ovanligt tidigt exempel 
på att man byggt på stensyll. Tyvärr var lämningen så 
dåligt bevarad att det inte gick att säga något om hu
sets funktion eller storlek, utöver att det var ca 6 me
ter brett och minst 7 meter långt. Fyndmaterialet be
stod av Östersjökeramik.440

Sammanfattande diskussion
Bebyggelsen på den halländska landsbygden under ti
dig medeltid var som vi har sett ganska varierad och 
det är svårt att tala om någon enhetlig byggnadskultur. 
Långhus av närmast förhistorisk typ med takbärande 
mittstolpar, mesulahus och byggnader där taket bars 
av väggstolpar, jordgrävda eller på underlagssten ser 
ut att ha funnits mer eller mindre samtidigt. Materia
let är så sprött att det idag är svårt att urskilja några 
funktionella och kronologiska skillnader mellan de 
olika hustyperna.

En liten brasklapp bör också infogas här angående 
dateringarna. I de flesta fall har husen bara kunnat da
teras med relativt stor osäkerhetsmarginal. Ofta rör 
det sig om koldateringar från stolphål eller väggrännor, 
med all den osäkerhet det innebär. Några hus har bara 
daterats på typologisk väg. Det är alltså möjligt att det 
som ser ut som en stor variation i själva verket döljer 
en snabb utveckling mot nya hus- och gårdstyper men 
att vi inte kan se detta med de grova dateringsinstru
ment som står till buds.

Det finns ett tydligt kronologiskt samband mellan 
gårdsetableringarna och bandparcelleringen av åker- 
och ängsmarken. Förmodligen är båda företeelserna 
materiella uttryck för feodaliseringen av det tidigme
deltida samhället, där en överhet med nära anknytning 
till kungamakten i högre grad än tidigare strävar ef
ter att kontrollera jordbruket och dess avkastning i 
syfte att tillägna sig överskottet. Detta överskott har 
då varit en grund för etableringen av de storgårdar som 
beskrivits ovan, med en storlek som skiljer sig påtag
ligt från övriga undersökta gårdar.
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Några slutna gårdar av den typ vi känner till från nyare 
tid går inte att se i det här äldsta materialet utan husen 
tycks vara placerade mer fritt på tomterna. Det finns 
dock en tendens, i huvudsak från 1100-talet, till att lägga 
hus i vinkel så att en sorts tvålängad gård bildas.

Vi ser exempel på detta i Ösarp, Kärragård, ”Sot- 
arp” och Falkagård. På Trulstorp låg under 1100-talet 
fyra eller fem hus löst grupperade längs tre sidor av 
en gårdsplan med en brunn. Men det är oklart i vil
ken utsträckning dessa hus var samtida, liksom huru
vida de tillhörde en och samma gård. Fragment av ett 
gränsdike antyder att Trulstorp kan ha bestått av två 
gårdar eller gårdsenheter. Något liknande har troligen 
varit fallet i ”Sotarp”, där det verkar som om ett par 
brukare haft sina gårdar vända mot en gemensam 
gårdsplan. Här är dateringarna så pass oklara att det 
är svårt att diskutera husens eventuella samtidighet, 
men man får dock ett intryck av att något slags gårds
plan har funnits och respekterats över tid, även när nya 
hus har byggts.

Förhållandet har varit likartat i Ösarp, där både den 
äldsta gården från omkring 1000 och den som byggs 
något senare verkar ha haft en avgränsad gårdsplan. 
Ingångarna till husen, där de går att urskilja, har va
rit från dessa förmodade gårdsplaner.

Det finns också gårdar som bara tycks ha bestått 
av ett ensamt långhus med något/några mindre uthus, 
t.ex. Kärragård under 1000- och 1100-talen. Här var 
ett trelleborgshus det som utgjorde gården, med ett litet 
vinkelställt uthus. Samma sak på Östorp, där ett lång
hus med takbärande väggar ersätter ett trelleborgshus 
någon gång under 1100-talet. Till dessa båda långhus 
hörde spridda uthus, men någon direkt gårdsplan kan 
inte iakttas.

Också storgårdarna har haft ett varierande utse
ende. Ösarp hade två vinkelställda byggnader och ett 
litet trelleborgshus i samma riktning men också ett par 
spridda hus. Här finns dock en tendens till en gårds
plan, ett område framför de vinkelställda husen som 
var fritt från anläggningar. Stafsinge hade en ovanlig 
form med två mycket stora hus bredvid varandra.

Mellan dem fanns ett anläggningstomt område som 
skulle kunna tolkas som en gårdsplan, liksom ett dito 
område öster om husen. Varia bestod av ett stort 
trelleborgshus med ett eller flera uthus. Här är det svå
rare att urskilja någon tydlig gårdsplan.

Husens ingångar kan ge en fingervisning om åt vil
ket håll huset vette, vilken som var den mer betydel
sefulla, statusmarkerande sidan av byggnaden. Dess
värre är det i de flesta fall mycket svårt att urskilja 
ingångar med någon större säkerhet, beroende på de 
dåliga bevarandeförhållandena för många av husen.

Bostadshusen är vid denna tid nästan uteslutande 
långhus av olika slag. I de flesta av husen förekom
mer relativt tydliga rumsindelningar och en grundplan 
med tre rum är vanlig. Dessa kan vara lika stora eller 
av varierande storlek. Men det finns inga mer påtag
liga tecken på hur rummen har använts, vi kan bara 
allmänt anta att bostads- och ekonomifunktioner 
rymts under samma tak.

Eldstäder är i allmänhet inte bevarade, vilket gör 
att det är svårt att avgöra var bostadsdelen av gården 
har legat. Normalt är inte heller golvlager eller kul
turlager bevarade på ett sådant sätt att de kan säga 
något om funktionen hos de olika rummen och husen 
och vi kan inte generalisera kring hur bostaden utnytt
jats. Trelleborgshusen, som finns i ett begränsat om
rådet runt kungalevet Lagaholm, ser dock ut att ha 
använts som bostadshus och mesulahusen har kanske 
främst använts till ekonomibyggnader.

Förekomsten av trelleborgshus på flera av de ovan 
beskrivna gårdarna runt Laholm är lite förbryllande. 
Utöver på dessa platser har endast ett sådant påträf
fats i Halland, på Varia i nordligaste delen av land
skapet. Trelleborgshuset på Varia är betydligt större 
än de sydhalländska och har varit en del av en stor
gård. Trelleborgshusen på Laholmsslätten är däremot 
små. De skiljer sig storleksmässigt inte från övriga 
halländska långhus från samma tid och endast på en 
plats, Ösarp, tycks ett sådant hus vara en del av en 
storgård. Dateringsmässigt ligger de i 1000-talet, när
mare än så går det inte att datera dem.
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I Skåne verkar trelleborgshusen kunna förknippas med 
gårdar av något högre social status, något som alltså 
inte tycks vara fallet runt Laholm. De halländska 
trelleborgshusen är dessutom sinsemellan ganska olika, 
en slags variationer på ett gemensamt tema och i vissa 
fall skiljer de sig ganska mycket från inspirations
källan, husen från de danska ringborgarna. Det för
tjänas att påpekas att endast huset på Ösarp, stor
gården, är uppmätt enligt korrekta geometriska prin
ciper.441

Det har föreslagits att detta förhållande skulle 
kunna bero på att det i södra Halland inte fanns nå
gon maktapparat som kunna hålla fast vid denna hus
typ som en statusmarkering.442 Samtidigt ligger går
darna nära kungalevet Lagaholm och det är troligt att 
åtminstone huset på Ösarp inspirerats direkt av kung
lig arkitektur. Hur kungsgården såg ut vet vi inget om. 
Kanske fanns där en hallbyggnad i form av ett trelle- 
borgshus? Hur som helst så har den kungliga makten 
i området inte varit stark nog, eller haft intresse av att 
förhindra att byggnadstekniken togs upp av bönderna 
runtomkring.

Trelleborgshusen kan kanske också förknippas med 
det som diskuterats ovan om hemmet som ett centrum, 
där dessa hus varit en tydlig markering av bostadsdelen 
och dessutom den plats där den lokala kulten kan ha 
utövats. Särskilt tydligt är detta på en storgård som 
Varia, men förklaringen kan gälla också för de min
dre trelleborgshusen i södra Halland. Kanske skillna
den mellan södra och norra Halland kan förklaras just 
med att kultutövning och religiös föreställningsvärld 
sett olika ut i de båda landskapsdelarna.

Kärlen på den tidigmedeltida 
landsbygden
I de tidigmedeltida halländska långhusen har man fram 
till 1200-talets mitt i stort sett bara använt kärl i svart
gods till matlagning och kanske förvaring, liksom 
grytor i täljsten. Bland svartgodskärlen kan man ur
skilja ett par olika traditioner. Dels användes ett gods

med rötter i en lokal vikingatida tradition, dels fanns 
det östersjökeramik. Keramiken bestod i huvudsak av 
kökskärl och sannolikt tillverkades den inom ramen 
för det egna hushållet, kanske av kvinnorna som en 
säsongsmässig syssla.443

Den lokala traditionen innefattar enkla, odekore
rade kärl i ett gods som, trots att det kallas för svart
gods, ofta är brunt eller rödtonat på ytan men med en 
reducerad, gråsvart kärna. Under 1000-talets andra 
hälft verkar det dock som om den inhemska traditio
nen försvinner när östersjökeramiken introduceras i 
södra Halland. I norra Halland lever den kvar en 
längre tid, parallellt med östersjökeramiken, och kärl 
av denna typ har påträffats t.ex. på Varia.444

Den halländska östersjökeramiken har av Roslund 
definierats som en lokal tillverkning, där den slaviska 
traditionen förmedlats till Halland via skånska kera
miker. Någon direkt överföring från slaviska krukma- 
kare till de halländska var det knappast fråga om. 
Kärlen är i allmänhet krukor med inåtböjd mynning 
och en enkel dekor med linjer och vågband.445

På praktiskt taget alla de tidigmedeltida gårdar som 
undersökts i Halland har man funnit svartgodskera- 
mik. Mängderna varierar - i Skummeslöv fanns det 
någon enstaka skärva, och vid undersökningen av 
Skummeslövs kyrka hittade man några skärvor Öster
sjökeramik i ett boplatslager under kyrkgolvet.446 På 
storgården Ösarp, liksom på de andra kända gårdarna 
på Laholmsslätten, påträffades varierande mängder

Fig. 61. Ett exempel på kärl tillverkat i en lokal tradition med 
rötter i vikingatid. Kärl från Bråtakroken, Kvibille socken. Skala 
1:2. Teckning: Anders Andersson.



6. Medeltidens materiella kultur 129

svartgods som av allt att döma uteslutande bestod av 
Östersjökeramik.447

Också på gårdarna i mellersta och norra Halland 
fanns det keramik, men här finner vi både östersjöke- 
ramiken och kärl i den inhemska traditionen, åtmins
tone på ”Sotarp” och Varia.448 Keramiken från Falka- 
gård har inte studerats i detta sammanhang och är inte 
redovisad på ett sådant sätt i rapporten att det fram
går vilken typ det rör sig om. På storgården Stafsinge 
påträffades några skärvor ”av äldre svartgodskarak- 
tär”.449

Keramiken från kungalevet Övraby omfattar 227 
skärvor i ”A-gods”. Av beskrivningen framgår det inte 
i vilken utsträckning detta innefattar olika varianter 
av A-gods, men enligt Augustsson består det ”i huvud
sak av en välgjord, drejad keramik (A II) med kärl
former som plan botten, inåtböjd mynning och dekor 
av horisontella fåror samt vågband.”.450 Det verkar 
alltså som om det rör sig om samma typ av östersjö
keramik som påträffats på den halländska landsbyg
den och att denna godstyp skulle dominera materia
let också i Övraby.

De skiftande mängderna skärvor från de olika plat
serna kan delvis förklaras med grävningstekniska om
ständigheter och den varierande storleken på de un-

Fig. 62. Östersjökeramik. Krukan från Ösarp. Skala 1:4. 
Teckning: Staffan Hyll. Ur Viking & Fors 1995b.

dersökta ytorna. Det är dock värt att notera att en av 
de större skärvmängderna kommer från Övraby, där 
man endast undersökt sökschakt, således en mycket 
liten yta. Även på Varia fanns det en stor mängd skär
vor, men denna var samtidigt en av de mest omfattande 
av de undersökningar som refererats ovan.

Av andra kärltyper än keramik känner vi endast till 
tälj stenskärl, vilka fanns i Ösarp i form av en gryta 
och på Varia i form av grytor och en skål. I nordli
gaste Halland har det dessutom funnits en tillverkning 
av sådana. Täljstensbrott finns på Onsalahalvön och 
tillverkning har bedrivits på Varia.451

Sammanfattande diskussion
På den halländska landsbygden har man, som det ver
kar, inte använt någon annan keramik än svartgods- 
kärl under tidig medeltid. En lokal tradition med röt
ter i vikingatid byts framför allt i landskapets södra 
delar ut mot Östersjökeramik under andra hälften av 
1000-talet. I den norra delen fortlever den lokala tra
ditionen, även om Östersjökeramik förekommer även 
där. Utöver keramik har man använts grytor och skå
lar i täljsten, sådana har också tillverkats i landska
pet.

I det vikingatida halländska samhället verkar ke
ramik därför främst ha använts till enkla kökskärl som 
inte i någon högre grad var bärare av social eller kul
turell identitet. Mats Roslund har påpekat att detta 
förhållande är giltigt över stora delar av Skandinavien 
från vendeltid och in i äldsta medeltid. Det var därför 
lätt för de skånska krukmakarna att ta till sig öster- 
sjötraditionen när de kom i kontakt med slaviska kruk- 
makare, kanske ditförda som trälar.452 Samtidigt måste 
man ställa sig frågan varför man tog upp traditionen 
med östersjökeramik i Halland, dit de slaviska kruk
makarna av allt att döma inte kom. Varför slås den 
lokala traditionen ut av den nya stilen?

Möjligen skall den förknippas med nya maktstruk
turer i form av Jellingeättens etablerande av kungs
gårdar i landskapet. Om vi förutsätter att keramik i
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huvudsak tillverkades inom hushållet så är det mycket 
troligt att det fanns krukmakare bland de trälar och 
tjänstehjon som ingick i kungsgårdarnas hushåll. Där 
kan också halländska krukmakare ha tagit till sig den 
nya stilen, kanske som en social eller ideologisk mar
kering av tillhörighet till den nya makten. Denna till
hörighet skulle i så fall ha varit tydligare i södra delen 
av landskapet.

Den tidigmedeltida landsbygden 
- utblickar
Om vi vänder blicken till omkringliggande områden 
så kan vi först ta några skånska gårdar som jämförelse. 
Här finns det en mera påtaglig bybildning, där man 
under tidig medeltid flyttar sina gårdar till de byplatser 
vi sedan kan se i det historiska kartmaterialet. Åtmins
tone gäller detta för södra Skåne. I de norra delarna 
av landskapet är bebyggelsebilden mer lik den halländ
ska, med nyetableringar in i högmedeltid och en lösli- 
gare bebyggelsestruktur under nyare tid, med gårdarna 
i en by utspridda över större områden.453

Flera undersökningar av gårdar i sydvästra Skåne, 
särskilt i Lundatrakten, har gjorts under de senaste de
cennierna. Här har bebyggelse etablerats på de histo
riska gårdstomterna under 1000-talet. Byarna i Lunda
trakten kan alltså ses som exempel på en omfattande 
bybildning som har ägt rum under äldsta medeltid och 
dessa byar har av fyndmaterialet att döma stått i nära 
förbindelse med Lund och handelsplatsen i Löddeköp- 
inge.454

Liksom i Halland var de äldsta gårdarna bebyggda 
med långhus med jordgrävda stolpar och i flera fall 
var gårdstomterna avgränsade med rännor och diken, 
t.ex. i Önnerup.455

I åtminstone tre skånska byar - Kyrkheddinge, 
Önnerup och kungalevet Oxie fanns inslag i kärl
kulturen som visar likheter med staden, framför allt i 
form av några skärvor av anglo-skandinavisk keramik 
från 1000-tal. Kontakter med krukmakare i Lund är 
den troliga bakgrunden till att dessa skärvor återfinns

i byarna. Annars är det i stort sett endast svartgods- 
kärl som använts av de tidigmedeltida skånska bön
derna, oavsett deras avstånd till närmsta stad. I kunga
levet Gårdstånga fanns till exempel en stor mängd 
Östersjökeramik, liksom ett mindre inslag av kärl i en 
vikingatida tradition. Även Kugeltöpfe finns som ett 
mindre inslag i till exempel Käglinge.456

I norra Skåne ser vi en utveckling som liknar den 
halländska, med nyetableringar av gårdar under tidig 
medeltid. De har varit bebyggda med flera olika typer 
av hus som avlöser varandra i snabb följd. Treskeppiga 
hus, trelleborgshus, hus med takbärande väggstolpar 
och mesulahus förekommer i olika kombinationer. 
Liksom i Halland tycks mesulatekniken främst ha 
använts till ekonomibyggnader. Husen kan gruppera 
sig kring en öppen gårdsplan men det finns en viss 
variation i detta.457

I de västsvenska landskapen Bohuslän och Väster
götland är bilden mindre tydlig, kanske mest beroende 
på att betydligt färre undersökningar av tidigmedel
tida bebyggelse har gjorts här. I Bohuslän verkar be
byggelsen i flera fall ha utnyttjat samma plats i land
skapet under mycket lång tid, något som naturligtvis 
till en del kan förklaras av de speciella topografiska 
förhållandena i detta sprickdalslandskap, där de lämp
liga bebyggelselägena mellan fjord och berg är ganska 
få. Bohuslän är också ett utpräglat ensamgårdsland- 
skap, även om ensamgårdarna liksom i Halland kunde 
vara delade på flera brukare.

Stora Sund, strax väster om Uddevalla är ett sådant 
exempel. Denna plats har använts för bosättning se
dan neolitisk tid och ända in i 1900-talet. På en rela
tivt liten yta dokumenterades 24 långhus och en rad 
andra anläggningar och i detta virrvarr är det inte helt 
lätt att urskilja bebyggelsestrukturen under olika tids
perioder.

Dateringar till yngre järnålder saknades i materia
let. Det är alltså möjligt att den medeltida bebyggel
sen skall ses som en nyetablering, om än på en plats 
som använts tidigare. Tre hus kunde dateras till vi
kingatid och äldre medeltid (fig. 63).
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Fig. 63. De tidigmedeltida husen på Stora Sund. Skala 1:2500. 
Lindman 1998.

Tillsammans utgör två av husen en tvålängad gård från 
vikingatid och äldsta medeltid. Den större byggnaden 
har två ingångar som vetter mot den förmodade gårds
planen. Strax norr om dessa byggnader låg ännu ett 
hus, ett mindre sådant med takbärande väggar som 
tycks ha varit ungefär samtida med de två andra. I 
huset fanns spår av ett stengolv, men husets funktion 
kunde inte tolkas.458

I övrigt är den tidigmedeltida bebyggelsen i Bohus
län mycket dåligt känd. Fragmentariska spår av bygg
nader har påträffats i olika sammanhang, men tomt
strukturerna är okända. Generellt verkar bebyggelsen 
ha haft en förhistorisk prägel, med jordgrävda vägg
stolpar, inre takbärande stolpar och härdar i husets 
mitt.459

I Bohuslän har man nästan inte hittat någon tidig
medeltida keramik överhuvudtaget, utöver ett kärl av 
Östersjökeramik på Hisingen i landskapets sydligaste 
del och en del keramik av närmast förhistoriskt utse
ende i lager med tidigmedeltida dateringar i Munke-

röd. Trots att bebyggelse från äldsta medeltid har un
dersökts på enstaka platser saknas alltså keramiken, 
vilket är anmärkningsvärt då bilden är helt annorlunda 
i de angränsande landskapen. Möjligen är det ett 
norskt fenomen vi ser, där man inte verkar ha haft 
någon inhemsk keramiktillverkning under medeltiden.

Svartgods av olika slag har dock påträffats i Kunga- 
hälla, men detta tycks inte ha spridits ut på landsbyg
den. Bilden av den bohuslänska landsbygden som när
mast ”akeramisk” under tidig medeltid kan naturligt
vis komma att förändras när fler undersökningar har 
gjorts - ännu är de ganska få.460

Den tidigmedeltida bebyggelsen i Västergötland är 
överhuvudtaget ganska dåligt känd, men det finns 
några exempel på olika slags bebyggelse. Vid Råda 
kyrka låg en stormansgård under 1000-talet, omedel
bart intill kyrkan, som sannolikt existerade i form av 
en träkyrka redan vid denna tid. Gården bestod av ett 
tvårummigt långhus med mitthärd, byggt med jord
grävda väggstolpar och troligen i skiftesverksteknik. 
Intill långhuset fanns ett grophus.461

I Brunsbo Storäng, strax öster om Skara låg en by 
med tre eller fyra gårdar under tidig medeltid. Två av 
dessa är uppmätta och en är arkeologiskt undersökt. 
Den ena gården hade fem hus. Tre av dessa var grup
perade kring en gårdsplan, en mindre byggnad låg 
strax intill denna och ett 20-tal meter öster om hus
gruppen låg ett bostadshus med mitthärd. Gården lig
ger tätt intill fägatan och denna verkar ha en öppning 
vid det södra huset, som då förmodligen var ladugård. 
Det verkar alltså som om ekonomibyggnaderna bildat 
en gårdsplan medan bostadshuset förlädes utanför 
denna (fig. 64).

Byggnaderna har legat på stensyll och förmodligen 
varit byggda i skiftesverk. Den andra gården hade 
också fem hus, mer lösligt grupperade längs en fägata. 
Någon tydlig gårdsplan fanns inte här. Fägatan bildar 
en trattform fram mot ett av husen som då antagligen 
varit ladugård. Ett av husen tycks ha haft en trerum- 
mig grundplan och kan ha varit bostadsdelen av går
den.462
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Fig. 64. Två av de tidigmedeltida gårdarna i Brunsbo Storäng. 
Skala obestämd. Efter Augustsson, manus.

I Berghems kyrkby i sydvästra Västergötland under
sökte man en gårdslämning ca 150 meter sydost om 
kyrkan. Platsen var bebodd från vikingatid och in i 
nyare tid. Huslämningarna var mycket svårtolkade och 
det går inte att få någon tydlig bild av husbyggnads
tekniker och gårdsstrukturer.

Under den äldsta fasen, i huvudsak 1000-tal, an
vändes grophus. Långhus med jordgrävda stolpar finns 
dokumenterade från tidig medeltid och därefter ver
kar man i huvudsak ha använt tekniker med hus på 
stensyll eller underlagssten. Under högmedeltid, san
nolikt 1300-tal, fanns här också en märklig konstruk
tion i form av en närmast kvadratisk inhägnad, tol
kad som en försvarsanläggning.463

Östersjökeramiken finner vi också i Västergötland. På 
gårdarna i Råda och Berghem, som diskuterats ovan, 
hittades några sådana kärl och dessutom finns några 
spridda fynd av enstaka kärl i landskapet. Liksom i 
Halland så ersätts den vikingatida traditionen med 
Östersjökeramik under 1000-talet och tillverkningen 
torde även här ha skett inom hushållet. Ingen direkt 
slavisk närvaro verkar ha funnits här, utan den nya 
stilen har anammats i Västergötland som ett resultat 
av kontakter inom Sydskandinavien. Det är påfallande 
likheter mellan Östersjökeramiken på den västgötska 
landsbygden och i Skara.464

Den agrara bebyggelsen i södra och mellersta Hal
land under tidig medeltid uppvisar alltså vissa likhe
ter med den nordvästskånska. Detta är giltigt också 
för utvecklingen av kulturlandskapet mer generellt, vil
ket påpekats flera gånger tidigare.465 Vad gäller norra 
Halland är det svårt att generalisera eftersom beläggen 
är så få och detsamma gäller för övriga delar av Väst
sverige. Det är naturligtvis möjligt att de få beläggen i 
sig tyder på likheter i så måtto att man haft en bebyg
gelse som är svår att identifiera och datera.

Också vad gäller kärlkulturen ser vi en skillnad 
inom landskapet. I norra Halland håller man fast vid 
en produktion av svartgods i en lokal tradition antag
ligen in i 1200-talet, även om man också haft en del 
kärl i Östersjökeramik. Däremot blir Östersjökerami
ken en bit in i 1000-talet den allenarådande godstypen 
i södra Halland, liksom den blir i Skåne. Till skillnad 
från en del skånska boplatser hittar däremot vi inga 
andra keramiktyper i Halland, vare sig lokalt produ
cerade eller importerade.

Den urbana materiella kulturen 
under tidig medeltid
Som framgått av historiken ovan så finns det inga stä
der i Halland under den här äldsta perioden. Det när
maste vi kommer är kungalevet Halmstad/Övraby, 
som urbaniseras omkring 1200-talets mitt.466 Också 
kungalevet Lagaholm blir så småningom en stad, men
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denna utveckling är i stort sett okänd och vi vet inget 
om den äldsta bebyggelsen på kungalevet.467

Jan-Erik Augustsson delar in den äldsta bebyggel
sen i Övraby i en preurban fas och en urban fas, som 
börjar i och med etablerandet av ett dominikankon- 
vent, vilket nämns första gången 1264. Den äldsta 
bebyggelsen skulle då ses som en del av kungsgården 
och eventuellt tillhörande bybebyggelse.468

Eftersom Övraby endast är undersökt genom sök- 
schaktsgrävning så har inga hus undersökts i plan. Det 
går därför inte att säga något mer bestämt om deras 
utseende, utöver att de vid denna tid i huvudsak bygg
des med jordgrävda stolpar och lerklinade väggar. Hus
lämningarna verkar under alla omständigheter vara 
lika dem som undersökts på landsbygden, långhus med 
jordgrävda stolpar. Man verkar ha använt olika tek
niker, dels med takbärande mittstolpar, dels med tak
bärande väggstolpar.469 Det är svårt att se att Övraby 
skulle ha haft någon särpräglat urban bebyggelse. 
Keramik i Övraby bestod såvitt vi vet i stort sett ute
slutande av svartgods, främst Östersjökeramik, under 
den äldsta tiden, vilket ju också var karaktäristiskt för 
landsbygden.

Till storgården Varia har eventuellt också vissa ur
bana funktioner knutits. Gården verkar ha deltagit i 
någon form av handelsverksamhet och man har be-

Fig. 65. En del av Lödöse med tomtstruktur från 11 OO-talet. 
Skala obestämd. Ur Augustsson, manus.

drivit hantverk i form av täljstensbearbetning. Vidare 
kan man möjligen se förekomsten av en stor hall, ett 
trelleborgshus som tecken på att kultutövning varit 
knuten till gården. Förekomsten av ett bokbeslag och 
ett krucifixliknande föremål för också tankarna till den 
kyrkliga sfären. Men Varlas funktion är i mångt och 
mycket svårtolkad, det är till exempel oklart i vilket 
förhållande till kungalevet Tölö gården stod.

Tidigmedeltida urban kultur 
- utblickar
I de omkringliggande landskapen grundades de första 
städerna redan under 1000-talet. Till en början var 
dessa tidiga städer närmast en slags stora byar, en för
tätad landsbygd, där olika kyrkliga och kungliga ad
ministrativa funktioner förenades. Det äldsta Lund 
bestod av ett stort antal - kanske 65-80 stycken - 
gårdar med långhus på stora tomter. Staden var agrart 
präglad och troligen levde stadsgårdarnas invånare 
åtminstone delvis av sin egen produktion.470 Inneha
varna av dessa stadsgårdar var sannolikt knutna till 
den framväxande kungamakten, en elit som lockats till 
den nya staden för att fylla olika funktioner i den kung
liga maktutövningen.

Under 1000-talets andra hälft och 1100-talets bör
jan förändras stadstomterna i Lund, liksom i flera 
andra tidigmedeltida danska städer. De stora tomterna 
delas upp på flera mindre, långsmala tomter och ett 
bebyggelsemönster med gavelvända hus mot gatan tar 
form. Mot gatan anläggs nu också speciella bodar för 
handel och hantverk, en utveckling som accentueras 
under 1200-talet, då bodbebyggelsen alltmer koncen
treras till Stortorget och området däromkring. I vissa 
fall kunde också dessa bodar bilda självständiga tomt
enheter.471

Peter Carelli har diskuterat ett par olika förkla
ringar till dessa förändringar. En förklaring skulle 
kunna vara att uppdelningen av de gamla tomterna 
skedde på kungligt initiativ, för att de nya tomterna 
skulle kunna delas ut till fria handelsmän och hant
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verkare. En annan förklaring är att de som ägde stads
gårdarna själva styckade upp dem och upplät parceller
na till fria handelsmän eller hantverkare mot ränta, 
eller att ofria hantverkare fick disponera tomterna men 
i övrigt var knutna till tomtägaren. I flera fall har man 
också kunnat visa att hantverk har bedrivits på tom
terna.

Man kan dra paralleller med landsbygdens landbo- 
gårdar och anta att tomterna har delats upp av den 
som disponerade dem, vare sig det nu var kungen eller 
en lokal överhetsperson. Tomterna kan sedan ha upp
låtits till handelsmän eller hantverkare på ungefär 
samma villkor som landbogårdarna, det vill säga dessa 
urbana landbor var juridiskt fria med ändå knutna till 
tomtägaren genom att de erlade landgille till denne och 
i övrigt var underställda denne i ett feodalt förhållande. 
Tanken på helt ”fria” handelsmän eller hantverkare i 
1100-talets Danmark verkar anakronistisk.472

I de västsvenska städerna Lödöse och Skara byggde 
man långhus med jordgrävda stolpar, placerade på 
stora tomter, under den första stadstiden men dessa 
ersattes relativt snart av andra hustyper med bärande 
väggkonstruktioner, främst under senare delen av 
1100-talet. Bebyggelsen och byggnadsteknikerna ver
kar till en början vara mycket varierade, för att sedan 
bli mera reglerade.473

Liksom fallet var i Lund verkar det också i dessa stä
der efter en tid ske en reglering av bebyggelsen med en 
uppdelning av tomterna på olika zoner med ekonomi
byggnader längst ned på tomten, en bostadsdel i mit
ten och handels- och hantverksbodar mot gatan. Här 
verkar denna förändring äga rum kring år 1100.474

I Kungahälla kan man se att ett tomtsystem lades 
ut redan när den äldsta bebyggelsen anlades vid 1000- 
talets slut och sedan har systemet utvidgats vartefter 
som bebyggelsen vuxit. Eftersom en så liten del av sta
den är undersökt vet vi dock inte om detta gäller hela 
det äldsta stadsområdet. Tecken på en reglerad bebyg
gelse i form av tomtrännor kan också ses i Halmstad/ 
Övraby och i de norska städerna Oslo och Trondheim 
ser vi samma sak. Det skall dock påpekas att dylika

rännor även förekommer i landsbygdsmiljöer vid 
samma tid.475

I Skara och Lödöse var de flesta byggnader i skiftes
verk eller byggda med väggar i flätverksteknik, i Lö
döse har också något enstaka knuttimrat hus påträf
fats. Däremot var de tidigmedeltida norska städerna 
till övervägande delen bebyggda med knuttimrade hus. 
Husen i Kungahälla var mycket dåligt bevarade och 
den undersökta ytan är dessutom liten. Det finns dock 
en del golvlager, av trä eller lera, bevarade från den 
äldsta tiden och från 1100-talet känner vi till en bygg
nad med takbärande jordgrävda väggstolpar och ler- 
golv. Under 1100-talets senare del kan vi se att man 
byggt i skiftes- eller stavverk och vid ungefär samma 
tid sker antagligen en övergång till det mer reglerade 
tomtutnyttjande som beskrevs ovan.476 Husbygg
nadstraditionen här har alltså varit västgötsk snarare 
än norsk.

Som vi såg ovan är den rurala bebyggelsen runt 
dessa städer så dåligt känd att vi inte kan avgöra i vil
ken utsträckning de tidigmedeltida västsvenska stä
derna hade en specifikt urban bebyggelse eller ej, sett 
i förhållande till sitt omland. De verkar i alla fall ha

Fig. 66. Tidigmedeltida hus från Skara. Skala obestämd. 
Ur Augustsson, manus.
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fallit in i en allmän sydskandinavisk urban tradition 
vad gäller den mer övergripande strukturen med tom
ter och bebyggelsens placering på tomten.

Svartgodset, främst i form av Östersjökeramik, do
minerar kärlinventariet i de tidigmedeltida städerna i 
Hallands närhet. Liksom på landsbygden torde den till 
allra största delen vara av lokal tillverkning, gjord i 
de enskilda hushållen. På några platser finns det dock 
importerad keramik av annat slag, sådant som vi inte 
finner på den halländska landsbygden.

I Lund finns det ett litet inslag av tidigmedeltida gla
serad keramik av engelsk (Stamford)typ från sent 900- 
tal och 1000-tal. Dessa kärl har med mycket stor san
nolikhet också tillverkats i staden. På några platser i 
Skåne, däribland Lund, finns därtill oglaserad kera
mik av engelsk typ. Också denna är lokalt tillverkad, 
sannolikt under 1000-talets förra hälft. Troligen har 
en eller flera lundensiska krukmakare kopierat engel
ska kärl, vilka kan ha förts till Lund som en del av 
bohaget från någon till staden inflyttad. Kanske hade 
någon av de engelska myntmästarna keramik i baga
get, kärl som gav upphov till dessa lokala kopior. Men 
de anglo-skandinaviska kärlen förekom ju sporadiskt 
också på landsbygden i sydvästra Skåne, i Oxie, Ön- 
nerup och Kyrkheddinge så denna kärltyp är inte ex
klusivt urban.477

I de danska städerna präglas den äldsta medeltiden 
alltså generellt sett av en mycket kraftig dominans för 
kökskärl i svartgods. Från mitten av 1000-talet har 
Östersjökeramiken blivit den dominerande godstypen 
i Lund, med ett smärre inslag av Kugeltöpfe, och den 
inhemska traditionen med rötter i vikingatid har av allt 
att döma försvunnit. Det finns också ett inslag av 
Östersjökeramik i de tidiga västsvenska städerna 
Lödöse och Skara. 1 Skara är Östersjökeramiken myck
et lik den som finns på den omgivande landsbygden 
och det rör sig alltså om en likartad kärlkultur.478

Även i Kungahälla utgör Östersjökeramiken en stor 
grupp, men här finns också kärl i svartgods av väst
europeisk typ. Hushållskeramik i svartgods är den helt 
dominerande kärltypen här. I det halländska Getakärr

har sådant påträffats främst i de äldre lagren. Äldre 
svartgods har också hittats i Övraby, där vi dock inte 
kan avgöra till vilken fas i platsens historia detta gods 
skall föras. Augustsson räknar med en preurban och 
en urban fas, med en skiljelinje omkring 1260, då ett 
dominikankonvent etableras, men keramiken från 
undersökningen i Övraby har inte kunnat delas upp 
på dessa faser på något entydigt sätt. I Halmstad som 
anlades omkring 1320 finns däremot inget äldre svart
gods.479

Glaserat ljust lergods börjar också förekomma på 
enstaka platser i Västsverige under 1100-talet, som 
Lödöse där vi har ett litet inslag av Andenne- och Stam- 
fordgods. Vanligt blir det ljusa godset först under 
1200-talet.480 Dessa importerade och antagligen gan
ska exklusiva kärl verkar också vara en nästan uteslu
tande urban företeelse.

Att jämföra den halländska utvecklingen med den 
urbana i omgivande landskap är svårt, eftersom den 
halländska urbaniseringen knappast existerar vid 
denna tid. Vi kan emellertid inte se att någon av de 
platser som kan ha haft stadsliknande funktioner, som 
Övraby eller Varia, haft någon mer tydlig urban kul
tur, vare sig när det gäller byggnadskulturen eller kär
len. Stolpbyggda långhus och svartgodskärl har varit 
det vanliga här. Möjligen kan ett visst inslag av mer 
lyxbetonad hantverksproduktion ses som ett urbant 
inslag på dessa platser.

Bebyggelsen på den hög- och 
senmedeltida landsbygden
Gårdarna runt Laholm under 1200-talet
Under 1200-talet ser vi tydliga förändringar av bebyg
gelsen i Halland. På landsbygden ersätts den äldre, 
förhistoriskt präglade bebyggelsen av hus med bärande 
väggar på stensyll och tekniken med jordgrävda stol
par går tillbaka. I södra Halland tycks en reglering av 
gårdarna ske från den mer splittrade bebyggelsebild 
vi såg under äldsta medeltid mot en mer enhetlig så-
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Ur Munkenberg 1996.
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dan med ett större och ett mindre hus på varje gård.481 
Husen är dock fortfarande närmast av långhustyp.

På Trulstorp stod ännu in i 1200-talet ett par av de 
hus som byggdes under senare delen av 1100-talet, ett 
troligt boningshus och en ekonomibyggnad, antagli
gen en sädeslada/tröskloge. Husen låg i en vinkel som 
vände sig mot söder. Den norra gården hade rivits, lik
som den ekonomibyggnad med slaggolv som låg mel
lan gårdarna. Därmed hade också strukturen med 
byggnader runt en stor gårdsplan brutits upp (fig. 67).

När den södra gården försvann är oklart, men tro
ligen skedde det under 1200-talets slut eller 1300-ta- 
lets början. Primärsmidet på platsen fortsatte dock, 
varför man kan förmoda att gården inte lades ned utan 
snarare att gårdsbyggnaderna flyttades till en plats 
utanför undersökningsområdet. Ett belägg för ort
namnet Trulstorp från 1539 visar att här fanns något 
slag av bebyggelse då. Av allt att döma har dock går
den lagts öde en tid före storskiftet av Trulstorps by 
år 1800, eftersom gränsen mellan inägor och utmark 
på storskifteskartan skär rakt över det gamla gårdsom
rådet.

I Ösarp skedde en dramatisk förändring av bebyg
gelsen, sannolikt i början av 1200-talet. Inom det un
dersökta området anlades nu två till ytan betydligt 
mindre gårdar. Den ena gården placerades ca 150 me
ter norr om det äldre gårdsläget medan den andra för
sköts obetydligt österut. Byggnaderna på den norra 
gården hade bärande väggstolpar som ömsom vilade 
på underlagssten, ömsom var jordgrävda och samma 
byggnadsteknik användes på den södra gården (fig. 
68).

På den norra gården fanns två långhus parallellt 
med varandra. De var dock troligen inte samtida. Åt
minstone det ena huset hade en ingång, troligen i form 
av en öppen förstuga, vänd mot gårdsplanen. Detta 
hus tycks ha bestått av två delar, en större, flerrum- 
mig i söder och en mindre, enrummig del i norr. De 
båda delarna förenades med en vägg i öster så att ett 
öppet förrum bildats. De andra långhuset var också 
flerrummigt, med minst tre rum. Någon ingång gick

ej att urskilja. En ränna avgränsade tomten mot sö
der.

Det fanns en brunn på tomten och ett mindre ut
hus. Sannolikt döljer sig ytterligare smärre byggnader 
i det virrvarr av stolphål på tomtens östra del som inte 
kunnat tolkas närmare. Det har inte gått att urskilja 
bostadsdelen av gården.

På den södra gården fanns två hus, ett långhus och 
en mindre byggnad. Långhuset hade flera rum, minst 
fyra. Detta var sannolikt bostadshuset, men någon 
eldstad fanns ej, eller hade i alla fall inte bevarats. 
Någon gårdsplan gick inte att urskilja eftersom går
den låg i ett område som varit bebyggt i flera hundra 
år och mängder av stolphål från äldre byggnader om
gav gården.

Nordost om denna gård låg ytterligare ett långhus 
som bara delvis kunde undersökas. Sannolikt skall 
även detta föras till den yngsta fasen, men det har inte 
kunnat dateras. Det är möjligt att det tillhör en tredje

’• & »:

Fig. 68. Den norra av tolvhundratalsgårdarna i Ösarp. Skala 
1:1000. Ur Viking och Fors 1995b.
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gård som har avsöndrats från den tidigmedeltida stor
gården. Storleken (den bebyggda ytan) på de två un
dersökta gårdarna motsvarar ungefär en tredjedel av 
den tidigmedeltida gården. En sådan tredje gårdsen
het skulle också ha kunnat etableras inom läget för 
Ösarps by, sådant vi känner det från de äldsta lant
mäterikartorna.

Det är inte helt klarlagt hur länge dessa båda (eller 
tre) gårdar var i bruk, men att döma av ,4C-dateringa- 
rna och den totala frånvaron av fynd som skulle kunna 
dateras till senmedeltid är det troligt att gårdarna både 
etablerats och övergivits under loppet av 1200-talet. 
Därefter är bebyggelsestrukturen i Ösarp okänd fram 
till tiden för storskiftet 1806.482

På Kärragård skedde också en förflyttning av be
byggelsen. Trelleborgshuset från föregående period 
revs och bebyggelsen flyttades 40-50 meter söderut 
ned från det dominerande krönläge som den äldre 
bebyggelsen hade. Nu byggdes av allt att döma två 
bostadshus med tillhörande uthus. Det ena bostads
huset hade i huvudsak parställda takbärande väggstol
par. I den norra delen fanns en rad med mittstolpar 
som antyder en mesulakonstruktion i denna del. Hu
set var uppdelat på två rum. Eventuellt speglar detta 
en funktionsuppdelning i en bostadsdel och en ekono
midel. Det två delarna var svagt vinklade i förhållande 
till varandra och möjligen skall de tolkas som två sam
manbyggda hus. Huset kan inte dateras annat än på 
typologisk grund (fig. 69).

Det andra bostadshuset är svårt att bestämma till 
typ. Det byggdes med i huvudsak icke parställda tak
bärande väggstolpar på stensyll. Den östra långväggen 
hade dubbla stolprader, möjligen spår efter en sval
gång. Huset kan endast dateras på typologisk väg. 
Båda dessa hus är endast hypotetiskt tolkade som bo
stadshus. Det finns inga fynd eller annat som direkt 
antyder en sådan användning, ej heller någon form av 
härd eller eldstad.

Ytterligare ett hus av samma storlek, men ytterst 
fragmentariskt bevarat, fanns på ytan. Det var av allt 
att döma byggt med mesulakonstruktion och dess
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Fig. 69. 1200-taIshusen på Kärragård. Skala 1:1000. 
Ur Wattman 1996.

funktion går inte att tolka. Utöver dessa större hus 
fanns ett par mindre uthus.483

Strukturen på denna gård med flera större hus och 
mindre uthus har tolkats som att gården vid denna tid 
hade två brukare och därmed dubbel uppsättning av 
de olika gårdsbyggnaderna. Det är oklart när och hur 
länge denna gård var i bruk men troligtvis etablera
des den under sent 1100- eller tidigt 1200-tal och togs 
ur bruk vid 1200-talets slut. Därmed har troligen bara 
två eller tre generationer av brukare bott på gården.484

Nyetableringar under 1200-talet
Under 1200-talet verkar det också ha skett en viss 
nyetablering av gårdar. Från södra Halland har vi ett 
exempel från Perstorp i Eldsberga socken där en gård 
etablerades troligen under 1200-talet. Den har, såvitt

>*> •
• • ’

Fig. 70. Huset i Perstorp. 
Skala 1:250. Ur Deutgen 
1991.
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det går att avgöra utifrån fyndmaterialet, existerat 
under 1200-1400-talen. Bland annat fanns här en 
byggnad som av allt att döma var konstruerad med 
takbärande, jordgrävda väggstolpar. Huset var ca 5 
meter brett. Den bevarade längden var endast 6-7 
meter och den verkliga längden går inte att rekonstru
era. En härd antyder att det rör sig om ett bostadshus 
(fig. 70).48J

I Årstad kyrkby, någon mil öster om Falkenberg, 
har vi ännu ett exempel på en trolig nyetablering un
der 1200-talet. Platsen är endast förundersökt, så re
sultaten är lite osäkra, men fyndmaterial och ,4C-date- 
ringar antyder att det vid den tiden anlades en eller 
flera gårdar på platser som är gårdstomter också i det 
äldsta lantmäterimaterialet.486

Ännu ett exempel kommer från Ölmanäs i Ölme- 
valla socken i norra Halland, där relativt vaga bygg- 
nadslämningar i form av delar av en stensyll datera
des till 1200-talet. I det har fallet antogs gården ha 
lagts ned efter relativt kort tid och platsen för gården 
ligger på allmänningsmark i det äldsta kartmateria
let.487

Landskapslagar
Kompletterande upplysningar om byggnadsskicket 
kan vi få från landskapslagarna. Skånelagen, som 
gällde i Halland, har inte mycket att säga om hus. Men 
både äldre och yngre Västgötalagen, liksom Smålands
lagen har stadganden som berör hus. Ur äldre Väst- 
götalagens tjuva bal k kan vi utläsa att följande hus 
kunde finnas på en gård: kornbod, matbod, sovstuga, 
lada och fähus. De tre första kallas visthus, de två se
nare uthus. Det framgår att båda slagen av hus kunde 
vara låsta. Kyrkobalken i yngre Västgötalagen anger 
att det skulle finnas fyra hus på en prästgård: stuga, 
bakhärbärge, nöthus och lada. Smålandslagens kyrko- 
balk har en liknande formulering.488

Beskrivningarna i landskapslagarna verkar tyda på 
att en gård bestod av flera hus, 4-5 stycken. Detta 
stämmer inte riktigt med de arkeologiskt undersökta
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Fig. 71. Det svagt vinklade hus 2 på Kärragård, kanske två 
hopbyggda hus. Skala 1:1000. Ur Wattman 1996.

gårdarna, som i de flesta fall verkar ha bestått av en
dast ett par byggnader. Kanske har Halland haft en 
annorlunda bebyggelse än övriga Västsverige, vilket 
inte är otänkbart.

Man kan också tänka sig att de byggnader som 
nämns i lagtexterna varit utformade på det sätt som 
vi känner från yngre hallandsgårdar, där flera mindre 
byggnader satts samman till en större, den så kallade 
hallandslängan eller det sydgötiska huset. I ett arke
ologiskt material som nästan bara består av stolphål, 
gropar och stenlyft kan det vara hart när omöjligt att 
avgöra i vilken utsträckning husen varit verkliga fler- 
rumshus eller bestått av flera separata byggnader på 
rad. Det finns enstaka exempel i materialet från La- 
holmsslätten som faktiskt tyder på det senare, t.ex. det 
västra huset på den norra av Ösarpsgårdarna och det 
svagt vinklade hus 2 på Kärragård (fig. 71).

Lämningar i skärgården
Till de hög- och senmedeltida lämningarna i Bohus
län och norra Halland hör också tomtningarna i skär
gården, det vill säga de enkla stenvallar eller stenramar 
som är spåren efter mer eller mindre tillfällig bebyg
gelse som använts vid fiske och bondeseglation. Tomt-
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ningarna verkar stor utsträckning ha uppförts under 
1500-talets sillfiskeperiod eller senare, men det finns 
en del äldre exempel. Ett sådant är Söö, en av Öcker- 
öarna i Göteborgs skärgård. Här har man undersökt 
flera tomtningar varav åtminstone några varit i bruk 
under högmedeltid, i huvudsak 1200-1300-talet, av 
fyndmaterialet att döma.489

Vilken funktion de medeltida tomtningarna på Söö 
har fyllt är inte klarlagt. Öckeröarna är en skyddad 
hamn och en naturlig tilläggsplats, vare sig man skulle 
upp i Göta Älv eller vidare längs kusten. De har an
vänts för så skilda syften som kungliga krigståg, se
gl a ti on och fiske. Enstaka mynt bland fynden visar att 
man kanske också vistats här i syfte att handla. Un
der alla omständigheter är tomtningarna något som 
varken kan kallas urbant eller ruralt. De faller emel
lan dessa kategorier och de är delvis motsägelsefulla. 
Lämningarna antyder en mycket enkel bebyggelse 
medan fyndmaterialet visar likheter med fynden från 
städerna. Kanske skall man se dem som en slags mötes

platser för både det urbana och det rurala? Hansa- 
städernas köpmän kan ha mött den bohuslänska bon
de- och fiskebefolkningen - enkla bodar i en lokal tra
dition möter en kontinental föremålskultur.

Senmedeltidens gårdar
De arkeologiskt undersökta gårdarna från senmedel
tidens Halland är nästintill obefintliga. Vi får ännu så 
länge i huvudsak lita till andra källor för att få en 
uppfattning om hur de såg ut. En sådan källa är det 
skriftliga materialet som börjar flöda rikligare vid 
denna tid.

Ett exempel har berörts i det inledande kapitlet, den 
beskrivning av en 1400-talsgård som vi fått indirekt 
genom tvisten mellan Helli Torstensson och Åke Ax
elsson. På en landbogård i detta område kunde tydli
gen fem slags hus förekomma — stuga, förstuga, bak
härbärge, lada och fähus. Hur dessa hus var gruppe
rade vet vi dock ingenting om.

Fig. 72. Ett 1400- 
talshus från Halm
stad, tolkat som 
ett sydgötiskt hus.
Ur Augustsson 1986.
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Fig. 73. Huset i Sibbarp. Uppmätning Pär Connelid & Catharina 
Mascher. Skala 1:2000. Ur Mascher & Connelid, under tryckning.

Om man vågar dra analogier med senare tiders hal
ländska hus så kan vi anta att stugan, förstugan och 
bakhärbärget var sammanbyggda till den typ av hög- 
loftsstuga eller sydgötiskt hus som vi känner till från 
bevarade gårdar. Sådana har man också velat se i det 
arkeologiska materialet från samma tid i Halmstad och 
Ny Varberg, även om tolkningarna är omdiskute
rade.490

I Sibbarps socken i mellersta delen av landskapet 
finns en välbevarad husgrund. Den är inte arkeologiskt 
undersökt, men uppmätt och man har tagit kolprover 
för datering. Gården är byggd på stensyll. Bostadsdelen 
har av allt att döma två spisrösen och det ser alltså ut 
som det är fråga om en gård som delats av två bru
kare, något som vi vet var vanligt under nyare tid i 
Halland. Det var en smedsgård. En smedja och ett stort 
slaggvarp finns intill gården och det är härifrån de två 
14C-dateringarna kommer. Båda ligger i 1400-tal. Vil
ken typ av smide man ägnat sig åt här har (ännu) inte 
kunnat fastställas.491

På Hörsås 4 i Getinge socken har man undersökt en 
gård som etablerats kring år 1500 och som fortlever 
på samma plats fram till laga skifte 1850. De äldsta 
byggnadsresterna är svårtolkade både till funktion och 
teknik. Men det äldsta huset kan tolkas som ett kors
virkeshus på stensyll, även om tolkningen är osäker. 
Huruvida det var en stuga eller en ekonomibyggnad 
går inte att avgöra.492

Sammanfattande diskussion
I början av denna period sker en omfattande omlägg
ning av bebyggelse på landsbygden, liksom en föränd
ring av jordbruket, där bandparcellsystemet delvis tas 
ur bruk och intensivt brukade, mindre ensädesåkrar 
blir det vanliga. Den äldre, förhistoriskt präglade be
byggelsen ersätts av hus med bärande väggar på sten
syll och tekniken med jordgrävda stolpar går tillbaka. 
Husen är under 1200-talet dock fortfarande närmast 
av långhustyp.

Samtidigt verkar det som gårdarna regleras i viss 
mån. Den splittrade bebyggelsebild vi såg under äldsta 
medeltid förändras mot en mer enhetlig sådan med ett 
större och ett mindre hus på varje gård, åtminstone i 
sydligaste Halland. Husen är i allmänhet byggda i en 
enkel teknik, de kunde byggas utan hjälp av utbildade 
timmermän. Trelleborgshusen, som vi hade flera ex
empel på i föregående period, är borta.

De flesta exemplen på 1200-talsgårdar har vi från 
undersökningarna på Laholmsslätten och där är för
ändringen mot en mer enhetlig bebyggelse tydlig.493 De 
yngsta husen på ”Sotarp” i Skrea är troligen också från 
1200-talet och de stämmer väl in i den bild av enkla 
landbogårdar vi får från södra Halland.

I övriga Halland ser vi i huvudsak endast hur går
darna läggs ned under 1200-talet och inte vad som 
händer sedan. De 1200-talsetableringar som under
sökts har tyvärr varit av sådan begränsad omfattning 
att det inte varit möjligt att säga något om gårdarnas 
struktur. Storgårdarna från tidig medeltid som disku
terats ovan verkar också läggas ned eller flyttas under
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1200-talet. Några nyetableringar av storgårdar eller 
huvudgårdar från denna tid känner vi inte till med 
någon säkerhet.

En orsak till förändringarna under 1200-talet kan 
vara att landboväsendet blivit vanligare. Antagligen 
etablerades en del landbogårdar redan under tidig 
medeltid, men nu verkar det ske en tilltagande föränd
ring från ett jordbruk som drevs i stor skala av jordä
gare med trälar till sitt förfogande till ett mer småska- 
ligt jordbruk med mindre landbogårdar, vilkas inne
havare brukade jorden mot en jordränta.

Träldomen i Danmark upphörde av allt att döma vid 
denna tid, samtidigt som landboväsendet bredde ut sig. 
Thomas Lindkvist har hävdat att en stor del av de ti
diga landborna kan ha varit just frigivna trälar, även 
om man också får räkna med att tidigare självägande 
bönder mer eller mindre frivilligt blev landbor.494

I denna process, där frigivna trälar och före detta 
självägande småbönder smälte ihop till en landboklass, 
minskade böndernas möjlighet och intresse för att ut
trycka social eller ekonomisk status i gårdsbyggnader- 
na. Det skulle kunna vara en förklaring till föränd
ringen av bebyggelsens utseende. Kanske vi också skall 
räkna med en mentalitetshistorisk förklaring, att går
den som centrum i kulten och i den religiösa föreställ
ningsvärlden har förlorat sin betydelse i och med att 
kristendomen fått en ökad betydelse.

Från 1400- och 1500-talen har vi de första exem
plen på gårdar från landsbygden som liknar dem vi 
känner till från nyare tid. Vi ser två påtagliga föränd
ringar jämfört med de tidigmedeltida husen. Den ena 
är att man nu bygger hus helt på stensyll, utan jord- 
grävda stolpar. Den andra är att långhuset som bo
stadshus har försvunnit och ersatts med det sydgötiska 
huset, som är tekniskt att betrakta som tre enrums- 
hus, inte som en sammanhängande byggnad.

Liknande hus fanns i städerna och just under sen
medeltid verkar bostadskulturen på landsbygden och

i städerna haft relativt stora likheter - kanske ett re
sultat av den starka ställning för bönderna som antytts 
ovan och av den tilltagande handeln, där bönderna 
verkar ha varit flitiga deltagare. Det faktum att man 
kunde ta husen från en landbogård och flytta dem till 
staden tyder ju på att byggnadsskicket varit relativt 
likartat.

Detta förändrade byggnadsskick kan vara en för
klaring till den nästan totala frånvaron av senmedel
tida hus i arkeologiska sammanhang. Eftersom bebyg
gelsen då i stor utsträckning låg inom inägomarken så 
har de gamla hustomterna odlats upp när gårdarna 
flyttats till lägen närmare utmarken. Syllstenarna har 
då plockats bort. I lyckliga fall kan vi se groparna där 
stenarna legat (”stenlyft”), men i många fall är de sä
kert helt utplånade.

Vi kan inte heller bortse från den så kallade sen
medeltida agrarkrisens verkningar. Hur denna har sett 
ut i Halland vet vi egentligen mycket lite om. Den dy
namiska bebyggelsestrukturen med återkommande 
förflyttningar av gårdar döljer de spår som skulle 
kunna finnas av en eventuell nedläggning av gårdar 
under denna tid, d.v.s. det går inte att urskilja senme
deltiden som en speciell krisperiod. Att gårdar legat 
öde under 1400-talet har vi skriftliga belägg för, t.ex. 
i Åke Axelsson Thotts jordebok från 1400-talets an
dra hälft. Men de ödegårdar som nämns i denna källa 
verkar ha återbesatts med landbor ganska snart.495

När vi åter börjar få en uppfattning om gårdarna 
på landet så ser de ut ungefär så som vi känner till det 
utifrån bevarade gårdar från nyare tid. Det innebär att 
någon gång under hög- eller senmedeltid förändras 
byggnadsskicket från flerfunktionella långhus med en
staka omgivande småhus till en gård med längor grup
perade kring en gårdsplan. Långhuset som bostadshus 
försvinner och ersätts med det sydgötiska huset. Men 
hur denna förändring sker kan vi idag inte se med 
någon större skärpa i det arkeologiska källmaterialet.
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Kärlen på den hög- och 
senmedeltida landsbygden
Rödgodskannor och lite stengods
På de flesta av de gårdar som diskuterats har vi också 
fynd av keramik. Från Ösarp, där bebyggelsen sträckte 
sig åtminstone en bit in i 1200-talet, finns ingen hög
medeltida keramik alls utan enbart svartgods, i alla fall 
inte enligt vad som går att utläsa ur fyndlistan. En 
skärva av yngre rödgods är den enda yngre kärltypen 
överhuvudtaget.496

Annorlunda är det på Trulstorp, där flera hög
medeltida keramiktyper finns företrädda. Detta kan 
vara en kronologisk skillnad eftersom Trulstorp har 
haft bebyggelse något längre fram i tid, kanske in i 
1300-tal, men det skulle också kunna avspegla en so

cial eller funktionell skillnad mellan gårdarna. Medan 
Ösarp av allt att döma förändrades från en storgård 
under tidig medeltid till vad som troligen var en ”van
lig’’ landbogård under 1200-talet så intog Trulstorp 
en särställning som producent av smidesjärn - här 
bedrevs primärsmide in i senmedeltid. Kanske är det 
denna särställning som avspeglas i förekomsten av 
såväl äldre rödgods, yngre svartgods som olika typer 
av stengods på gården.

I rapporten från Trulstorp redovisas 10 skärvor av 
yngre svartgods. Endast ett mynningsfragment påträf
fades och kärlformerna är därför svåra att diskutera. 
Ett halsfragment tycks komma från en kanna och en 
kraftigt utåtböjd mynning skulle kunna vara ett frag
ment av en kruka. Ett fragment av en trefotsgryta, som 
i fyndlistan betecknats som möjligen en jydepotte, kan

Fig. 74. Ett urval av keramiken 
från Trulstorp. Skala 1:1. 
Teckning: Staffan Hyll.
Ur Munkenberg 1996.



1 44 Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal

också vara ett yngre svartgodskär], särskilt som fynd 
från den eftermedeltida perioden i övrigt helt saknas 
på Trulstorp. Flera olika slags yngre svartgodskärl 
tycks alltså ha funnits på gården.

Äldre rödgods med reducerad kärna fanns i form 
av sju fragment, alla från svårbestämda bukskärvor. 
Två av dem, från samma kärl, hade en enkel vågbands- 
dekor och grön glasyr. Äldre rödgods av den helt 
oxiderade typen fanns det sex fragment av, de tycks i 
huvudsak komma från kannor. Även stengods finns 
representerat. Fyra skärvor av nästan-stengods, däri
bland botten till ett krus, och ett fragment i helt sint
rat gods, en mynningsbit också från ett krus, hittades. 
Därutöver fanns ett par mycket små fragment av ljusa 
lergodstyper som inte bestämts närmare.

Keramikfyndet från Trulstorp är alltså inte så om
fattande, endast 28 skärvor av högmedeltida typ. Men 
jämfört med de andra gårdarna kring Laholm, som dis
kuterats ovan, är det ett mycket stort fynd, dessutom 
med varierad sammansättning. På dessa gårdar fanns 
ingen högmedeltida keramik överhuvudtaget, trots att 
de uppenbarligen varit i bruk in i 1200-talet. Det
samma gäller gården/gårdarna på ”Sotarp” i Skrea lik
som storgården i Stafsinge. Även här antogs bebyggel
sen ha varit i bruk fram till mitten av 1200-talet, men 
ingen högmedeltida keramik påträffades.497

Det finns dock några fler exempel på rurala mil
jöer med keramikfynd. I Perstorp, Eldsberga socken, 
undersöktes en högmedeltida gård, daterad till cirka 
1250-1450, där ett fyndmaterial samlades in, bland 
annat från fyllningen till en brunn. Keramiken bestod 
i huvudsak av äldre rödgods. Av denna typ samlades 
28 skärvor in. Alla utom en var i ett helt oxiderat gods 
och en skärva hade reducerad kärna.

Det har föreslagits att skillnaden mellan dessa två 
godstyper också representerar skillnaden mellan olika 
tillverkningsorter, där godset med reducerad (grå) 
kärna skulle kunna vara lokalt tillverkat och det öv
riga importerat. Om detta är riktigt så har kärlinven- 
taret på gården i Perstorp helt dominerats av impor
terat rödgods. På denna gård saknades stengodset helt,

vilket är något anmärkningsvärt eftersom det förekom
mer i stora mängder i Halmstad vid samma tid och 
som vi sett ovan också på Trulstorp. Däremot påträf
fades fem skärvor av yngre rödgods.498

Från Eldsberga kyrkby, där gårdslämningar från 
tidig medeltid och nyare tid har undersökts, hittades 
också fem skärvor i äldre rödgods. De är odekorerade, 
med klar glasyr och så små att kärltypen inte går att 
bestämma. Här hittades också en bottenbit till en 
kanna eller kruka i yngre svartgods.499

Bebyggelsen på Hörsås i Getinge socken är föga 
känd vid denna tid. Men två skärvor äldre rödgods, 
en av vardera typen, påträffades i kulturlager nära de 
eftermedeltida gårdslägena.500 Ett annat exempel är 
Årstad kyrkby, någon mil väster om Falkenberg, där 
en gårdstomt kunde visas ha rötter ned i medeltid. Här 
påträffades en skärva av äldre rödgods, typen med 
reducerad kärna, i en grop tillsammans med bl.a. en 
bultlåsnyckel som daterats till 1200-talet. Övrig ke
ramik på tomten var yngre rödgods och stengods från 
nyare tid.501

På Ölmanäs i Ölmevalla socken i norra Halland un
dersöktes en gård som givits en något svävande date
ring till 1200-tal. Här påträffades sju keramikskärvor. 
Av rapporten att döma består de av två skärvor öster- 
sjökeramik, tre skärvor yngre svartgods och två skär
vor äldre rödgods. Även här saknas alltså stengod
set.502 Och på Varia, slutligen, påträffades också några 
skärvor från högmedeltid. Utifrån rapportens uppgif
ter var de två skärvor av äldre rödgods och en sten
godsskärva av Siegburg-typ.503

Sammanfattande diskussion

Dateringen av de hög- och senmedeltida kärlens an
vändning på landsbygden är problematisk, eftersom 
keramiken som sådan i allmänhet är det som används 
som dateringsunderlag för olika bebyggelselämningar. 
Genom att vi ofta saknar andra möjligheter till date
ring är det svårt att diskutera när och under hur lång 
tid olika slag av kärl användes. Ett annat problem är
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att hög- och senmedeltid är den tidsperiod som är sva
gast företrädd i det arkeologiska fyndmaterialet från 
historisk tid på den halländska landsbygden. Resulta
ten i detta avsnitt är därför ganska osäkra.

Jämfört med den mängd tidigmedeltida svartgods 
som påträffats är de högmedeltida kärlen ovanliga och 
förekommer i allmänhet endast som enstaka skärvor. 
Det är i huvudsak äldre rödgods som har använts på 
landsbygden och dessutom finns det enstaka exempel 
på att man haft stengods och yngre svartgods. Flera 
av de undersökningar som refererats ovan har bebyg
gelse som sträcker sig in i 1200-talet, men det är oklart 
hur långt in i detta århundrade. Det kan mycket väl 
vara så att gårdarna läggs ned eller flyttas en tid innan 
de högmedeltida godstyperna börjar användas mer 
allmänt i Skandinavien.

Materialet är alltså inte stort och då dateringarna 
dessutom är oklara bör man vara försiktig med gene
raliseringar. Totalt sett verkar det dock som om man 
använde mycket lite keramik på landsbygden under 
hög- och senmedeltid. Detta kan vara ett skenbart för
hållande, en följd av en undersökningsteknik där man 
matjordsavbanar stora ytor och bara undersöker an
läggningar som grävts ned i alven.

Men skärvorna är mycket få också om man jäm
för med svartgodset från föregående period, som ju till
varatagits under samma omständigheter och det ver
kar faktiskt som om keramikanvändning under denna 
period främst är ett urbant fenomen. Den lågtekniska 
produktion som skett inom hushållet tycks ha upphört 
under 1200-talet, och krukmakaren blev då antagli
gen en specialist som arbetade inom ramen för en feo
dal relation. Kärl av denna tillverkning skulle då ha 
använts på huvudgårdar och i städerna men endast 
sporadiskt på landbogårdar och andra vanliga bond
gårdar.

Ändå nådde rödgodset ut på landsbygden i större 
utsträckning än stengodset. Stengodset var ett renod
lat importgods som nådde städerna - Halmstad och 
Getakärr - och sedan stannade där, med några få un

dantag. Rödgodset förekom i alla fall i viss utsträck
ning på landsbygden och man kan fråga sig om det 
kom från en lokal tillverkning som i någon mån ”spill
de över” till gårdarna genom direkta kontakter med 
de huvudgårdar som kan ha drivit tillverkningen.

Samtidigt ser vi att det tycks ha förekommit både 
rödgods av lokal tillverkning och importgods på lands
bygden. En alternativ tolkning är dock att de helt 
oxiderade skärvorna inte endast kommer från impor
terade kärl utan också från den lokala produktionen. 
Vid den relativt enkla tillverkning det var fråga om kan 
kärlens utseende ha präglats av t.ex. hur de placerats 
i brännugnen, så att både helt och delvis oxiderade kärl 
kunde komma från samma krukmakare. Men graden 
av oxidation eller reduktion kan naturligtvis inte an
vändas som enda faktor för att avgöra ett kärls ur
sprung.

I väntan på vidare forskning om detta slags kera
mik får vi nöja oss med att konstatera att rödgods- 
kärlen på den halländska landsbygden kan vara av 
lokal tillverkning, importerade kärl eller bägge delar.

Om nu den halländska landsbygden var nästan 
”akeramisk” under högmedeltid - vad hade man då 
för kärl? En täljstensgryta på Östorp är ensam i sitt 
slag. Trä är naturligtvis ett troligt alternativ för bords
kärlen, fast vi inte hittar några sådana. Detta faktum 
kan dock skyllas på dåliga bevaringsförhållanden i de 
torra, sandiga halländska kulturlagren. Matlagnings- 
kärlen vet vi ingenting om. Enstaka tälj stensgrytor har 
kanske levt kvar, kanske förekom det metallgrytor. 
Frågan får lämnas därhän i brist på källmaterial.

Under alla omständigheter anar man en tydlig kul
turell skillnad mellan stad och landsbygd vad gäller 
hushållens kärlinventar. En intressant iakttagelse är 
också att stengods enbart har påträffats på gårdar som 
på något sätt avviker från det vanliga - storgården på 
Varia och smedsgården Trulstorp. Här var kontakt
nätet sannolikt ett annat än på de flesta gårdar och 
kanske har man också medvetet velat betona sin sär
ställning genom att anamma en urban kärlkultur.
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Hög- och senmedeltid 
på landsbygden - utblickar

Nyetableringar av gårdar under 1200-talet är inte en
bart en halländsk företeelse. Från den skånska ris
bygden kring Helsingborg har vi ett par exempel på 
samma sak, till exempel i Väla och i Rya.504

I Väla by undersöktes en av de historiskt kända 
gårdstomterna, där bebyggelsen hade etablerats under 
1200-talet. Vid denna tid byggde man ett hus med 
jordgrävda stolpar i de takbärande väggarna och en 
central rökstuga. Efter etableringsskedet var tomten 
troligen kontinuerligt bebyggd.505 Här, liksom i de 
närliggande byarna Filborna och Odåkra, byggde man 
hus i korsvirke fr.o.m. högmedeltid. Men korsvirket 
användes bara i stuglängan och ekonomibyggnaderna 
byggdes fortsatt i skiftesverk.

Bengt Söderberg menar att detta kan vara ett sätt 
för en mer självmedveten bondeklass att synliggöra 
bostadsdelen av gården och att det kan ha varit ett sätt 
att etablera en ideologisk kontaktyta med staden.506

I sydvästra Skåne förändrades på flera ställen den 
tidigmedeltida bebyggelsen mot nya hustyper, i allmän
het på stensyll. Vi ser detta till exempel i Käglinge, 
Fosie, Lilla Tvären och i Kyrkheddinge.507 I Kyrkhed- 
dinge kan vi också följa hur gårdens struktur föränd
ras. Under tiden 1200-1250 var gården tvålängad med 
ett trerummigt bostadshus i norr och en flerrummig 
ekonomilänga i öster med ett litet bostadsrum i söder. 
En ränna avgränsade tomten i söder. Gårdsplanen vette 
mot bygatan/allmänningen och på baksidan hade man 
odlingsmark, en ”kålgård”. Samma grundstruktur 
levde kvar under senmedeltid, fram till omkring 1475.

Från denna tid finns också ett rikt fyndmaterial - flera 
mynt, kammar, skodetaljer, pärla, knapp, remändebeslag 
och annat, i flera fall mycket lika fynd från det närbe
lägna Lund. Gården var troligen deltagare i en penning
ekonomi, kanske sysslade man med textilproduktion och 
förmodligen hade man en friare ställning gentemot 
markägaren än tidigare. Under alla omständigheter ver
kar man ha haft täta kontakter med staden.508

Kontakterna med staden är antagligen en faktor ba
kom den mer differentierade keramikanvändningen på 
den skånska landsbygden. Framför allt verkar stengod
set ha varit mera allmänt spritt än i Halland. Fynd av 
stengods har gjorts på flera högmedeltida gårdar, däri
bland i Käglinge, Fosie, Gårdstånga, Rya och Kyrk
heddinge. Det äldre rödgodset verkar ha varit allmänt 
förekommande och det yngre svartgodset förekom på 
de flesta gårdar. Även enstaka exempel på att det im
porterade vitgodset använts på landsbygden finns i 
form av ett par skärvor av Rouen-gods i Rya.509

En förklaring till den här skillnaden kan vara att 
man i Skåne i betydligt större utsträckning än i Hal
land haft möjlighet att undersöka golvlager och kul
turlager i landsbygdsmiljö. I Halland, liksom i Väst
sverige i övrigt, är sådana mycket sällan bevarade och 
man har i allmänhet inte heller undersökt matjorden i 
syfte att samla in fynd.

Men skillnaden gentemot Skåne kan naturligtvis 
också vara kulturellt betingad, där keramiken i Väst
sverige ”stannade” i städerna i betydligt större ut
sträckning än i Skåne. Också myntfynd på landsbyg
den verkar vara vanligare på de skånska gårdarna än 
på de halländska. Möjligen rör vi oss i två olika eko-

□
—

□
Fig. 75. Gården Frövi i Brunsbo Storäng. Obestämd skala. 
Ur Augustsson, manus.
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nomiska sfärer, där de skånska bönderna i större ut
sträckning har deltagit i en penningekonomi medan de 
halländska bönderna snarare haft en ekonomi med 
naturaprodukter. Till exempel verkar skatter och land
gille i hög grad ha betalats i smör och andra jordbruks
produkter i Halland. Att ha tillgång till reda pengar 
kan ha ökat möjligheten att skaffa till exempel impor
terad keramik.510 På Trulstorp gjordes t.ex. myntfynd 
och här verkar man också ha använt importerad ke
ramik i större utsträckning än på andra gårdar.

I övriga Västsverige är senmedeltiden minst lika 
svårfångad som i Halland. Ett av få exempel är Bruns- 
bo Storäng i Västergötland med lämningarna efter en 
senmedeltida gård, Frövi, daterad till 1400-1600- 
tal.511

Från Bohuslän känner vi till ett hus som daterats 
till denna tid, nämligen huset i Bro. Det daterades till 
1200-1300-tal och hade två faser. I den äldre fasen var 
det ett kvadratiskt enrumshus, byggt på stensyll med 
eldstad i ena hörnet. Därefter byggdes det ut till en 
länga med fyra rum. Längst i väster i denna länga låg 
stugan, med eldstad i ena hörnet. Därefter kom en 
förstuga och innanför den två rum, av vilket det när
mast förstugan hade ett kullerstensbelagt golv.

Yngre
fasen

Äldre
fasen

Fig. 76. 1200-talshuset i Bro. Obestämd skala. Ur Augustsson, 
manus.

Huset var byggt i skiftesverk på stensyll, men rummet 
längst österut var knuttimrat och lagt på betydligt kraf
tigare syllstenar än resten av huset. Johan Petterson, 
som undersökte huset, menade att det varit ett pil- 
grimshärbärge, något som dock inte kan beläggas. Jan- 
Erik Augustsson menar att fynden tyder på ”vanliga 
bostadsfunktioner” men att ett härbärge ju kan ha 
kombinerats med en permanent bostad.512

Här fanns ett förhållandevis rikt fyndmaterial med 
olika slags föremål, däribland en del keramik. Den be
stod av några skärvor från en rödgodskanna med de
kor av pålagd vitlera. Här fanns också några svart- 
godsskärvor från ”icke drejade kärl av grovt, dåligt 
arbetat gods”. Det torde vara fråga om äldre svart
gods av lokal tillverkning. Vidare påträffades här 
täljstensgrytor.513

På de halländska gårdarna verkar man ha använt 
mycket få keramikkärl under högmedeltid. En del äldre 
svartgods kan ha använts genom hela 1200-talet men 
därutöver tycks man bara ha haft enstaka kannor i 
rödgods. Stengods har bara hittats på två platser, som 
båda verkar ha haft en status utöver det vanliga.

Bilden är likartad om vi ser på Västsverige i övrigt. 
I Bohuslän är fynden av hög- eller senmedeltida kera
mik på landsbygden ännu obefintliga, med ett undan
tag, den byggnad på stensyll i Bro socken som diskute
rades ovan. Trots att vi känner till en kärlkultur av sam
ma slag som i övriga Sydskandinavien i både Kungahälla 
och i det under sent 1200- eller 1300-talet grundade 
Marstrand, så tycks kärlen inte ha nått ut till landsbyg
den. Det skall dock påpekas att antalet undersökningar 
av medeltida bebyggelse i Bohuslän är få och att bilden 
kan komma att ändras framöver.

Undersökningen på Hulatorp i Berghems socken 
alldeles vid gränsen mellan Halland och Västergötland 
gav heller inga fynd av medeltida keramik, trots fynd 
av byggnader som på typologisk väg daterats till vi
kingatid och medeltid. Samma sak gäller Berghems 
kyrkby, där man visserligen hade bebyggelse som da
terats till 1300-tal, men ingen högmedeltida keramik 
överhuvudtaget.
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Vad gäller Västsverige kan vi idag inte generalisera 
kring den hög- och senmedeltida bebyggelsen på lands
bygden. Ytterst få lämningar har daterats till denna 
tid. Som en generell förklaring till detta fenomen bru
kar man ju nämna den senmedeltida agrarkrisen, d.v.s. 
de tidigmedeltida gårdarna skulle ha lagts öde och först 
under sent 1400- och 1500-tal sker en expansion, med 
en omfattande nyanläggning av hemman. Samtidigt 
verkar det som om ödeläggelsen åtminstone i Väster
götland inte har varit så omfattande. Ole Skarin har 
för de västra delarna av landskapet kunnat visa att 
endast omkring 10 % av gårdarna berörts av ödeläg- 
gelse under senmedeltid.

I Bohuslän brukar man däremot räkna med att öde
läggelsen snarare varit av norsk omfattning, d.v.s. 
mycket stor. Även med en försiktig beräkning kan man 
anta att omkring 40 % av gårdarna i södra Bohuslän 
lades öde under samma tid. I Halland är förhållandena 
sämre kända. Skarin menar att ödeläggelsen i norra de
len av landskapet har legat mellan den västgötska och 
den bohuslänska i omfattning medan studier från mel
lersta Halland visar på en helt obetydlig ödeläggelse.514

Det är alltså osäkert om man kan anföra agrar
krisen som enda förklaring till bristen på undersökta 
senmedeltida gårdar i Västsverige. Vi måste också se 
till andra förklaringar. En sådan kan vara den mycket 
praktiska att gårdarna helt enkelt lämnat mycket få 
spår efter sig. Gårdar som är byggda på stensyll blir 
nästan osynliga om syllstenarna tas bort och marken 
odlas upp. Att marken verkligen har odlats upp där 
dessa gårdar har legat är troligt, eftersom de tycks ha 
varit placerade på inägomarken, något som mängden 
toftåkrar på skifteskartorna vittnar om.

Eftersom det också verkar som om keramikinne
havet på dessa gårdar var mycket litet så blir det inte 
heller några tydliga fyndmaterial kvar. Men som vi har 
sett i exemplet Sibbarp, så kan välbevarade senmedel
tida huslämningar mycket väl finnas kvar i områden 
som inte har brukats.

Liksom fallet var under tidig medeltid så ser vi lik
heter mellan norra Skåne och södra Halland vad gäl

ler bebyggelseutvecklingen. Däremot har föremåls- 
kulturen sett annorlunda ut i Halland. Fynd av sten
gods eller ljust lergods är ytterst ovanliga i Halland 
medan de förekommer på några skånska gårdar. Li
kaså är myntfynd mindre vanliga i Halland - antagli
gen har de lokala ekonomierna sett olika ut.

Norra Halland är liksom övriga Västsverige så pass 
dåligt känt att det är svårt att uttala sig om likheter 
och olikheter. Allmänt sett verkar det dock vara lät
tare att återfinna hög- och senmedeltida gårdar i Skåne 
och södra Halland, vilket naturligtvis kan återspegla 
strukturella olikheter mellan de olika områdena.

Hus och gårdar i de hög- och 
senmedeltida städerna
Urbaniseringen i Halland måste genom större delen av 
1200-talet betecknas som svag eller t.o.m. obefintlig. 
Det är vid denna tid endast Halmstad/Övraby och Var- 
berg/Getakärr som kan kallas städer. Från Övraby har 
vi, som nämnts ovan, endast lämningar i smala schakt, 
som inte ger någon nämnvärd uppfattning om tomt- 
och gårdsstrukturer. I huvudsak tycks dock husen vara 
byggda med jordgrävda stolpar fram till stadens flytt
ning omkring 1320. Man har hittat två halvkällare 
med kallmurade stenväggar och något hus på stensyll. 
Dateringen av dessa är dock osäker och de kan till
höra den efterurbana fasen från 1300-talets början till 
1563, då byn bränns och sedan inte byggs upp igen.515

Vi har flera exempel på hög- och senmedeltida går
dar i Halmstad, Getakärr och Ny Varberg. Bebyggel
sen i Laholm, Falkenberg och Nya Falkenberg samt 
Kungsbacka är däremot i stort sett okänd. Ingen mer 
påtaglig bebyggelse från senmedeltid har påträffats i 
dessa städer, trots att de är kända i det skriftliga käll
materialet, åtminstone från 1400-talet.

Halmstad

Från det ”nya” Halmstad, som grundades vid 1300- 
talets början, har vi en rad exempel på hög- och senme-
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Fig. 77. Kv. Hjärtat, 1977 års undersökning. Fas l-ll.
Ur Augustsson 1992.

deltida stadsgårdar, av vilka några skall refereras här. 
I kv. Hjärtat har man undersökt en rad hus belägna 
vid en ca 5 meter bred gata, vilken låg fast genom hela 
tiden fram till stadsbranden 1619.1 den äldsta fasen, 
i huvudsak 1300-tal, var husen byggda med jord- 
grävda stolpar och lerklinat flätverk i väggarna. De var 
förlagda med omväxlande kortsidan och långsidan 
mot gatan. Husen föreföll att vara sammanbyggda 
men deras funktion var oklar. Inga ingångar eller an
dra detaljer kunde iakttas (fig. 77).

I nästa fas, i huvudsak 1400-tal, blir bilden lite tyd
ligare. Husen var nu byggda på sylisten, trägolv och 
lergolv förekom och de vände i huvudsak långsidan

mot gatan. Det är dock fortfarande svårt att urskilja 
funktioner hos de olika byggnaderna. Ett hus hade en 
härd och en nedgrävd halvkällare, dock utan att funk
tionen kunde bestämmas. På en tomt, om ca 10 me
ters bredd mot gatan, var gården byggd i L-form, med 
ett litet hus med förstuga och ett större rum mot ga
tan och ett korsvirkeshus in mot gården. Detta vände 
gaveln mot gatan. Ingången till gården har skett ge
nom förstugan. Var bostadshuset var placerat i detta 
komplex gick inte att urskilja. Sannolikt har de övriga 
gårdarna längs gatan haft en liknande form.516

I samma kvarter undersöktes också bebyggelse 
längs en risbelagd, smal gränd, drygt 2 meter bred, som 
österut ledde fram till Stora Gatan, stadens huvudgata. 
Området låg ungefär 10 meter innanför huvudgatan. 
I sin äldsta fas, vid 1300-talets början var gränden 
avgränsad av flätgärden och tomterna verkar inte ha 
varit bebyggda.

Under 1300-talets lopp byggdes sedan två hus med 
långsidan mot gränden, det ena på stensyll och det an
dra, södra, på träsyll. Det södra huset har varit en stor 
byggnad, minst 4,5 meter bred, men antagligen betyd
ligt bredare. Inuti denna byggnad fanns en halvkällare 
av marksten med tegelgolv. Tegelgolv fanns också i den 
förstuga (?) som låg intill källaren. Ingången till denna 
har varit från gränden (fig. 78).

Det är oklart vilken slags överbyggnad källaren har 
haft. Fynd av engelska silvermynt och en förgylld ring 
antyder att den varit en statusbetonad byggnad. Den 
var belägen nära huvudgatan men nådde troligen inte 
ända fram dit.

Under 1400-talet togs källaren ur bruk och bebyg
gelsen längs gränden glesnade. Vid denna tid fanns det 
ett par obebyggda tomter och i övrigt låg här trähus- 
och korsvirkesbebyggelse med okänd funktion.517

En undersökning i Storgatan visade hur bebyggel
sen längs den medeltida huvudgatan varit strukture
rad. Redan vid tiden för stadens grundande vid 1300- 
talets början fanns här en tydlig tomtstruktur med 
grävda rännor som tomtgränser. Minst fyra hus fanns 
under 1300-talet och dessa var lagda med gaveln mot
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Fig. 79. Planer över bebyggelsen i Storgatan. Ur Augustsson 1992.

gatan. Byggnadstekniken varierade, det fanns hus med 
jordgrävda stolpar, väggar av lerklinat flätverk som var 
förankrat direkt i marken och det fanns hus på träsyll.

Ungefär samma förhållanden var giltiga in i 1400- 
talets början, dock med den skillnaden att man börjat 
använda stensyll. Därefter följde en längre period fram 
till 1500-talets mitt då bebyggelsen tycks ha haft en 
fast och tydlig struktur. Husen var i huvudsak byggda 
på stensyll. Gårdarna var L-formade och i ett fall ver
kar två sådana gårdar lagts mittemot varandra så att 
ett större gårdsrum med en drygt 15 meter lång sida 
mot gatan bildades. In till denna gård ledde ett port
hus med en kullerstensbelagd gång (fig. 79).

Fyra av fem byggnader hade gaveln mot huvudga
tan och närmast denna låg mindre rum om 20-25 kva
dratmeter som troligen var bodar. Inga eldstäder fanns 
i rummen mot Stora gatan, i ett fall fanns en härd i ett

rum innanför en bod. Detta tolkades som att bostads
delen av gårdarna var lagd på det inre av tomten. I 
den södra delen av området fanns det en stor mängd 
stengodskrus. Kanske har något av gaturummen va
rit en krog.518

Längre söderut längs huvudgatan, i nuvarande 
kvarteret Karl X, befinner vi oss närmare stadens ut
kant och här etablerades ingen bebyggelse förrän fram 
emot år 1400. Innan dess var området troligen betes
mark. Strax före 1400 anlades en gård med hus på 
stensyll och med lergolv. Den vände troligen gavelsidan 
mot gatan och bestod av en rad mindre rum/hus med 
oklar funktion. Fortfarande var större delen av områ
det obebyggt (fig. 80).

Omkring 1435 blev området fullbyggt och det fanns 
nu tre gårdar inom den undersökta ytan. De följde en 
likartad struktur med långsmala hus eller rader av hus



6. Medeltidens materiella kultur 151

huvudgatan

STtNlÅGOHNG’n»2 __\ no________1139ŁU25_____

HUVUDGATAN

\ Ilh8 \ Jll:9 
STUGA \FÖR- \ lew> 
KNUTT1MIAD \STUGa\

11117 \
ItKXXV Egg»»*

\ MUNN

stuga\ —
I 1435-1500__________ X__________UJ-1_______ ------------------------------ ---------- _

Fig. 80. Planer över bebyggelsen i kv. Karl X. Ur Augustsson 1992.

5TSNIÄGGNING

med gaveln mot gatan och långa sma
la gårdsrum emellan. Gårdarna var 
stensatta och hade i alla fall period
vis varsin brunn. Bostadsdelen av 
gården låg inne på tomten, med in
gången på husets sydsida. Här kan vi 
ana det första exemplet på hus av den 
typ man brukar kalla sydgötiska, 
med en knuttimrad stuga/bostadsdel 
i mitten med eldstad i ena hörnet och 
två mindre härbren på sidorna, även 
om tolkningen kanske inte är allde
les odiskutabel.519

Kalentehuset är unikt bland de 
undersökta husen i Halmstad. Det 
var ett murat tegelhus i två våningar, 
beläget längs den medeltida huvud
gatan. Mot gatan låg en stor sal med 
murad eldstad i ena hörnet av bot
tenvåningen. Salsbyggnaden hade 
ingången förlagd in mot gårdsplanen 
och övervåningen nåddes via en sval
gång. Inne på gården låg en källar- 
stuga med köksdel i källarplanet och 
en övervåning i korsvirke. Genom en 
invändig trätrappa kunde man för
flytta sig från källarstugan till sals- 
byggnadens bottenvåning (fig. 81).

Husets datering är inte helt klar
lagd. Det har troligen byggts senast 
under 1400-talet och stått fram till 
stadsbranden 1619. Då förstördes 
delar av byggnaden, medan andra 
reparerades. Byggnaden har antagits 
tillhöra Kalentegillet, men denna att
ribuering är mycket osäker.

Vem som byggde och bodde i huset är okänt. Men 
byggnaden skiljer ut sig så pass mycket från övriga 
kända senmedeltida hus i Halmstad så att man kan 
misstänka att den tillhört antingen en frälseperson el
ler att det varit en byggnad av offentlig karaktär.

Kalentehuset revs på 1960-talet och då gjordes en ar
keologisk undersökning. Bland annat tog man tillvara 
stora mängder keramik från golvlagren i källarstugan. 
Dessa fynd diskuteras längre fram i texten.520

I Halmstad kan man alltså se en relativt tydlig 
grundstruktur i bebyggelsen från hög- och senmedel
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tid. Det rör sig om L-formade gårdar med bostadsdelen 
inne på gårdsplanen (i allmänhet på den norra sidan) 
och ekonomibyggnader eller bodar ut mot gatan. Tom
terna är långsmala, normalt 10 eller 12 meter breda 
mot gatan. Ibland har två gårdar lagts spegelvänt mot 
varandra med en gemensam portgång. Det finns ensta
ka murade hus eller halvkällarhus med murad botten
våning, men de tillhör i huvudsak tiden efter ca 1500. 
Kalentehuset är det enda murade hus från medeltiden 
som vi känner till

Husen är i allmänhet enrummiga, men flera hus har 
kunnat sammanfogas till längor. Det finns också en
staka exempel, från 1400-talet och framåt, på tvårum- 
miga hus med en smal förstuga och ett lite större rum. 
Dessa har antagligen varit bodar och ekonomibygg
nader och på samma gång (via förstugan) passager in 
till gårdsplanen. Tillträde till husen verkar ha skett 
inifrån gårdsplanen och till övervåningar via utvändiga 
trappor och svalgångar.521

Ett undantag från bilden ovan är de hus som på
träffades i kv. S:t Nikolaus, ett område nära kyrkan, 
troligen på prästgårdens mark, som antagligen låg inne 
i ett medeltida kvarter. Vid 1300-talets början bygg
des här ett hus som i mycket påminner om långhus på 
landsbygden, med jordgrävda, takbärande mittstolpar

GATA0' SVALGÅNG ?

1400-TALET

och väggar i lerklinat flätverk. Två rännor avgränsade 
tomten i söder och öster, men de fylldes igen senast 
kring år 1400. Huset låg på den norra delen av tom
ten (fig. 82).

Vid 1400-talets början byggdes ett nytt hus med 
jordgrävda takbärande väggstolpar och en mellanvägg 
som delade byggnaden i två rum. Detta hus stod en
dast ett par decennier. År 1423 byggdes ännu ett hus, 
denna gång på stensyll. Även detta hade en mellan
vägg och i det ena rummet fanns en härd. Till detta 
rum fanns en ingång som vette mot gårdsplanen i sö
der. Huset stod till 1536.522

Dessa tre hus var alla relativt långa. Hur långa går 
inte att avgöra, då byggnadernas norra del låg utan
för schaktet. Men de har varit minst 7 meter långa och 
antagligen längre. Grundstrukturen påminner hela ti
den genom 1300- och 1400-talen om landsbygdens 
hustyper, så som vi känner till dem från det tidigme
deltida materialet.

Här skall dock nämnas att ,4C-dateringarna av 
trästolpar i husen från fas I och II inte stämmer med 
de dateringar som angivits ovan. De är alla äldre - 
samtliga koldateringar ligger i 1200-talet, det vill säga 
före den tid Halmstad etableras på denna plats. Det 
är också en relativt stor spridning på dateringarna.

Detta skulle kunna förklaras med att man använt/ 
återanvänt gammalt virke, något som kan stämma sär
skilt som några av dateringarna för det yngre huset är 
äldre än de för det äldre huset.523 Men man kan kan
ske inte helt utesluta möjligheten att gården ifråga fak
tiskt är äldre än staden, att den är en rest av en rural 
bebyggelse som fanns här före stadens etablering, näm
ligen den gård Broktorp som gav staden dess första 
namn. I så fall skulle denna gård ligga kvar i staden som 
en enklav med ett ruralt byggnadsskick in i 1400-talet.

Det finns också enstaka skriftliga belägg från denna 
tid som belyser byggnadsskicket i Halmstad. De flesta 
belägg nämner bara ”gårdar” utan att man får någon 
uppfattning om hur de sett ut. Men ibland får vi veta 
lite mer. Från 1489 finns en uppgift om att Olaf Mo
gensen sålde delar av en gård ”uppe och nere, gårdsrumFig. 81. Kalentehuset. Ur Augustsson 1992.
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Fig. 82. Plan över 
bebyggelsen i kv. 
S:t Nikolaus. Ur 
Augustsson 1992.
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och porthus, med undantag för ga tuboden”. Det rör sig 
alltså om en gård av den typ som undersökts i Storga
tan, med bod mot gatan och bostaden inåt gården.

Vi får också en antydan om att vissa hus var byggda 
i två våningar.524 En liknande antydan ges av ett brev 
från 1454, där borgaren Matthias Simonsen ger bort 
halva sin gård ”op och nedre med grund och eyen- 
domb”.525 Uttrycket ”uppe och nere” är vanligt i brev 
från denna tid och verkar närmast formelartat. Men 
det ger onekligen intryck av att husen i stor utsträck
ning var byggda i två våningar.

Gatubodar omtalas i ett belägg från 1455, i vilket 
Arvid Båt ger bort en rad egendomar i Halmstad ”alle 
the gorde, som bygdhe ære och vbygde ... jordher, 
gadebodhe...” och ett annat från 1499 där Karine 
Byrges ger bort ”then søndre gadebod och thet hus ther 
till hører”.526

Ett belägg som ger en uppfattning om olika funk
tioner hos hus har vi från 1483. Rådmannen Johan
nes Nigelsøn förpantar sitt ”stegerhus ok eth næste 
hws ther næsth liugendhe...”. Tydligen har alltså se

parata stekarhus - kök - förekommit.527 Från 1481 
har vi ett belägg som berättar att rådmannen Henning 
Skomakare ger bort en källare ”som iagh nw nylige 
haffuer ladit opmwret... meth tember oc steen...”.528 
Samme Henning Skomakare ger 1485 bort ”et Hus og 
en Jordkælder derunder bygget...”.529

Ett belägg för gatubodarnas ställning som separata 
enheter, som ej var fast knutna till gården i övrigt har 
vi från 1481, då borgaren Nils Murare ger bort en 
gatubod, med sitt ”schunkerum" (skänkrum?) inne på 
gården, med utgång som ligger mot gatan.530 Före
komsten av ekonomibyggnader belyses i ett brev från 
1483 angående en tvist huruvida en viss lada tillhörde 
prästgården eller ej.531

Varbergsstäderna
Getakärr, det äldsta Varberg, är i huvudsak känt ge
nom några förundersökningar i området norr om 
kyrkoruinen. Ingen större ytundersökning har gjorts. 
Det innebär att de bebyggelsespår vi har kommer från
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smala schakt och att det är svårt att säga något om 
gårds- och tomtstrukturer. Emellertid har en hel del 
husrester påträffats i förundersökningsschakten.

Det finns spår av tomtindelningar i form av diken, 
som tycks ha föregått bebyggelsen. Under 1200-talets 
senare hälft anlades den första bebyggelsen, som ver
kar ha varit ganska gles. Från 1300-talets början 
tätnade bebyggelsen.

Redan de äldsta byggnadslämningarna består av 
hus på stensyll, med lergolv eller stengolv och med ler- 
klinade väggar. Tekniken med jordgrävda stolpar tycks 
inte ha använts här. En del tegel har använts som bygg

nadsmaterial, bl.a. i golv, men helt tegelmurade hus 
har inte påträffats. Även stensatta gårdsplaner har do
kumenterats från denna tid.

I ett par av husen finns spår av rumsindelning i form 
av mellanväggar. Men ingen byggnad har dokumen
terats i sin helhet så det är oklart i vilken utsträckning 
flerrummiga hus var vanliga. I flera fall kan man se 
att hus byggts om en eller ett par gånger. Det verkar 
alltså har varit en relativt stabil bebyggelse, som legat 
fast på avgränsade tomter.

De flesta av de undersökta husresterna kunde da
teras till 1300-talet. Yngre lämningar var kraftigt ska-

Fig. 83. Husgrund i ett sökschakt i Getakärr. Ur Carlsson 1983.
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dade av markingrepp som gjorts efter det att staden 
lades ned 1578. Från 1400-talet eller 1500-talets bör
jan har vi dock en halvkällare av liknande typ som 
påträffats i Halmstad under samma tid, kallmurad och 
med kullerstensbelagt golv.532

Ny Varberg grundas omkring 1430, antagligen som 
en handels- och/eller maktpolitisk motvikt till Geta- 
kärr.533 Någon nämnvärd bebyggelse från 1400-talet 
har dock inte dokumenterats, med undantag för stads
kyrkan och karmeliterklostret. Vid en förundersökning 
1968 fann man dock i den norra delen av stadsområdet 
sot- och träkolslager samt enstaka stolphål, vilket tol
kades som rester efter enkla trähus från 1400-talet. 
Resterna efter dessa hus var överlagrade med flygsand. 
Det kan ha rört sig om en tillfällig bebyggelse i sta
dens utkant.534

Sammanfattande diskussion
Vi ser alltså en relativt tydlig struktur i de hög- och 
senmedeltida halländska städerna - åtminstone i Halm
stad, där bilden är tydligast - med bebyggelse på lång
smala tomter, med bodbebyggelse vid gatan och bo
staden längre in på gården. Längst från gatan har man 
placerat ekonomibyggnader. Ingången till bostaden är 
också från gårdsplanen och bostaden kan alltså sägas 
ha haft en inåtvänd karaktär. Även en högstatus
byggnad som ett stenkällarhus i ett kvartershörn har 
nåtts inifrån gårdsplanen.

Bostadshuset verkar endast ha haft ett uppvärmt 
rum, en stuga där vi kan förmoda att de flesta i hus
hållet åt och sov. Men vi har egentligen inget källma
terial som tillåter oss att generalisera kring hur bosta
den har utnyttjats. Det skall tilläggas att det finns un
dantag från den generella bilden, liksom att det arkeo
logiska materialet inte alltid ger helt entydiga, eller ens 
antydningsvisa, bilder av hur olika byggnader har 
använts.

Några søgningsgårde - adliga huvudgårdar - av 
den typ vi känner till från andra danska städer är inte 
kända i Halmstad. Däremot ser vi i flera fall under

1400-talet att adelsmän säljer gårdar på landsbygden 
till borgare i staden, vilka därigenom kom att bygga 
upp ett fastighetsinnehav som inte var begränsat till 
stadsgårdarna och som säkert stärkte deras sociala och 
ekonomiska ställning.535

Kalentehuset i Halmstad hade ett tornliknande ut
seende och det hade en framträdande placering i sta
den, vid det medeltida torget och nära kyrkan, där det 
måste ha varit mycket väl synligt. Det kan ha varit ett 
adligt residens, men detta är inte på något sätt klar
lagt.

De stenkällarhus vi ser exempel på i det arkeologiska 
materialet kan möjligen ha varit en halländsk variant 
av de mer monumentala hus som fanns i andra danska 
områden. Vi känner dock inte till ägarna till dessa hus 
i någon nämnvärd utsträckning. I de skriftliga källorna 
är det - med något enstaka undantag, som en uppgift 
om Arvid Båts egendomar i staden 1455 - först från 
1500-talet vi ser en adlig närvaro i Halmstad och den 
verkar ha varit ganska blygsam.

Kärlen i de hög- och 
senmedeltida städerna
Övraby och Halmstad
Materialet från det högmedeltida Övraby är svårt att 
placera i en stad/landkategori, eftersom platsen upp
hör att fungera som stad i och med att det nya Halm
stad anläggs kring 1320.1 det skärvmaterial som sam
lats in i schakten finns det inga möjligheter att skilja 
på material från tiden före och efter 1300-talets bör
jan. Alla de typer som sedan hittas i det tidiga Halm
stad finns dock representerade i Övraby.

Augustsson hänför ca 200 skärvor till den urbana 
perioden, alltså från 1200-talets senare del till ca 1320. 
I detta material finns 83 skärvor äldre rödgods, 86 
skärvor yngre svartgods och 43 skärvor stengods, 
bland de senare kan dock några härröra från den efter- 
urbana perioden fram till 1563. Några skärvor ljust 
lergods påträffades också, det framgår dock inte av
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vilken typ dessa är.536 Andelen stengods är alltså rela
tivt liten, jämfört med Geta kärr vid samma tid och de 
äldre faserna i Halmstad. Jämfört med landsbygden 
är antalet skärvor dock högt, i synnerhet som de en
dast samlats in vid schaktgrävning.

Från Halmstad har vi ett omfattande kärlmaterial 
från hög- och senmedeltid. Det består i huvudsak av 
keramik, men det finns också exempel på glas- och 
träkärl.537 Äldre svartgods saknas helt i Halmstad. Då 
staden anlades vid 1300-talets början hade detta up
penbarligen spelat ut sin roll i denna miljö. Till köks- 
kärl använde man främst det yngre svartgodset och till 
bordskärl stengods eller utvändigt glaserat rödgods. 
Kärl i importerade ljusa lergodstyper förekommer spo
radiskt bland fynden, men i allmänhet utgör denna 
godstyp bara någon procent av skärvorna. Det finns 
också enstaka fynd av fajanskärl av sydeuropeisk till
verkning.

Under 1300- och 1400-talen är det bordskärl - röd- 
godskannor och stengodskrus - som dominerar fynd
materialen. Proportionerna mellan dessa slags kärl va
rierar något mellan olika undersökta platser, ibland är 
stengodset vanligare, ibland är det rödgodset. Det är 
svårt att se någon tydlig kronologisk eller social va
riation i detta.

Rödgodset är av två slag, dels ett gods med redu
cerad kärna, dels med helt oxiderad kärna. Den senare 
typen förekommer något längre fram i tid och verkar 
ha använts genom hela 1400-talet, medan typen med 
reducerad kärna främst verkar vara ett 1300-talsfeno- 
men, även om det förekommer i mindre mängder in i 
1400-talet.538

Jan-Erik Augustsson har föreslagit att dessa gods
typer kommer från olika tillverkningar, att typen med 
reducerad kärna skulle vara en lokal dansk eller t.o.m. 
halländsk tillverkning medan den helt oxiderade ty
pen skulle vara ett importerat gods. Som jag påpekat 
tidigare så kan graden av oxidation dock inte använ
das som enda kriterium för att avgöra ursprunget. För 
att avgöra vilken typ av tillverkning det är fråga om 
bör man alltså ha tillgång till karaktäristiska skärvor

Fig. 84. Högmedeltida rödgodskanna, sannolikt av dansk/ 
halländsk tillverkning. Ur Augustsson 1985.

där dekor och kärltyp framgår. Att det verkligen har 
förekommit rödgodstillverkning någonstans i relativ 
närhet av Halmstad är dock sannolikt, vilket framgår 
av Augustssons argumentation.539

Bland fynden finns också en del kärl av trä, i hu
vudsak skålar och laggade kärl. Dessa tycks ha sin 
tyngdpunkt i 1400-talet. Glaskärl i form av enstaka 
fragment finns redan från 1300-talet i de flesta fynd
material.

Ett undantag från den generella bilden med mest 
bordskärl bland fynden är materialet från kv. Hjärtat 
1977, en bostadsbebyggelse längs en gränd som gick 
fram till den medeltida huvudgatan, dock något bortom 
både denna och torget. Detta material domineras vis
serligen av stengodskrus med omkring hälften av skärvo
rna i den äldsta fasen, i huvudsak 1300-tal. Omkring 
en tredjedel av skärvorna i samma fas utgörs av yngre 
svartgods. Men sedan ökar det yngre svartgodset sin 
andel under 1400-talet och uppgår till omkring 60 % 
för att sedan nästan försvinna under 1500-talet.
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I båda faserna utgör rödgodset endast en mindre del 
av skärvorna och endast enstaka kärl i ljust lergods 
påträffades. Till de mer speciella fynden hör också ett 
italienskt fajanskärl från 1400-talet. En del fragment 
av träskålar, laggade kärl och trätallrikar fanns också, 
i huvudsak i 1400-talslager. Från de äldsta faserna 
fanns också enstaka fragment av dricksglas.540

Varbergsstäderna och 
Kungsbacka
Fynden från Varberg/Getakärr ger en delvis annor
lunda bild av ett hög- och senmedeltida urbant kärl
innehav. Stengodset, som i stor utsträckning består av 
Siegburg-krus, dominerar i det äldsta skiktet (sent 
1200-1300-tal) med drygt hälften av skärvorna. Där
efter sjunker dess andel till en knapp tredjedel i det 
yngsta skiktet (1400-1500-tal). En liten mängd äldre 
svartgods finns i alla skikten, något som skiljer Geta- 
kärr från Halmstad, där inget äldre svartgods har hit
tats. Möjligen är detta ett resultat av att Getakärr är 
några decennier äldre än Halmstad. Äldre svartgods 
skulle då ha tillverkats och använts en bra bit in i 1200- 
talet men försvunnit helt vid 1300-talets början.

En likaledes liten mängd yngre svartgods finns 
också i alla skikt. Andelen äldre rödgods är omkring 
en tredjedel och i detta material finns både importe
rade och sannolikt inhemska typer. Vad som däremot

utgör en tydlig skillnad gentemot Halmstad är att an
delen importerade kärl i ljust lergods är så mycket 
större. Medan dessa i Halmstad bara utgör omkring
I % av skärvorna, ligger deras andel i Getakärr på 7-
II %.

Det är också stor variation i materialet, med kärl 
inte bara från tyska produktionsområden utan också 
från England. Annars finns det en överensstämmelse i 
så måtto att bordskärlen dominerar i båda städerna 
och att deras andel minskar under 1400-talet.541 Men 
Getakärrsborna hade, att döma av mängden import
gods, ett större och mer varierat europeiskt kontakt
nät än Halmstadborna.

Detta förhållande är också synligt i de mynt som 
togs tillvara vid undersökningen av ruinerna efter 
Getakärrs kyrka. Mynten visade att Getakärrsborna 
hade kontakter med de flesta städerna utmed den tyska 
Östersjökusten, med en tyngdpunkt under 1300-ta- 
let.542 Samma fenomen såg vi ju också under 1500- 
talet, att Varbergstrakten - då Ny Varberg - verkar 
ha haft ett större europeiskt kontaktnät än Halmstad
borna.543

Det yngre rödgodset finns med i alla faser, antagli
gen delvis som en följd av omblandning av de tunna 
lagren. Andelen sådant gods ökar dock med tiden och 
dominerar i det yngsta skiktet, 1400-1500-tal. Frag
ment av glaskärl hittades också, men de var i så dåligt 
skick att det inte gick att avgöra hur kärlen sett ut. Inga

Fig. 85. Importkeramik från Getakärr. Ur Carlsson 1983.
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träföremål hittades, troligen närmast beroende på de 
dåliga bevaringsförhållandena som medförde att or
ganiskt material saknades.

Ny Varberg anläggs omkring 1430, men bebyggel
sen verkar ha varit av mycket liten omfattning vid 
denna tid. Vi har i alla fall inget fyndmaterial som til
låter någon diskussion kring kärlkulturen i staden. Till 
Ny Varberg återvänder vi därför i avsnittet om de tidig
moderna städerna.

Från det äldsta Kungsbacka finns ett mindre skärv
material från undersökningen i k v. Fisken. Området 
ligger nära Kungsbackaån, en bit ifrån torget och kyr
kan i den dåvarande stadens utkant. Den keramik som 
togs tillvara från den äldsta fasen, 1400-1500-tal be
stod i huvudsak av yngre rödgods.544

Utöver dessa fanns några skärvor från yngre svart- 
godskärl. Tre av dessa hade stämplad dekor, med tand
snitt och en ”hallonliknande” dekor, lik den man ib
land finner på glas. En stengodsskärva finns i mate
rialet, ett grått gods med kornig yta, närmast av hög
medeltida typ. Äldre rödgods saknas helt, liksom ljusa 
lergodstyper. Kärlen från det äldsta skedet var få - bara 
45 av totalt 2680 analyserade skärvor hör till detta.

Rödgodset är i huvudsak odekorerat, med undan
tag för en skärva från ett hornmålat kärl av oklart 
utseende. Två grytor och ytterligare ett kärl med slu
ten form gick att urskilja, annars är materialet mycket 
anonymt. Kärl i glas eller andra material utöver kera
mik förekommer knappt i 1400-1500-talsskedet, som 
alltså av allt att döma domineras av kökskärl.545

Sammanfattande diskussion
Som vi har sett ovan så verkar man ha använt mycket 
få kärl på den halländska landsbygden under medel
tiden. Utöver kökskärl i svartgods och en del kannor i 
rödgods finns det mycket lite keramik i det arkeolo
giska materialet. I städerna ser det annorlunda ut och 
där har vi en rik provkarta på de kärl som tillverka
des i olika delar av Europa vid denna tid. Däremot 
skiljer sig städerna åt genom att Varberg/Getakärr

verkar ha haft en större andel av de mer sta tus betona de 
importerade kärlen än Halmstad.

Bordskärlen dominerar i de flesta fyndmaterial och 
det är då särskilt fråga om dryckeskärl. Det är tydligt 
att krus och kannor i keramik var en del av den ur
bana kulturen i Halland, särskilt som sådana var be
tydligt mindre vanliga på landsbygden.

Mängden kärl verkar sjunka något under 1400-ta- 
let och i de städer som grundas under detta århund
rade - Kungsbacka och Ny Varberg - är keramik
fynden mycket få.

De hög- och senmedeltida 
städerna - utblickar
Den grundläggande strukturering av stadstomterna 
som vi iakttagit i Halland verkar ha varit giltig i ett 
stort område. I Lund skedde under 1100-talet en om
strukturering av de tidigare stora stadstomterna så att 
de delades upp på mindre, långsmala sådana. Denna 
struktur låg sedan ganska fast genom medeltiden och 
upp i nyare tid. I de yttre delarna av staden finner vi 
däremot stora och oregelbundet formade tomter ännu 
under 1500-talet. De långsmala tomterna återfinns 
särskilt tydligt längs Stora Södergatan, Stortorget och 
upp i Kyrkogatan och Bredgatan. På dessa tomter låg 
i allmänhet bodbebyggelse närmast gatan eller torget 
och bostadsbebyggelsen var indragen från gatan.

Speciellt för Lund var de många tomter som ägdes 
av kyrkliga institutioner. Vid tiden strax före reforma
tionen var cirka 80 % av tomterna i kyrklig ägo och 
mängden kyrklig egendom tycks vara något specifikt 
för stiftsstäderna. Framför allt kanik- och vikarieresi
densen kom med tiden att bilda en särskild ”kyrko- 
stad” i området kring domkyrkan och ärkebiskops- 
gården.

Dessa residens var i allmänhet bebyggda med te
gelhus och flera av de lite mer speciella arkeologiska 
fynden kommer från dessa gårdar. Tillsammans med 
uppgifter i testamenten visar dessa på en omfattande 
lyxkonsumtion på kanikresidensen. Tegelhusbygg-
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andet verkar ha varit förbehållet kyrkans män och vi 
ser inga tegelbyggnader i stadens kommersiella cen
trum. De ingick uppenbarligen inte någon större ut
sträckning i den lundensiska borgerlighetens materi
ella kultur.

Enstaka medlemmar av det högre borgerskapet, 
däribland en borgmästare, ägde dock vid någon tid
punkt hus i tegel. Anders Andrén ser i detta förekom
sten av en stadsaristokrati, bestående av det högre 
borgerskapet och en del frälsepersoner.546

Den borgerliga verksamheten var däremot i hög 
grad knuten till bodbebyggelsen kring torget. Bodar
na var avstyckade små enheter närmast gatan/torget. 
De hyrdes ut och användes främst till hantverk och 
handel. De arkeologiska beläggen tyder på att de eta
bleras kring mitten av 1100-talet och de kan sättas i 
samband med en tilltagande penningekonomi.547

I Malmö fanns det däremot många profana tegel
hus. En hel rad tomter längs den dåtida Adelgatan 
(som också var torg) och runt S:t Petri var bebyggda 
med tegelhus. Redan under 1300-talet byggdes det som 
idag kallas Tunnelkomplexet, en rad med bodar vid

torget, vilka användes för uthyrning. Tegelhusen i 
Malmö verkar i stor utsträckning ha ägts av adeln och 
här ser vi ett typiskt utslag av den stadsaristokrati som 
Andrén diskuterar för Lunds räkning.

I både Lund och Malmö, liksom i andra danska stä
der, fanns det också gårdar med ett monumentalt, torn- 
liknande murat hus. Dessa tornhus kan ses som ett ma
teriellt uttryck för städernas tilltagande autonomi un
der hög- och senmedeltid och som en symbol för det 
urbana levnadssättet i en tid när handeln växte kraf
tigt och städernas borgerskap inte längre var lika hårt 
uppknutna med feodala band till stadsherren som de 
varit tidigare. Snarare var det det högsta borgerska
pet som övertog rollen som stadsherrar och det lägre 
borgerskapet, hantverkare och småhandlare, under
ställdes rådmän och borgmästare. Här fanns förutsätt
ningarna för framväxten av denna stadsaristokrati.548 
I de halländska städerna kan vi däremot inte se detta 
fenomen på något tydligt sätt under medeltiden.

Om vi så vänder blickarna norrut i stället så ser vi 
i Lödöse under högmedeltid en fast strukturerad be
byggelse på långsmala tomter med standardiserad
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Fig. 86. Bebyggelsestrukturen i det högmedeltida Lödöse. Ur Augustsson, manus.
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tomtbredd. Gårdarna har bodbebyggelse, ibland två- 
vånig, närmast gatan och innanför denna ligger ytter
ligare ekonomibyggnader och bostadshuset, som ofta 
låg långt indraget från gatan. Vissa gårdar är uppde
lade på en mangård närmast gatan och en fägård 
bakom denna. Ibland förekommer dubbelgårdar.

Bebyggelsen är som mest intensiv före ca 1350 och 
därefter verkar den bli glesare och bebyggelsen från 
senare delen av medeltiden är svår att följa i det ar
keologiska materialet. En attack från Hansastäderna 
mot Lödöse och några andra norska städer 1368 torde 
ha bidragit till nedgången. Lödöse var en trästad, några 
murade borgarhus är inte kända, och den vanliga tek
niken var skiftesverk, med ett visst inslag av knuttim
ring.549

Bebyggelsestrukturen i Skara liknar den i Lödöse, 
även om staden inte blir lika intensivt bebyggd. Sta
dens funktion var dock annorlunda. Funktionen som 
stiftsstad var den väsentliga och staden präglas av flera 
kyrkor och kloster. Handel och hantverk har framför 
allt tillgodosett de lokala behoven och vi ser inte alls 
samma inslag av internationella kontakter i föremåls- 
materialet som i Lödöse eller i Kungahälla.

Också i Skara ligger en reglerad tomtstruktur fast 
genom hela medeltiden. På de långsmala tomterna för
lägger man små enrumshus utan eldstad mot gatan, 
således bodar avsedda för handel och hantverk. Lik
som i Lund verkar sådana bodar ha anlagts redan 
under 1100-talet och från 1200-talet blir de mycket 
vanliga. Bostadsdelen i stadsgården är indragen från 
gatan och består oftast av en enkelstuga, d.v.s. en bygg
nad med stuga och förstuga. Längst in på tomten lig
ger ekonomibyggnaderna.

Under 1300-talet kan bostadsdelen få en trerum- 
mig grundplan, men den behåller sitt läge en bit in från 
tomten. Även Skara var en trästad och de flesta hus 
var under senmedeltiden byggda i skiftesverk på sten- 
syll. Senmedeltiden ses som en nedgångsperiod för sta
den då bebyggelsen minskar i omfång och tomter läggs 
öde. Gårdarna följer dock samma grundstruktur ge
nom 1400- och 1500-talen.550

Det är alltså tydligt hur vi har samma grundläggande 
tomtstruktur i ett större sydvästskandinaviskt område 
med långsmala tomter, bodar mot gatan och där inn
anför bostaden och ekonomibyggnaderna. De halländ
ska städerna faller väl in i detta mönster. När de eta
bleras under högmedeltid använder man samma struk
tur som i de redan befintliga städerna i landskapen 
runtomkring och det är en färdig urban struktur som 
läggs ovanpå de äldre strukturer som kan ha funnits 
där städerna grundas. I något fall kan vi möjligen ana 
spåren av dessa äldre strukturer, som i kvarteret S:t 
Nicolaus i Halmstad.

Typiskt för de hög- och senmedeltida stadsgårdarna 
är också att bebyggelsen präglas av ettrumshus. Även 
hus som består av flera sammanbyggda rum präglas 
av ettrumsprincipen; det finns få förbindelser mellan 
rummen som ofta nås vart och ett utifrån gårdsplanen. 
Till exempel förekommer inga invändiga trappor utan 
övervåningen nås via en svalgång. Vi har sett detta i 
Halmstad och vi ser det också i ett större sydväst- 
svenskt område.551 Det kan ses som ett närmast orga
niskt sätt att bygga, där byggnaderna växer fram vart
efter utifrån behov och tillgång på byggnadsmaterial.

Det har också kopplats samman med en världsbild 
där det kollektiva betonas i högre grad än det indivi
duella, det som Deetz karaktäriserat som en medeltida 
världsbild. I ettrumsprincipen ligger också att endast 
ett av gårdens rum kunde värmas upp och därmed 
användas som bostad vintertid. Alla medlemmar i 
hushållet använde då detta uppvärmda utrymme för 
mat, sömn och arbete.552

Samtidigt finns det så påfallande likheter mellan hus 
och gårdar över ett större område att man inte uteslu
tande kan tala om organiskt framvuxna hus och går
dar. Det bör ha funnits en rad övergripande principer 
för hur man byggde och planerade sin gård, även om 
dessa principer inte tog sig uttryck i symmetri och rät
vinklighet som i renässansens byggnader.

En sådan övergripande princip var tanken på att 
gatan förknippades med handel och hantverk; det var 
här de bodar var placerade, där sådana aktiviteter ägde
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Fig. 87. Exempel på bebyggelse i det högmedeltida Skara. Ur Augustsson, 
manus.

rum. Mycket av den verksamheten kan 
nog också tänkas ha ägt rum ute på ga
tan och naturligtvis på torget. Dessa var 
allmänna zoner, dit alla hade tillträde.

Tanken på den slutna gården var en 
annan övergripande princip. Bostaden 
låg inte ute i gatulivet, den låg på det 
inre av tomten och nåddes via gårds
planen, genom en förstuga eller en port
gång. Gårdsplanen var förbindelsen 
mellan de olika husen och rummen på 
gården. Kanske skall den också ses som 
en kollektiv zon, dit inte bara hushållets 
medlemmar hade fritt tillträde utan 
också grannar och andra närstående.553

Bostaden med den uppvärmda stu
gan kan då ses som den mest privata 
delen av bostaden. Men antagligen skall 
vi urskilja olika zoner också i denna.
Matthew Johnson har påpekat hur hal
len i de senmedeltida engelska bostads
husen visserligen var ett rum där alla i 
hushållet vistades, men där det samti
digt fanns en tydlig uppdelning mellan 
olika delar av rummet som hade olika 
status och som förknippades med olika 
aktiviteter och olika hushållsmedlem- 
mar.554

Utan att överdriva likheterna mellan 
England och Danmark menar jag att 
förhållandet mycket väl kan ha varit 
likartat i de skandinaviska stadshem- 
men och att det finns en risk att man 
överbetonar det kollektiva i medeltidens 
bostäder. Frågan är om de inte var lika 
socialt uppdelade som den tidigmoderna tidens hus, 
men att uppdelningen inte var lika materialiserad och 
därmed inte blir lika lätt att urskilja i ett arkeologiskt 
källmaterial

Vad gäller kärlkulturen ser vi generellt sett i Nord
europa en förändring under 1200-talet så att man i be

tydligt större utsträckning börjar använda keramik 
också till bordskärl, framför allt kannor och skålar. Till 
dessa kärl använder man gärna ljusa eller färgglada 
material, som rödgods och ljusa lergodstyper, med gla
syr och rik dekor. Men kannor och skålar tillverkas 
också i det oglaserade, gråa yngre svartgodset.
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De nya kärlen börjar användas över ett stort område 
vid ungefär samma tid. Vi ser dem i de tyska städerna, 
i Holland, i de danska städerna och i de mellansvenska. 
I Halland finns de i såväl Getakärr som Halmstad. En 
del av de nya kärlen kommer från kontinentala pro
duktionsplatser som Andenne och Saintonge i Frank
rike, Aardenburg i Holland, Stamford och Grimston i 
England och flera andra.

Det rör sig om rikt dekorerade kärl, ofta kannor som 
sprids över stora delar av norra Europa. Men det finns 
också en lokal, småskalig tillverkning av kärl i rött ler
gods, med eller utan dekor. Det rör sig alltså om en re
lativt enhetlig kärlkultur, ett kulturellt behov av rikt de
korerade kannor att sätta på det dukade bordet, ett 
behov som till en del fylldes av importerade kärl men 
där också en lokal tillverkning fyllde sin plats.

Kärlen kan framför allt förknippas med drycker. 
Antagligen användes kannorna för att skänka i öl el
ler vin i bägare av t.ex. trä, glas, stengods, tenn eller 
silver. Denna dryckeskultur kan vi då se som ett tyd
ligt uttryck för en urban kultur och urbana sedvänjor, 
likartade över hela det nordvästeuropeiska området 
under 1200-talet och kanske en bit in i 1300-talet. Det 
är mycket möjligt att den skall ses som en del av en 
köpmannakultur, där affärer och andra uppgörelser 
beseglades med en gemensam skål.

Det finns dock stora lokala variationer i kärlmate
rialet. I Lödöse och i Kungahälla, liksom i Getakärr, var 
inslaget av de ljusa importerade godstyperna relativt 
stort. Detsamma gäller i Lund, där flera olika slags 
importerade lergodskärl har använts, från kontinenten 
och från England. Lokalt tillverkade rödgodskannor är 
också en stor fyndgrupp i Lund.555 Även i Halmstad 
finns det ett påtagligt inslag av de rödbrända kannorna, 
importerade men också sådana av lokal tillverkning.

I Skara såg det annorlunda ut och här dominerade 
det svartbrända godset under hela 1200-talet medan 
inslaget av kärl i rödgods och ljust lergods är förhål
landevis litet, med undantag för några tomter med 
kyrklig karaktär.556 Sättet att ta till sig denna urbana 
kärlkultur har alltså varierat.

Med 1300-talet kommer ytterligare en ny typ av kärl. 
I Rhendalen börjar man nu tillverka helt genomsint- 
rat stengods, en massproduktion av kärl som liksom 
lergodskannorna kommer att spridas över hela Nord
västeuropa. På kontinenten blir stengodskärl mycket 
vanliga under senmedeltiden och de exporteras också 
i stora mängder till England.

Norska fyndmaterial, från Trondheim, Bergen och 
Oslo, domineras av stengodskärl, speciellt från andra 
hälften av 1300-talet då de hanseatiska handelsmän
nen fick särskilda privilegier i Norge. Men också dess
förinnan var inslaget av nästan-stengods stort, samti
digt som det också förekom engelskt lergods.557 Situa
tionen i Norge är dock svår att jämföra fullt ut med 
Västsverige, då där inte förekom någon inhemsk kera
miktillverkning under medeltiden.

Även de danska och sydsvenska städerna var rika 
på rhenländskt stengods, särskilt under 1400-talet och 
det tidiga 1500-talet. Här var ju också det hanseati
ska inflytande stort genom Skånemarknaden och han
delsstäder som Malmö.558

I Västsverige tycks 1400-talet vara en period när 
man använder ganska få kärl. I Halmstad verkar 
skärvmängderna minska något från 1300-tal till 1400- 
tal och i stället blir träkärlen något vanligare. Också i 
Västsverige generellt sett är kärlen få under 1400-ta- 
let. Trots de intensiva kontakterna med Hansan och 
den tyska stengodsmarknaden når ganska få kärl däri
från till Västsverige.

I Lödöse finns en del stengods, framför allt Sieg- 
burg-gods i de yngre skikten. Men fyndmaterialet ef
ter 1300-talets mitt är svagt och staden gick troligen 
tillbaka ekonomiskt och storleksmässigt vid denna tid. 
Senmedeltidens Lödöse är därför ganska okänt.559 
Bilden av ett keramikfattigt 1400-tal ser vi också på 
andra håll, till exempel i Uppsala. Här verkar man i 
stället ha använt metallkärl - gjutna grytor, stekfat och 
kannor - liksom kärl av trä i stället för keramik.560

Det finns överhuvudtaget anledning att fundera 
kring hur många kärl man egentligen hade i städerna. 
Antagligen var det inte så många. Det har gjorts många
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försök att beräkna hur många kärl per år och hushåll 
som våra arkeologiska fyndmaterial motsvarar. Detal
jerna varierar men den gemensamma nämnaren för 
alla dessa beräkningar är att det rör sig om ganska få 
kärl. Kanske kasserade man något enstaka kärl per år 
och hushåll - det ligger i alla fall i den storleksord
ningen.561

Som vi såg ovan har kärlanvändningen på lands
bygden antagligen varit ännu mindre. Den mindre 
mängden skärvor från dessa undersökningar kan dock 
i och för sig bero på att man använt andra undersök
ningstekniker på landsbygden och att avfallshante
ringen uppenbarligen varit en annan, vilket har inne
burit att kulturlager inte har bildats på samma sätt som 
i städerna.

Ser man på sammansättningen av skärvmaterialet 
så är variationsrikedomen emellertid betydligt större 
i städerna med fler importerade kärl av olika slag. 
Dessutom är de högmedeltida kärlen på landsbygden 
betydligt färre än de tidigmedeltida svartgodskärlen, 
trots att de tagits fram med samma undersökningsme
toder. Slutsatsen blir därför, trots förbehåll kring 
undersökningsmetodik och avfallshantering, att det 
har funnits en speciell urban kärlkultur under hög- och

senmedeltid som framför allt har omfattat kärl som 
har att göra med drycker och kanske med särskilda 
umgängesformer som innefattat ett slags närmast 
”rituellt” drickande av vin och öl.

Jämför vi detta med bostadskulturen så såg vi ovan 
att likheterna mellan stad och landsbygd verkar vara 
större när det gäller husen. Åtminstone under 1400- 
talet och kanske 1500-talets början hade man åtmins
tone i Halland likartade gårdar i det båda miljöerna. 
Här antyder kärlen en större kulturell skillnad än hu
sen.

Den skillnad mellan södra och norra Halland vi 
kunde se när det gäller landsbygdens materiella kul
tur är inte lika tydlig i städerna. Över hela det sydväst
svenska området finns en likartad, grundläggande 
strukturering av städernas bebyggelse, där de lokala 
variationerna närmast rör detaljer, som val av bygg
nadsmaterial.

Vad gäller föremålskulturen, främst då keramiken, 
verkar den variera i högre grad med städernas funk
tion och kontaktnät än med den geografiska place
ringen, till exempel genom att Varberg/Getakärr hade 
en betydligt större andel importerade lyxbetonade kärl 
än Halmstad.
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7. Materiell kultur under tidigmodern tid

Landsbygden under 
1500-1600-talen

Någon gång under tidigmodern tid sker ännu en våg 
av gårdsflyttningar i Halland, liknande den vi såg un
der 1200-talet. Särskilt vanliga tycks dessa flyttningar 
ha varit under 1400-talets slut och 1500-talet. Som jag 
har beskrivit tidigare sker det dock under hela medel
tiden och in i nyare tid flera förflyttningar av bebyg
gelse från lägen inne på inägogärdet ut mot utmarken.

På de äldsta lantmäterikartorna är detta tydligt - 
gårdarna ligger i allmänhet på gränsen mellan inägor 
och utmark och inte sällan kan vi ana äldre gårdslägen 
genom förekomsten av ”toftåkrar” och andra mark
namn med anknytning till bebyggelse. I vissa fall kan 
vi också se hur gårdar flyttat ut på utmarken. Gårds
tomterna med några mindre odlade ytor ligger då på 
intagor en bit från inägogränsen, ibland långt ifrån den 
åkermark som hörde till gården. Det finns en lång rad 
exempel på detta, men ett av de tydligaste är Stafsinge 
i mellersta delen av landskapet, där en stor del av går
darna vid tiden för storskiftet ligger på sådana intagor 
i utmarken. Där har vi också belägg för att tidigme
deltida gårdar har funnits på inägomarken.562

Flyttningarna har satts i samband med en ökad be
tydelse för boskapsskötseln och en minskad dito för 
åkerbruket. I vissa fall kan man t.o.m. se att den od
lade ytan minskas under tidigmodern tid. Med en 
ökande betydelse för oxar och mjölkkor skulle man 
då ha valt att lägga bebyggelsen nära utmarker och 
beteshagar.563

Medan det hög- och senmedeltida arkeologiska 
husmaterialet från landsbygden var nästan obefintligt 
har vi i alla fall några enstaka exempel på undersökta 
hus från tidigmodern tid. Från denna tid har vi dess

utom en del bevarade gårdar liksom olika beskriv
ningar av byggnadsskicket. Dessa berör dock i allmän
het 1700- och 1800-talen. Den agrara bebyggelsen 
under 1500- och 1600-talen är dåligt känd. Ett par 
exempel skall dock beskrivas här.

De äldsta gårdarna i Hörsås 
och Eldsberga
Två platser där vi till en viss del kan följa utvecklingen 
under 1500- och 1600-talen är Hörsås och Eldsberga. 
I Hörsås by i Getinge socken mellan Halmstad och 
Falkenberg har två gårdar från tidigmodern tid under
sökts. De betecknades Hörsås 3 respektive 4 och var 
två av tre gårdar i den nu nästan utplånade byn.

Gårdarna i Hörsås har tidigmedeltida anor och det 
fanns också ett inslag av järnåldersfynd i materialet. 
Men de äldsta lämningarna var så dåligt bevarade att 
de inte kan användas för att diskutera bebyggelsens 
utseende under denna tid. Högmedeltida bebyggelse 
antyds av några skärvor äldre rödgods, men inte hel
ler från denna tid fanns några tydliga spår, utöver en 
svårtolkad ugnslämning. Det är först från 1500-talet 
vi kan diskutera gårdarnas utseende.564

Kronogården Hörsås 3 var den sämre bevarade, 
men sannolikt anlades den under 1500-talet, eller möj
ligen under 1400-talet, då vi ser spåren av en ugn. 1500- 
talshuset byggdes med jordgrävda stolpar och hade två 
ugnar, en kupolugn och en öppen härd nära varandra. 
1 byggnadens södra del låg ett kullerstensgolv. Vid en 
senare tidpunkt byggdes huset om och lades på sten- 
syll, samtidigt som en ny eldstad uppfördes, en öppen 
härd. Ytterligare en ombyggnad innebar att ett lergolv 
och en mellanvägg på sylisten anlades. Då byggde man 
också en kupolugn intill den öppna härden. I denna
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yngsta fas fanns det en del fönsterglas, liksom ugns
kakel, grönglaserat och svartglaserat. Det är dock osä
kert om kaklet skall kopplas till huset eller om det kom
mer från ett yngre avfallslager.

Av allt att döma var det undersökta huset stugan, 
bostadsdelen, till gården. Byggnadstekniken går inte 
att avgöra med säkerhet. Troligen var det fråga om 
korsvirke eller skiftesverk. Ingången har troligen legat 
i husets södra del, i alla fall i dess yngre fas. Då har 
huset också varit försett med glasfönster och möjligen 
en kakelugn.

Tyvärr var det stora svårigheter att datera de olika 
faserna. Det enda vi kan säga med någon större sä
kerhet är att byggnaden uppfördes under 1500-talet 
och att den raserades en bit in på 1700-talet. Gården

Fig. 89. Hörsås nr 4, den äldsta fasen.

skattköptes nämligen 1734, varefter den delades och 
två nya gårdsenheter byggdes en bit ifrån den gamla.565

Hörsås 4 var bättre bevarad. Även denna gård an- 
lades i början av 1500-talet och byggdes om ett fler
tal gånger innan den flyttades vid laga skifte 1850. I 
de äldsta kända handlingarna är gården Vi insockne 
frälsehemman under Fröllinge.

De äldre byggnadsresterna var svårtolkade både till 
funktion och teknik. Men det äldsta huset var troli
gen ett korsvirkeshus på stensyll, även om tolkningen 
är osäker. Huruvida det var en stuga eller en ekono
mibyggnad går inte att avgöra. En yngre byggnad 
kunde med något större säkerhet tolkas som ett kors
virkeshus på stensyll, möjligen med trägolv. Dess funk
tion är dock osäker. I fyndmaterialet uppträder enstaka 
exempel på murtegel redan i de äldre faserna, sanno
likt från eldstäder.

I Eldsberga kyrkby har vi ytterligare ett exempel 
på en nyetablering under 1500-talet. Även denna plats 
var bebodd under yngre järnålder och in i äldsta med
eltid men under högmedeltid lades området ut som od
lingsmark. Någon gång under 1500-talet eller möjli
gen senare delen av 1400-talet byggdes här en gård 
med ett bostadshus i korsvirke på stensyll och två kall- 
murade källare, antagligen till två åboar. I stugans 
sydöstra hörn fanns ett fundament till en eldstad/ugn 
av liknande typ som vi känner till från yngre gårdar.

En rumsindelning på två till tre rum antyds av syll- 
stenarna, men då huset inte var bevarat i hela sin ut
sträckning är det osäkert hur många rum det haft. Inte 
heller har ingången kunnat lokaliseras. I analogi med 
bevarade hus borde denna ha legat på motsatt sida gent
emot eldstaden, alltså på husets norra sida. A andra si
dan antyder spår av en stenläggning söder om huset att 
en gårdsplan funnits här, så vi kan hypotetiskt anta att 
ingången legat mot söder. År 1636 brann gården ned 
men byggdes upp igen och då anlades två nya källare.566

Både Hörsås 4 och Eldsberga byggdes på gammal 
åkermark. I det här fallet var det alltså fråga om om
läggningar inom inägogärdet och ännu i det äldsta 
lantmäterimaterialet ligger gårdarna inom inägorna.



7. Materiell kultur under tidigmodern tid 167

Fig. 90. Plan över det undersökta 1500-talshuset i Eidsberga 
samt utdrag ur storskifteskartan över Eidsberga by. Samtliga 
gårdar ligger inne på inägorna, samlade på en gemensam by
tomt. Bjuggner 1995.

Eldsberga var dessutom något så ovanligt som en by 
med samtliga gårdar - nio stycken - samlade på en ge
mensam bytomt. I Hörsås var bebyggelsen mer spridd, 
men ingen av gårdarna hade flyttat ut på intagor i 
utmarken av det slag vi kan se i andra byar.

Lämningar i skärgården
I ett tidigare avsnitt diskuterade jag de medeltida 
tomtningarna på Öckeröarna och deras särställning 
som medför att de är svåra att kategorisera som ur
bana eller rurala. Något liknande gäller för den kust
bebyggelse som i stor utsträckning etablerades under 
det sena 1500-talets stora sillfiskeperiod. På flera håll 
i den nordhalländska och bohuslänska skärgården 
finns det lämningar efter bodbebyggelse i form av 
enkla stengrunder. Denna bebyggelse har fyllt olika 
funktioner, men generellt sett har den varit tillfälliga 
bostäder och arbetsplatser under de årliga sillfiske
säsongerna.

Flera sådana bodar har ägts av herremän och borgare, 
till exempel ägde borgare i Nya Lödöse köpmansbodar 
på Saltö och i Lysekil. Bodarna befolkades sannolikt 
säsongsvis av fiskare från närbelägna gårdar och strand- 
sittarsamhällen men det är inte otänkbart att de också 
periodvis beboddes av de köpmän som deltog i kom
mersen kring sillfisket. Det är nämligen påtagliga skill
nader mellan de enkla husgrunderna och de fynd som 
hittats där.

Några av dessa husgrunder har alltså blivit föremål 
för arkeologiska undersökningar, alla från Bohuslän. 
Det rör sig oftast om små byggnader, ettrumshus eller 
hus med förstuga och stuga. Däremot är fyndmateri
alet ofta påfallande rikt. Keramik av olika slag, fram
för allt rödgodskärl brukar finnas, liksom jydepotter 
men man har också funnit stengods från 1500-talet och 
en del mynt från samma tid. Men mest märkligt är att 
man på några platser funnit stora mängder ugnskakel, 
så pass stora att de rimligtvis kommer från kakelugnar 
som stått på platsen.567
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Fig. 91. En bod i den bohus
länska skärgården med spår 
av en kakelugn (ruta 18-19 
och 26-27). Ur Pettersson 
2001.

Kakelugnar från 1500-talet är annars i stort sett okän
da på den västsvenska landsbygden men de börjar sy
nas i fyndmaterial från städerna. De antyder helt klart 
att denna kustfiskebebyggelse inte på något enkelt sätt 
kan betraktas som antingen urban eller rural. Snarare 
skall de ses som mötesplatser mellan det urbana och 
det rurala. Bodarna befolkades av människor från de 
kringliggande landsbygden, men genom sin medverkan 
i det omfattande sillfisket blev de samtidigt delaktiga 
i en urban kultur genom de köpmän som drev fisket 
och kanske tidvis vistades i bodarna.

Sammanfattande diskussion

Ofta citerad angående 1500-talets bebyggelse på den 
sydsvenska landsbygden är den tyske köpmannen 
Samuels Kiechels beskrivning av en resa genom Dan
mark och Sverige år 1586. Han beskriver från en över
nattning i norra Skåne att inte bara gårdsfolket utan 
också ett flertal ungdjur vistades inne i stugan vinter
tid. Särskilt motbjudande var grisarna som ”komma 
om natten och slicka en i ansiktet, så att för elak smak 
och stank man förr blir mätt för ringa penning än av
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den bästa måltid”. Kiechel noterar också från gårdarna 
i södra Småland och västra Blekinge att ”Kök, kam
mare, sovrum samt allt hvad till hushållet hörer, allt 
inrymmes om vintern i detta rum.”568

Detta är ett av de få skriftliga beläggen för gårdens 
utseende vid denna tid. Och tyvärr är det arkeologiska 
materialet inte så mycket mer omfattande. Det är svårt 
att under denna tid se någon tydlig struktur vad gäl
ler gårdarnas utformning. Som vi kommer att se nedan 
så är den tre- eller fyrlängade gården fullt etablerad 
under 1700-talet, men materialet för 1500- och 1600- 
talen är så sprött att vi inte kan se vilka processer som 
lett fram till att man började bygga gårdar med denna 
form.

Korsvirke som byggnadsteknik förekom upp i de 
mellersta delarna av landskapet, vilket är en kontrast 
till nästföljande århundraden, då skiftesverk är det 
vanliga norr om Halmstad. Bengt Söderberg har för 
norra Skånes del framfört tanken på att korsvirket, 
som där börjar användas i stuglängor under 1300-ta- 
let, skulle kunna vara en urban företeelse som man tar 
upp på landsbygden som en slags markering av en mer 
självmedveten bondeklass, vilken skulle ha uppstått 
som en följd av samhällsomvandlingarna under 1200- 
talet.569

Det är möjligt att man skall se förekomsten av kors
virkeshus i mellersta Halland på liknande sätt, även 
om vi rör oss i en annan tid. Kanske innebar nyeta
bleringarna av gårdar under det tidiga 1500-talet och 
den förmodade omläggningen av jordbruket mot en 
ökad boskapsskötsel och handel med boskapspro- 
dukter, att bönderna på ett annat sätt än tidigare drogs 
in i en urban sfär och fann anledning att bygga hus i 
en urban teknik? Att korsvirkeshus förekom i Halm
stad är helt klart, däremot tycks inte Falkenberg ha 
varit bebyggt med sådana, åtminstone inte under 
1700-talet. Hur det var dessförinnan är föga känt.570

Ett tydligt exempel på mötet mellan urbant och 
ruralt är skärgårdens tomtningar. Det var dock antag
ligen inte landbor och besuttna bönder som deltog i 
fisket, utan snarare strandsittare och andra som del

vis stod utanför böndernas krets. Att den del av lands
bygdens befolkning som inte tillhörde de besuttna 
bönderna delvis hade en annorlunda materiell kultur 
kommer jag att diskutera vidare längre fram i texten. 
När det gäller tomtningarna bör det dock påpekas att 
de halländska tomtningarna inte är arkeologiskt un
dersökta och att resultaten som berör denna sociala 
miljö kommer från Bohuslän.

Landsbygden under 1700-tal 
och tidigt 1800-tal
Det etnologiska materialet
Ett viktigt källmaterial för den som studerar landsbyg
den under nyare tid är naturligtvis de hus som beva
rats så pass länge att de kom att dokumenteras i sam
band med det tilltagande intresset för den folkliga 
byggnadskulturen kring det förra sekelskiftet och 
1900-talets första hälft.

En hel rad sådana uppmätningar av äldre torp och 
gårdar har gjorts i Halland. De företogs i allmänhet 
under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900- 
talet och det är ofta oklart hur gamla de uppmätta 
husen egentligen var. Man talar gärna om ”ålderdom
liga” drag hos byggnader och söker göra en slags re
lativ kronologi för utvecklingen av olika inrednings- 
detaljer och tekniska lösningar. Men bristen på abso
luta dateringar gör att det är svårt att följa gårdarnas 
utveckling utöver ”äldre” typer, i allmänhet från tiden 
före 1800-talets mitt, och ”yngre”. Förändringar un
der 1800-talet går ofta att följa. De finns beskrivna i 
olika sammanhang och när uppmätningarna gjordes 
fanns de inte sällan i mannaminne. Men utvecklingen 
dessförinnan är svår att studera.571

Den bild som tonar fram ur uppmätningarna är den 
av en ”typisk” halländsk gård med tre eller fyra längor 
runt en stensatt gårdsplan. Bostadsdelen i gården är i 
allmänhet ett sydgötiskt hus med en ryggåsstuga i 
mitten och två häbbare vid sidorna. Stugan är det enda 
uppvärmda rummet i huset, här finns en stor murad
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spis med bakugn, öppen härd för matlagning och ib
land en kakelugn intill. Häbbarna används som för
rådsbyggnader eller ibland som ouppvärmda sov- 
utrymmen.

Passagen in i huset, som vänder sig mot gårds
planen, sker genom en förstuga i ena häbbaret. Stu
gan kan ha takfönster eller ett litet väggfönster. Vid 
festliga tillfällen pryds den på olika sätt. I den halländ
ska folkkonsten finns en mängd varianter av prydnads- 
textilier, avsedda att sättas på väggarna eller längs ta
ket i ryggåsstugan. Vanliga var också målade bona
der, oftast med bibliska motiv, som börjar användas 
under 1700-talet, särskilt till julen.572

Redan under 1700-talet började man dock bygga 
bostadshus av andra typer i mellersta Halland, med

prästgårdar och andra boställen som förebilder. Det 
som då byggdes var framför allt framkammarstugor.573 
I mellersta kustbygden byggdes loftstugor, med ett in
nertak i ryggåsstugan, kring mitten av 1800-talet och 
redan kring år 1800 byggdes gårdar med en helt icke
traditionell planlösning i t.ex. Morup och Stafsinge.574

Ett exempel på detta är Anders Nilssons gård i 
Apelviken strax söder om Varberg. Den är en fyrlängad 
gård, således med sluten gårdsplan. Bostadshuset som 
byggdes 1806 utgör en av längorna. Mitt på längan 
ligger ingångsdörren som leder in till en förstuga, från 
vilken man kommer in till stugan eller till en stor kam
mare. Innanför stugan ligger köket och där innanför 
ett ”visterhus”, alltså ett skafferi med moderna termer. 
En liten kammare ligger mitt för förstugan, med in-

härberget

Fig. 92. Exempel på bostads
delen i en halländsk 1800- 
taIsgård. Bygget i Breareds 
socken, uppmätt av R. Mejborg 
på 1880-talet. Ur Sandklef 1953.
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gång från köket. I den stora kammaren finns en sepa
rat kakelugn och innanför kammaren ett par mindre 
kammare.575

Hur rummen användes när gården byggdes vet vi 
inte i detalj. Men bostadsplanen avviker kraftigt från 
den traditionella i och med att bostadsrummen är så 
många fler - dessutom kunde flera rum värmas upp. 
Anders Nilssons gård var dock inte unik. Kring samma 
tid byggdes flera liknande gårdar i mellersta Halland. 
Något nytt hade gjort entré.

I nordligaste Halland finns det ett par områden, vil
kas kontakter med omvärlden var ovanligt stora. Det 
är dels Onsalahalvön, med socknarna Onsala, Vallda 
och Släp, där bondeseglationen satte sin prägel på den 
materiella kulturen, dels Lindome-Älvsåkerområdet, 
med täta kontakter med Göteborg, där det välkända 
Lindomesnickeriet och annat hantverk avsattes. Här 
fanns en del avvikande hustyper, till exempel ett hus 
byggt helt i sten i Gräppås på Onsalahalvön. I övrigt 
är det samma hustyper i norra som i övriga Halland.576

Fig. 93. Gården i Apelviken. Benämning
arna på rummen är de som användes på 
1920-talet. De var sannolikt något annor
lunda när mangårdshuset byggdes 1806. 
Ur Sandklef 1953.
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Även i Nordhalland börjar man bygga loftstugor mot 
slutet av 1700-talet och i dessa loftstugor inreddes ofta 
en nattstuga på loftet, alltså en extra sovplats.577

Samtida beskrivningar
Utöver de bevarade gårdarna finns det en del beskriv
ningar av bebyggelsens utseende. Från sydligaste Hal
land finns tre sådana, som ger oss möjlighet att följa 
gårdens förändringar under ett halvsekel.

Linnélärljungen Pehr Osbeck, kyrkoherde i Hasslöv 
från 1758 till sin död 1805, är författare till en socken
beskrivning som innehåller en hel del intressanta upp
gifter om gårdarnas utseende längst ned vid Hallandsås 
vid 1700-talets slut. Beskrivningen talar i huvudsak för 
sig själv och jag citerar valda delar:

”Bondstugorna äro ryggade i allmänhet, fast med 
någon olikhet och kallas Bjälkastugor, til åtskilnad 
ifrån loftstugor med sådane tak in uti, som brukas i 
Städer och hos Stånds-Personer på landet. Dessa se
nare hafva vid pass 20 års tid begynt komma i bruk, 
som med fönster på väggarna äro ljusare...”578 Rygg
åsstugor var alltså det vanliga, men det framgår att 
man på sina håll börjat bygga innertak i dessa (så att 
ett loft bildades), vilket innebär att fönstren kom att 
sättas i väggen och inte i taket. Tydligen var stugor med 
loft det vanliga i städerna.

”Bonden äger intet mer än stugan, som han dagli
gen nyttjar vinter och sommar för sig och dem honom 
tilhöra. Han äter, sofver, kokar sin mat, bakar sitt bröd, 
arbetar och torkar sina kläder i samma rum ... Alla 
äga icke förmögenhet at köpa kakelugnar, som likväl 
en stor del äga af järn, utan elden gores up i bakugnen 
eller spisen som äro ihopa murade...”.579 Här får vi 
en tydlig bild av gården med ett enda bostadsrum, utan 
separat kök och utan någon uppdelning mellan hus
bondfolk och tjänstefolk vad gällde sovplatser.

”Fram för stugan är en kammare som här kallas 
Bahuset, och en vid förstugan, som kallas källaren ... 
Alla dessa hus är af lika högd hos oss, men emellan 
Laholm och Halmstad äro desse små husen högre än

stugan, och kallas det ena Habbar (härbärge) eller 
kammare til kistor, kläder, m.m. Det andra är förstu- 
gubuset ... Man- och ladugårdshusen äro merendels 
bygde tilsammans, så at 4 länger innesluta en fyrkan
tig gård, som antingen hörer en ensamt til, eller 2:ne 
hafva del där uti.”580

Ett halvsekel senare gjorde F. B. Cöster en beskriv
ning av Hasslövs grannsocken Östra Karup. Också 
han beskriver ett tredelat bostadshus av samma syd- 
götiska typ som Osbeck, liksom samma fyrlängade, 
slutna gårdsform. Däremot ger Cösters beskrivning av 
häbbaret intryck av ett bostadsrum snarare än ett för
varingsrum för kistor och liknande, även om sådana 
också fanns här.

Ännu en beskrivning från samma område och tid, 
närmare bestämt 1840-talets Knäred, gjordes av S. L. 
Törnquist. Han ger en bild som i stort sett överens
stämmer med de två övriga. Men han skriver också 
att detta sätt att bygga börjar bli ålderdomligt och att 
man alltmer börjar bygga hus av annat slag medan det 
gamla huset fick stå kvar som undantagsstuga.581

Gårdarna i Hörsås
Från uppmätningar och samtida beskrivningar skall vi 
så gå över till det arkeologiska källmaterialet från 
1700- och 1800-talens bebyggelse på landsbygden. Un
dersökningen av Hörsås by har berörts ovan och som 
vi har sett var gården nr 3 dåligt bevarad och det ar
keologiska materialet säger inte så mycket om dess 
utseende. En beskrivning från 1729 talar om för oss 
att gården hade manhus till två åboar samt tre uthus
längor och ett brygghus. Troligen var den byggd i fyr
kant runt en gårdsplan. På den enda kartan över går
den, en kartering från 1724 som gjordes inför skatt
köpet, är gårdsplatsen endast markerad med en scha
blon.582

De äldre byggnadsresterna på Hörsås 4 var också 
svårtolkade både till funktion och teknik. Men det 
äldsta huset kan tolkas som ett korsvirkeshus på sten- 
syll, även om tolkningen är osäker. Huruvida det var



Fig. 94. Hörsås vid 1700- 
talets slut, utdrag ur stor- 
skifteskartan. Littera C är 
no 3, med två gårdsenhe- 
ter, littera D är den under
sökta no 4 och littera E är 
no 5, Noregård.
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Y400 Fig. 95. Hörsås nr 4 i de yngre 
faserna. Ur Bjuggner, manus.
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en stuga eller en ekonomibyggnad går inte att avgöra. 
En yngre byggnad kunde med något större säkerhet 
tolkas som ett korsvirkeshus på stensyll, möjligen med 
trägolv. Funktionen är dock osäker.

Någon gång under 1700-talet förändrades gårdens 
byggnadsbestånd, eventuellt efter en brand och den 
fick då det utseende vi känner till från storskiftesför-

rättningen. Gården bestod av tre längor runt en gårds
plan. Mangårdshuset i norra delen av gården var en 
knuttimrad ryggåsstuga med härbärgen i skiftesverk, 
alltså ett typiskt sydgötiskt hus. Östra och södra 
längan, också i skiftesverk, innehöll ekonomibyggna
der. Omkring 1800 byggdes en jordkällare. Från 1700- 
talet har vi rikligt med fynd av fönsterglas medan ugns-



Fig. 96. Den så kallade Hörsåsstugan, 
mangårdsbyggnaden till Hörsås no 3, 
sannolikt byggd vid mitten av 1730- 
talet. Idag på friluftsmuseet Galgberget 
i Halmstad. Foto: förf.
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kakel uppträder först i de yngsta lagren, in i 1800-talets 
förra hälft.

Hörsås nr 3 skattköptes och erhöll skattebrev 1734. 
De båda nya gårdsenheter som byggdes då är inte arke
ologiskt undersökta, utöver en förundersökning som 
inte gav anledning till vidare grävningar.583 Men man- 
gårdsbyggnaden till den östra gården flyttades på 
1920-talet till friluftsmuseet Galgberget i Halmstad, 
där den står kvar än idag.

Den är ett sydgötiskt hus av gängse typ, med rygg
åsstuga i mitten och två häbbare vid sidorna. Ryggås
stugan och bakhäbbaret är knuttimrade, medan fram- 
häbbaret är i skiftes verk. Byggnaden har en förstuga 
med dörrar mot söder och norr, fönster mot söder och 
ett takfönster i ryggåsstugan. I den ursprungliga går
den låg den på den norra delen av gårdsplanen. Stu
gan är inredd med eldstad med bakugn och öppen 
härd, två väggfasta sängar, skåp och en karahylla på

gavelväggen. Sängar fanns också i båda häbbarena, 
men här fanns inga eldstäder.

På storskifteskartan från 1796-98, liksom på laga 
skifteskartan 1850 är gården trelängad, med en öpp
ning mot väster. Härifrån ledde en fägata förbi den 
andra gårdsdelen och ut mot utmarken. Den andra 
gårdsdelen hade fyra längor i fyrkant, det var alltså 
en sluten gårdsanläggning.58!

Äskhult
Äskhults by i Förlanda socken är ett exempel på hur 
en 1700-talsby kunde se ut i norra Halland. Byn är 
egentligen ett enda hemman, delat på fyra brukare. De 
fyra gårdarna i byn flyttades aldrig ut vid laga skifte 
utan ligger än idag grupperade på en äldre bytomt, 
något som är relativt ovanligt i Halland, där gårdarna 
i en by ofta ligger utspridda på långt avstånd från var-

Fig. 97. Plan över Äskhult, med 
fyra gårdar vända mot ett bytorg.
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andra. Hur gammal bystrukturen är i Äskhult är dock 
helt okänt, det enda vi vet är att byn nämns 1592.585 I 
samband med den pågående restaureringen och rekon
struktionen av det äldre odlingslandskapet kring byn 
har man kunnat visa att odlingen på platsen är av för
historiskt ursprung.586

De äldsta husen i byn kan vara från 1600-talet, i 
övrigt är de från 1700-talet och i något fall från 1800- 
talet. Gårdarna ligger högst uppe på en höjdsträckning, 
grupperade runt en öppen plats, ett ”bytorg”. Från byn 
leder vägar och fägator. Gårdarna har 2—4 hus vardera 
och mellan husen går gärdesgårdar så att varje gård 
får sitt eget gårdsrum. Detta är dock inte slutet, utan 
öppet mot bytorget. Ingångarna till husen vetter i hu
vudsak mot respektive gårdsplan. Två av gårdarna har

bostadshusen indragna på gårdsplanen, två har dem 
placerade med gaveln mot bytorget. Byn visar därför 
ett slags mellanting mellan slutenhet och öppenhet, där 
bytorget blir en kollektiv zon och en övergång till den 
mer privata gårdstomten.587

Ett av bostadshusen är flyttat till byn från en när
belägen gård. Detta är ett sydgötiskt hus. De övriga 
bostadshusen är framkammarstugor som är mycket 
lika varandra. De har en centralt placerad stuga med 
en kammare på ena sidan, kök, förstuga och en liten 
farstukammare på den andra. Eldstaden är placerad i 
stugans ena hörn och åtkomlig från både stugan och 
köket. Kamrarna saknar uppvärmning. På vinden finns 
ytterligare två kamrar. Två ingångar leder till stugan 
via förstugan och direkt in till kammaren. Jan-Erik

Fig. 98. Äskhult idag. Foto: förf.
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Augustsson tolkar det separata köket som ett yngre 
tillskott till planen, dock anges ej någon datering för 
detta.588 Här har vi alltså ett exempel på flerrummiga 
bostäder, även om det fortfarande bara var stugan/kö
ket som kunde värmas.

Öringe och Ranntorp
Ytterligare ett par arkeologiska undersökningar av 
gårdsbebyggelse från nyare tid bekräftar i huvudsak 
det som sagts ovan. Öringe Mellomgård, i Getinge 
socken strax söder om Hörsås, var belägen på en in
taga i utmarken, en bra bit ifrån den odlade marken.

Tre gårdsenheter ligger på storskifteskartan från 1796 
ute bland beteshagar och ängshagar, med bara enstaka 
små nyupptagna åkerlappar i närheten. Inne på det 
inägogärde som Öringe hade gemensamt med flera an
dra mindre byar och ensamgårdar återfinns flera 
bebyggelseindikerande marknamn och andra förete
elser som antyder att bebyggelse funnits här vid en ti
digare tidpunkt.

Mellomgård blev föremål för en förundersökning 
i samband med att järnvägen byggdes. Förundersök
ningen gjordes inne på själva gårdstomten och visade 
att gården legat där sedan 1700-talet, men att den

Öringe, Stålarp och Allgustorp 
i Getinge och Rävinge snr
Hallands län 

17%
LMV akt nr. M.16-2:1

arable land

landholding boundary

boundary of hamlet

Fig. 99. Storskifteskartan över Öringe m.fl. 1796. Öringe Mellomgård markerad med en pil. Ur Connelid & Mascher 2000.
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knappast var äldre än så. 1700-talets Mellomgård var 
kringbyggd, med sex byggnader runt en gårdsplan.589

I Lindome socken har gården Ranntorp 1, daterad 
till 1700-tal och framåt, undersökts. I det äldre kart
materialet hade gården ett flertal byggnader gruppe
rade kring tre gårdsplaner. Gården var år 1729 delad 
på fyra brukare och det är sannolikt detta förhållande 
som avspeglas i mängden olika byggnader. Det som 
undersöktes var två längor, placerade i L-form. Väs
tra längan var bostadshuset, en framkammarstuga 
med separat kök och en kammare innanför stugan. En 
liten källare låg under förstugan. Södra längan inne
höll ekonomibyggnader. Gårdsplanen var belagd med

kullersten och här fanns en brunn nära ekonomi
längan. Under 1700-talsgården fanns spår av äldre 
bebyggelse, men denna kunde varken dateras eller 
funktionsbestämmas.590

Lantmäterikartorna
Ett annat källmaterial som kan säga något om gårdar
nas struktur är de äldre lantmäterikartorna, där vi i 
vissa fall kan se hur husen är grupperade. En del kar
tor, framför allt de äldsta, i Halland från 1600-talets 
senare del, har endast schablonmässiga markeringar 
av gårdarna. Men storskiftes- och framför allt laga

Fig. 100. De undersökta 
delarna av gården Rann
torp 1 i Lindome socken. 
Ur Pettersson 1993.
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Fig. 101. Larsagården i Lustorp, Köinge socken. Dubbelgård med två mangårdsbyggnader. Byggd omkring 1750. Ur Sandklef 1953.
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skifteskartorna har ofta detaljerade avbildningar av 
gårdarna, där i stort sett varje hus tycks vara avritat. 
Laga skifteshandlingarna har dessutom i allmänhet 
detaljerade beskrivningar av de gårdar som skulle flyt
tas ut.

I detta material kan vi se att de tre- och fyrlängade 
gårdarna dominerar, om än med en rad variationer. 
Enklare bebyggelse, torp och backstugor har i allmän
het endast en eller möjligen två längor. I vissa fall fö
rekommer dubbleringar av gårdsbyggnader, då flera 
brukare delade på en gård. Detta var mycket vanligt i 
Halland. Ibland var då gårdsdelarna hopbyggda till två 
fyrkanter, ibland var bara vissa hus dubblerade.

Det finns dock en viktig källkritisk aspekt på kart
materialet, nämligen att vi inte kan vara helt säkra på 
om lantmätaren verkligen ritat in byggnadernas verk
liga planform eller om de till synes exakta avbildning
arna i själva verket också är ett slags schabloner. Men 
under alla omständigheter får man nog förmoda att 
gårdarna ritades så som lantmätaren uppfattade att 
halländska gårdar skulle se ut under 1700- och 1800- 
tal. Lantmätarna var i många fall bördiga från Hal
land och rimligtvis väl förtrogna med lokala byggnads
traditioner.

Undersökningen i Hörsås visade att byggnaderna i 
detta fall tycktes vara mycket exakt inmätta, men att 
man trots detta kan ha svårt att i en gravningssituation 
relatera påträffade byggnadsrester till kartans hus, 
bl.a. därför att kartan visar situationen frusen vid en 
given tidpunkt. I praktiken har det funnits en hel del 
dynamik på gårdarna med om-, ny- och tillbyggnader, 
något som framgår tydligt vid en arkeologisk under
sökning.591

Sammanfattande diskussion
De halländska gårdarnas utseende under 1500- och 
1600-talen är dåligt känt, även om ett par gårdar har 
undersökts arkeologiskt. Utifrån dessa få belägg kan 
vi se att stugan kan ha varit byggd i korsvirke i södra 
och mellersta Halland, att den tycks ha vänt sig mot

söder mot en kullerstensbelagd gårdsplan och att 
uppvärmningen har skett med en öppen eldstad och 
en kupolugn bredvid denna. Möjligen kan man i nå
got fall ha använt murade skorstenar redan vid denna 
tid.

Hur husen varit grupperade på gården under 1500- 
och 1600-talen går inte att avgöra. Däremot har vi 
flera belägg för att 1700-talsgårdarna i allmänhet var 
slutna, med tre eller fyra längor runt en gårdsplan. 
Bostadsdelen var ofta ett sydgötiskt hus, även om det 
under senare delen av 1700-talet börjar ske föränd
ringar mot nya hustyper. Detta var en långsam pro
cess och gårdar med sydgötiska hus som mangårds
by ggnad har använts långt in i 1800-talet. Ännu in i 
1700-talet befann sig den halländska agrarbebyggelsen 
i en omvandlingsprocess, där gårdar successivt flytta
des ut till lägen nära eller på utmarkerna.

Landsbygden - gårdarnas inredning
Från tidigmodern tid finns det skriftligt material som 
hjälper oss att i någon mån rekonstruera bostadens in
redning och föremålsinventar. Det är främst boupp
teckningarna som kan användas för detta syfte. Men 
det finns också andra källor, som reseberättelser och 
beskrivningar av olika slag.

Folklivsuppteckningar är en viktig källa i många 
etnologiska studier, men det är svårt att komma bor
tom 1800-talets senare del med dessa. Det är därför 
ett material som jag avstått från att utnyttja. Det
samma gäller det mesta av bildmaterialet, som genre
måleri av olika slag. Skildringar av skandinaviskt folk
liv blir visserligen populära under 1800-talet, men 
dessa bilder är starkt romantiserande och ofta gjorda 
i ateljé. De är ett utmärkt källmaterial för studier av 
hur man inom en kulturell elit såg på bönderna och 
deras tillvaro, men de kan knappast användas för att 
undersöka hur det i praktiken såg ut på gårdarna.

Jag har i ett tidigare sammanhang använt bonads
målningar för att diskutera keramikens roll på det du
kade bordet.592 Men detta är ett material som är kraf
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tigt påverkat av utländska förlagor och de källkritiska 
problemen är stora - i vilken utsträckning är det lo
kala företeelser som avbildas och i vilken utsträckning 
har man kopierat en förlaga?593

De beskrivningar från några socknar vid Hallands
ås som diskuterats ovan innehåller en hel del informa
tion om gårdens inredning. Jag citerar först Osbeck 
från 1790-talet. ”Bänken, som är innan för bordet i 
stugan kallas Gallbänken, hvarpå manfolken sitta, 
qvinfolken sitta utan för bordet på en lös bänk. De 
andra bänkarna få namn af deras belägenhet efter 
väderstrecken kallas norra och södra bänken samt 
ugnsbänken vid bakugnen, på hvilken de gamle gemen- 
ligen ligga."594

Cöster berättar utförligt om förhållandena vid 
1800-talets mitt. Man kommer via förstugan in i ”rym
lig stuga; straxt till venster inom dörrn har man van
ligen eldstaden eller spiseln, samt mellan denna och 
väggen midt emot två väggfasta, breda sängar, som 
sålunda upptaga venstra långsidan av rummet; utmed 
långväggen till höger är en äfven väggfast bänk an
bragt, och framför denna står ett långt bord ... Vid 
öfra ändan af nämnda bord har husfadren sin plats,

hvilken nu som fordom anses såsom högsätet; til hö
ger om denna plats står ett väggur ... ”. Cöster beskri
ver vidare hur säng och stuga är prydd med olika slags 
textilier och om hur gavelväggarna är försedda med 
hyllor där ”blankskurade koppar- och tennkärl prun
kar.”595

Hos Osbeck beskrevs häbbaret som ett förrådsut- 
rymme för gårdens kistor men hos Cöster framstår det 
närmast som ett representativt bostadsrum. Här fanns 
”en eller två väldiga sängar med sina omhängen; dess
utom finner man här stolar, små bord, en liten vägg
spegel samt på väggar och inuti kistlock en försvarlig 
mängd tryckta ritningar, föreställande händelser ur 
Bibliska historien, den kongi, familjens porträtter 
o.s.v.” Men detta rum användes också som förvarings
rum och som vä vstuga.596

I Törnqvists beskrivning från 1840-talets Knäred 
finns en teckning över gårdens bostadsdel som väl 
överensstämmer de andra skildringarna från samma 
område. Törnqvist betonar också skiljelinjerna inom 
stugan ”Straxt vid inträdet finna vi rummet deladt på 
tvären i tvänne hälfter, motsvarande två rum för olika 
ändamål, ehuru ingen vägg skiljer dem åt. Afdelningen

Vråskåp

Förstuga

a

Fig. 102. Törnqvists teck
ning med förklaringar.
Ur Sandklef 1953.
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närmast dörren har stensatt golf och gör tjänst såsom 
kök ... Den främre delen av stugan är folkets vanliga 
arbetsrum. Nedtill skiljes denna del från köket däri
genom, att dess golf är lagt af plankor”.

Törnqvist beskriver också den bjälke som på mot
svarande ställe delar av rummet, den som ofta kallas 
rackarebjälken, även om han inte använder just detta 
ord. Liksom Cöster beskriver han textilierna, hyllorna 
med blankpolerade kärl och golvuret som viktiga de
taljer i inredningen.597

Exemplet Hörsås
Från den arkeologiskt undersökta Hörsås by, som ju 
redogjorts för ovan, har en rad bouppteckningar från 
tiden 1741-1850 studerats.598 Ett genomgående drag 
i dessa är att det nämns mycket få möbler. Det är inte 
så förvånande eftersom det mesta av det vi betraktar 
som möbler, till exempel sängar och bänkar, var fast 
inbyggt i stugan och inte räknades till de lösa per
sedlarna. Tydligen räknades också borden, där sådana 
fanns, till den fasta inredningen, eftersom sådana inte 
heller nämns. Det är egentligen bara skåp och i vissa 
fall stolar som omtalas. Först en bit in i 1800-talet 
förändras denna bild.

Någon indelning i flera rum går inte att spåra i 
dessa bouppteckningar. Stugan är det enda rum som 
nämns. Det går därför inte att rekonstruera någon 
eventuell förändring mot att flera rum används. Efter
som sängar knappt omtalas, utöver såsom bäddtexti
lier kan vi inte rekonstruera vilka delar av gården som 
användes till sovplatser, utöver stugan. Dock känner 
vi ju till att åtminstone två av byns tre gårdar var 
bebyggda med sydgötiska hus. Vi kan alltså förmoda 
att sängplatser endast fanns i stugan och eventuellt i 
det ena häbbaret.

Flera av bouppteckningarna är relativt kortfattade, 
vilket kan bero på att de upprättats över äldre män
niskor som satt på undantag och redan hade frånhänt 
sig det mesta av boet. En mer innehållsrik bouppteck
ning är den som gjordes efter Jöns Larsson på Hörsås

3, år 1742.599 Jöns Larsson var vid sin död ägare till 
halva gården no 3 som skattköpts 1734 och hans bo 
borde därmed representera ett fullständigt hem, utö
ver hustruns egna ting, som kläder.

Jöns Larsson efterlämnade relativt få textilier - en 
del sängkläder men inget lintyg överhuvudtaget. Trä
bohaget omfattade främst kistor, tunnor och kar av 
olika slag. Utöver dessa nämns ett vråskåp (hörnskåp) 
i stugan och ett matskåp. Vråskåpet var normalt pla
cerat i hörnet bredvid husbondens plats vid bordet i 
stugan. Det innehöll gårdens papper och andra viktiga 
handlingar och dessutom inte sällan brännvinet (se fig. 
102).600

Skåpet kan ses som en symbol för mannens roll i 
hushållet. Han hade gården under sin kontroll och por
tionerade ut brännvinet till de olika hushållsmed- 
lemmarna i en sorts ritual som markerar de olika 
individernas plats i hierarkin. Men vråskåpen var re
lativt nya som företeelse vid denna tid. De bevarade 
skåpen är i stor utsträckning tillverkade efter 1700- 
talets mitt och de verkar ha blivit vanligare under 
1700-talets andra hälft.601

De inredningsföremål som fanns i Jöns Larssons bo
uppteckning ser vi också i de andra bouppteckningar
na från 1700-talets andra hälft. Skåp av olika slag är 
i allmänhet de enda möbler som nämns utöver kistor, 
tunnor och kar. Textilierna är också relativt få, det 
brukar handla om bolstrar, bolstervar, några huvud
kuddar och blaggarnslakan. En nyhet som införs på 
Hörsås vid denna tid är stolar - år 1780 efterlämnade 
undantagsänkan Margareta Olofsdotter på Hörsås no 
3 en sådan.602 Enstaka stolar verkar ha förekommit i 
svenska allmogehem redan under 1600-talet. Vanligare 
blir de först från 1700-talets mitt.603 Men i Hörsås 
tycks man ännu under 1700-talets andra hälft endast 
ha haft enstaka stolar, eller inga alls.

När vi kommer in i 1800-talet börjar bohaget på 
gårdarna förändras. Vi ser det till exempel i boupp
teckningen från 1809 efter undantagsmannen Sven 
Bengtsson på no 3, son till Margareta Olofsdotter.604 
Trots att han satt på undantag efterlämnade Sven
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Bengtsson ett omfattande bohag. Bland möblerna har 
vi det första exemplet på ett bord, närmare bestämt 
ett slagbord. Därutöver fanns ett hörnskåp, ett häng- 
skåp och ett stort skåp. En klocka, ett ”wisarewärk”, 
var antagligen en nyhet i byn. För första gången ser vi 
också borddukar, två stycken.

En klocka, ett ”slag-väggur”, fanns också hos Ka
rin Björnsdotter på no 5 Noregård, som avled 1809.605 
Här fanns också flera skåp och ett ”litet bord med fot”.

När vi kommer in i 1820-talet börjar vi se ytterli
gare förändringar. Bouppteckningen efter Berta Svens- 
dotter på no 5 Noregård innehåller en del möbler vi 
inte sett i de äldre bouppteckningarna.606 En säng 
nämns för första gången, liksom fem (!) soffor och sju 
stolar samt två klockor. Det verkar alltså som om 
denna gård varit inredd på ett delvis annorlunda sätt, 
med flera lösa möbler och kanske flera bostadsrum, 
även om detta inte framgår direkt av bouppteckningen.

Intressant nog ser det ut som om samma trend även 
kan spåras i enklare miljöer. Från backstugan i Hör
sås finns en bouppteckning 1826, som innehåller en 
del liknande inventarier.607 Bland möblerna kan näm
nas två matskåp och ett blåmålat vråskåp som mer 
traditionella ting, men här fanns också två halmstolar, 
en soffa och en klocka med fodral.

Förändringen från att man sitter på gemensamma 
bänkar till att några av hushållets medlemmar i stäl
let sitter på stolar vittnar om nya måltidsseder på 
samma sätt som förändringen från att äta ur gemen
samma fat till att var och en får sin egen tallrik. Det 
är ett uttryck för det särskiljande som diskuterats flera 
gånger ovan. Individen blir tydligare, i alla fall de in
divider som skiljs ut från övriga medlemmar av hus
hållet.

Det var knappast så att alla i hushållet samtidigt 
börjar använda varsin stol i stället för att samsas på 
bänkar. Beskrivningarna från 1800-talets Halland vitt
nar snarare om att man i stor utsträckning satt på 
bänkar vid matbordet långt in i detta sekel. Men fö
rekomsten av stolar i bouppteckningarna visar ändå 
att tendenser mot en ökad individualisering börjar

synas så smått på den halländska landsbygden under 
1700-talets slut. I ett senare avsnitt skall vi diskutera 
några andra aspekter på denna förändring, nämligen 
måltiden och de kärl man använde på bordet.

Sammanfattande diskussion
Samuel Kiechels beskrivning från 1500-talets Dan
mark och Sydsverige får ibland stå som en generell be
skrivning av bondgårdarnas utseende och inredning i 
det förindustriella samhället. De fåtaliga arkeologiska 
belägg vi har för gårdar från denna tid visar emeller
tid att det har skett påtagliga förändringar på lands
bygden, vilka lett fram till den bild av det ”gamla 
bondesamhället” vi kan få från uppmätningar och 
uppteckningar gjorda kring det förra sekelskiftet och 
senare. Men detta bondesamhälle hade inte någon 
särskilt statisk bebyggelse utan var statt i ständig för
ändring. Dynamik, snarare än stillastående, var dess 
utmärkande drag. Denna dynamik har vi på ett tyd
ligt sätt kunnat iaktta i Halland, där gårdar flyttas ett 
flertal gånger under såväl medeltid som tidigmodern 
tid.608

Hur gårdarna var inredda under 1500- och 1600- 
tal är oklart. Kiechels beskrivning står ganska ensam 
i sin art och de arkeologiska undersökningarna har inte 
gett mycket information på den punkten. Det är först 
från 1700-talet vi har någon större mängd skildringar 
av hur det såg ut inne i bondehemmen. Beskrivning
arna från detta århundrade ger en relativt samstäm
mig bild av hur bostaden var organiserad, med ingång 
via en förstuga in i stugan, där en stor spis upptog ena 
hörnet. Området närmast spisen var mer tillgängligt 
för utomstående än det inre av stugan. En gräns, ofta 
i form av en bjälke, kanske också av en avvikande 
golvbeläggning visade hur långt in i stugan man kunde 
gå utan att överträda gränsen till den inre zonen.

I denna inre zon fanns bordet, de väggfasta bän
karna och sängarna. Även här fanns en uppdelning så 
att olika delar av stugan associerades med olika med
lemmar av hushållet. Vid bordets gavelända stod vrå-
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skåpet; här var husbondens plats, associerad med går
dens papper, alltså ägande- eller förfoganderätten till 
gården. Också utskänkningen av brännvinet, som för
varades i detta skåp, var förbehållen husbonden. Bi
bel och psalmbok, om man ägde sådana, hade sin plats 
här och därmed markerades också husbonden som 
ansvarig för hushållets kristna fostran, i enlighet med 
hustavlan i Luthers lilla katekes. Detta var alltså en 
starkt symbolladdad del av stugan.609

Långbänken vid väggen var oftast avsedd för öv
riga vuxna män i hushållet. Kvinnor och barn satt på 
lösa bänkar, stod vid bordet eller satt vid spisen och 
åt. På samma sätt var sov- och viloplatser uppdelade 
på de olika hushållsmedlemmarna. Stugan kan alltså 
på ett plan ses som en plats där det kollektiva marke
rades, då i princip alla som bodde på gården åt, sov 
och till en del arbetade där, åtminstone under den kalla 
årstiden.

Samtidigt var stugan i hög grad indelad så att var 
och en hade sin plats. Det var dock inte fråga om in
dividuella platser i någon modern bemärkelse. Det var 
den enskildes roll i hushållet, inte hans/hennes indivi
duella egenskaper, som bestämde platsen i stugan. När 
en son tog över husbondens roll tog han också över 
platsen på gavelbänken, ”högsätet”.

1700-talet framstår som ett förändringsskede i stora 
delar av södra och mellersta Sverige. En ökad hem- 
mansklyvning ledde till att nya gårdsenheter byggdes 
och den obesuttna bebyggelsen ökade. Men även i de 
befintliga gårdarna gjordes förändringar.

En viktig förändring var att man alltmer började 
skilja köket från stugan, så att matlagningsfunktio- 
nerna skildes från den övriga verksamheten i hemmet. 
Detta hänger samman med att man började använda 
kakel- eller järnugnar, sättugnar, som en komplette
rande värmekälla. I och med att köket kom att överta 
en del av stugans funktioner blev denna så småningom 
ett mera representativt rum. Detta är tydligt i Skåne, 
där det särskilda köket, sterset, var vanligt under 1700- 
talet. Däremot verkar man i Bohuslän och Halland ha 
behållit stugan som det enda uppvärmda rummet ge

nom större delen av 1700-talet, även om vi kan se att 
man i Askhult i norra Halland använde framkammar- 
stugor med separat kök under 1700-talet. Dateringen 
av husen i Äskhult är dock inte helt klar.610

En annan förändring som i huvudsak verkar ske un
der 1700-talet är att man i större utsträckning börjar 
sätta in fönster i väggarna. I de ryggåsstugor som var 
vanliga i större delen av vårt område använde man ti
digare takfönster, en öppning där också rök från spis 
och ugn fick leta sig ut innan man börjar använda 
skorsten, en företeelse som också tycks tillkomma 
under 1700-talet.

I de sydgötiska hus vi känner till från 1700-1800- 
talsmaterialet är eldstaden en stor murad spis med bak
ugn, öppen härd för matlagning och ibland med en ka
kelugn intill. Hur gammal den här lösningen är vet vi 
inte. Sandklef menar att eldstaden under mitten av 
1600-talet var en öppen härd mitt på golvet med tak
öppning (lyre) rakt ovanför. Under 1600-talet skulle 
man ha börjat med murade eldstäder med skorsten, 
som då flyttas till ett av stugans hörn, d.v.s. den lös
ning vi ser i det yngre materialet. Ett arkivaliskt be
lägg från 1680 berättar också om förekomsten av en 
skorsten. Detta år gjordes en besiktning på en gård i 
Våxtorp i södra Halland, som övergivits i samband 
med kriget. Här omtalas ”Jernet wnder skorstenen och 
spieldet wthur stugan”. Det fanns alltså en välutveck
lad spiskonstruktion med spjäll.611 Samtidigt visar 
lämningarna från Hörsås no 3 att man där hade en 
lösning med en öppen härd och en kupolugn intill 
denna genom flera ombyggnadsfaser. Dateringen av 
dessa lämningar var oklar, men det är mycket möjligt 
att denna lösning användes åtminstone under 1600- 
talet.612

En järnkakelugn, ibland kallad sättugn, kunde 
alltså finnas intill eldstaden som en effektiv värmekälla. 
Sådana började användas i delar av Danmark redan 
under 1500-talet. De förekom dock inte i alla hem. Ka- 
kelugnsmakare som gjorde pottugnar, d.v.s. murade 
kakelugnar, fanns i de halländska städerna och deras 
kundkrets verkar från senare delen av 1700-talet om
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fatta också bönderna.613 Som vi såg från undersök
ningen i Hörsås så förekom ju ugnskakel och fönster
glas där först i 1700-talslagren.

Utan tvekan var 1700-talet ett århundrade då det 
skedde stora förändringar på den västsvenska lands
bygden. Särskilt det sena 1700-talet framstår i Halland 
som en stor omvandlingsperiod då nya typer av hus 
börjar användas och inredningen i bondehemmen för
ändras med nya typer av möbler. Men frågan är om 
det inte helt enkelt är så att denna period framstår som 
så tydlig eftersom vi har en påtagligt större mängd 
källor. De få arkeologiska belägg vi har antyder att till 
exempel 1500-talet kan ha sett förändringar på en nivå 
liknande 1700-talets.

Landsbygden - måltidskärlen

Eldsberga
I Eldsberga kyrkby i södra delen av landskapet under
söktes en gård som anlades någon gång kring år 1500, 
brann ned 1636 och återuppbyggdes igen. Keramiken 
påträffades huvudsakligen i olika kulturlager och 
nedgrävningar som inte är så tydligt stratigrafiskt 
bundna. Här skall jag därför enbart diskutera de skär
vor som hittades i tre källare, en äldre som fylldes igen 
efter branden och två yngre med ett material som san
nolikt hör hemma främst i 1700-talets senare del.

Endast rödgodset tas upp i detalj här eftersom öv
riga kärl är mycket få. Totalt finns det i hela fynd
materialet sex skärvor av stengods, fyra från mineral
vattenflaskor av 1800-talstyp och två halsskärvor till 
ett krus av 1500-1600-talstyp. Dessutom finns det 12 
skärvor från flintgodskärl. Av dessa är hälften vita och 
hälften kommer från kärl med tryckt dekor av 1800- 
talstyp. Skärvorna är så små att de inte kan bestäm
mas närmare. Någon annan eftermedeltida keramik 
finns ej, utöver rödgodset.

I den äldre källaren låg tre skärvor från odekore
rade kärl som inte kunde formbestämmas. Förmodli
gen härrör de från köks- eller förvaringskärl. I en yngre

källare, som troligen tillhörde den byggnad som upp
fördes efter branden 1636, låg elva skärvor, sex helt 
anonyma sådana, ett fragment från en gryta och fyra 
skärvor från ett piplerdekorerat fat, till form och stor
lek närmast en tallrik.

Den sannolikt yngsta källaren, där bland annat ett 
mynt från Fredrik I påträffades, var också den mest 
innehållsrika. Här fanns 80 skärvor, de flesta från fat 
och skålar. Sammanlagt 37 skärvor härrör från någon 
form av bordskärl, 18 fragment kommer från krukor 
och 5 fragment från grytor. Övriga har inte kunnat 
bestämmas till form. Knappt hälften av skärvorna är 
försedda med dekor, i huvudsak hornmåleri, men en
staka fragment är hemrade eller dekorerade i sgrafitto- 
teknik. En skål är försedd med årtalet 173? i botten, 
detta kärl har också upphängningshål.

Materialet härrör alltså i huvudsak från 1700-ta- 
let och det domineras av dekorerade fat och skålar, 
med ett mindre inslag av matlagningskärl. Under 
1800-talet börjar man också använda flintgods. Före 
1700-talet verkar man ha använt mycket få kärl.614

Hörsås
Karaktäristiskt för materialet från de båda gårdarna i 
Hörsås är den närmast totala dominansen för det 
yngre rödgodset, som utgör 97-98 % av keramiken. 
Bland de 2-3 % av skärvorna som inte är rödgods 
finns några importerade kärl som vittnar om kontak
ter utöver den lokala marknaden. Här finns några 
skärvor av vitgods från Rhendalen, ett rent vitt gods 
med klargul och/eller klargrön glasyr. Stengodset re
presenteras av sammantaget sex eller sju kärl. Två el
ler tre av dessa är av Westerwald-typ från 1600- och 
tidigt 1700-tal. De övriga är mer anonyma.

Två fajansfat av 1600-talskaraktär hittades, ett med 
polykrom dekor i gult och blått och ett med blåvit de
kor, båda med blyglaserad undersida. I övrigt är fajan
serna av en enkel typ med blåvit, ibland kinesiserande 
dekor, i allmänhet från 1700-talet. Det kinesiska pors
linet finns representerat med en skärva per gård.
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Sammantaget har det alltså åtminstone sedan 1600- 
talet funnits något eller några kärl per gård som haft 
ett mer exotiskt ursprung. På Hörsås 4 påträffades 
också blygsamma kvantiteter flintgods, sju fragment. 
Att sådant inte fanns på no 3 torde kunna förklaras 
med att gården flyttades på 1730-talet.

Fynden från gården no 4 kan till en viss del skiktas 
kronologiskt, även om det inte är fråga om någon fin
indelning. I den äldsta fasen, 1500-tal, finns bara nio 
skärvor, samtliga från rödgodskärl. Av dessa kommer 
två från slutna kärl, en från ett öppet kärl och de öv
riga går ej att formbestämma.

Därefter stiger mängden keramik totalt sett och li
kaså andelen bordskärl. Det mesta av materialet från 
Hörsås 4 kommer från två yngre lager med en klar 
stratigrafisk åtskillnad. Det ena kan knytas till 1700- 
talets förra hälft och mitt och här hittades 1000 skär
vor. Proportionerna mellan öppna och slutna kärl är 
ungefär lika och en tredjedel av rödgodset kommer 
från dekorerade kärl.

Nästa lager kan knytas till tiden närmast före och kring 
gårdens flyttning, sent 1700-tal till omkring 1850. Här 
är antalet skärvor 541 stycken. Endast en fjärdedel av 
rödgodsskärvorna kommer från slutna kärl medan 
proportionerna mellan dekorerade och odekorerade 
kärl är ungefär lika.615 Sammantaget ser vi alltså en 
tilltagande keramikanvändning från 1500-tal till 1700- 
tal liksom en stigande andel bordskärl i materialet. 
Framför allt är det de rikt dekorerade rödgodsfaten 
som blir mycket vanliga mot slutet av perioden.

Bouppteckningarna från de båda undersökta går
darna i Hörsås 1741-1847 ger, jämfört med jord
fynden, en till synes annorlunda bild av hur keramik
kärl använts på gårdarna.616 Medan fyndbackarna do
mineras av krukskärvor har keramiken en mycket 
blygsam roll i de tretton bouppteckningar som stude
rats. Endast sex av bouppteckningarna nämner någon 
keramik överhuvudtaget.

År 1741 tas två lerfat och en skål upp under en egen 
rubrik ”Leerkärill”. I övrigt saknas keramiken i 1700-
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talets bouppteckningar. Från 1805 finns en post med 
”lerkärl, flaskor och glas”. En liknande post finns från 
1809 ”flaskor, glas, lerkärl och matskedar” men här 
finns också två ”porstelinsfat”. Vad dessa ”porstelins- 
fat” egentligen var gjorda av går inte att avgöra - flint- 
gods är en gissning.

År 1809 hittar vi Vi dussin ”pårselinstallrikar” i en 
socialt mycket enkel miljö, en backstuga i byn. Här 
finns dessutom återigen den närmast formelartade 
posten ”lerkärl, flaskor och glas”. År 1828 efterläm
nar hustrun på den största gården, no 5 Noregård, 
lerkärl utan närmare bestämning, sex vita tallrikar, två 
”brokia” dito och två fat.

Märkligt nog är det ingen av de bouppteckningar 
som tar upp lerkärl som också innehåller trätallrikar. 
Trätallrikar, och en träskål, förekommer i fem boupp
teckningar från 1700-tal och tidigt 1800-tal. De kärl 
som dominerar bouppteckningarna är dock av ett helt 
annat slag. Tennfat och tenntallrikar fanns i så gott 
som alla hem, även i backstugan, varierande i antal 
från ett par tallrikar upp till något dussin. Även sil
verbägare och -tumlare förekommer frekvent, kanske 
mindre förvånande eftersom det var ett traditionellt 
sätt att placera sin förmögenhet. Flaskor och glas är 
också vanliga, särskilt under 1800-talet. I bouppteck
ningarna är keramiken faktiskt en av de mindre van
liga kärltyperna.

Andra ting som kan knytas till det dukade bordet 
är ljusstakar av malm och mässing, en eller två per 
hushåll. De var vanligast under 1800-talet, då de till 
och med förekom i backstugan (en malmstake). Det 
enda 1700-talsbelägget kommer från bouppteckningen 
efter Jöns Larsson 1741, som överhuvudtaget är inne
hållsrik vad gäller silver, tenn och mässing.

Textilier med anknytning till det dukade bordet är 
däremot få, i skarp kontrast till hur det såg ut i stä
derna. Först 1805 dyker det upp ”2ne små bord
dukar”, 1813 ett bordtäcke och 1828 ”en stor borduk” 
(så!). Det är allt. Bouppteckningarna från Hörsås inne
håller förvisso en rad olika slags inredningstextilier 
men det är fråga om andra typer, dels sådant som

hörde till sängen - sängomhängen, kuddar, bolster, 
bolstervar samt ett och annat lakan - dels de drättar 
och annat som man drog stugan med, alltså fäste i 
taket och längs väggarna vid olika högtider.

Munkagård och Morup
Kronogården Munkagård i Morups socken, strax norr 
om Falkenberg, har rötter i en utgård till Esroms klos
ter, som ägde mark i Morups socken under medeltid. 
Var det medeltida Munkagård var beläget är ännu 
okänt. Den plats där det låg enligt den äldsta kartan 
från 1748 har undersökts arkeologiskt och av allt att 
döma har gården legat där under 1700-talet och en bit 
in i 1800-talet. Därefter flyttas Munkagård till sitt 
nuvarande läge.

Munkagård hade en annan och högre social status 
än gårdarna i Hörsås. Det var en tid ryttmästarboställe 
och under 1700-talets förra hälft innehades det av 
översten och kommendanten på Varbergs fästning 
Axel Patrick Thommesen. Under senare delen av 1700- 
talet innehades det av livdrabanten Fredrik Landsberg 
varefter det övertogs av kaptenen Lilliehök. I vilken 
utsträckning dessa militärer bodde på Munkagård är 
oklart. Gården var bitvis utarrenderad till åbor och 
tidvis har den brukats av innehavarna med hjälp av 
drängar och torpare.617

Vilka som i praktiken har använt de påträffade 
föremålen är alltså lite oklart. Fyndmaterialet från 
Munkagård kommer från en nedbrunnen ekonomi
byggnad, som av allt att döma har använts som sop
dump från 1700-talets mitt till 1800-talets mitt - dater
ingen bygger på keramikfynden och är som alla sådana 
en smula osäker.

Rödgodset dominerar även detta sena material med 
80 % av skärvorna.6'8 Till skillnad från i Hörsås har 
däremot flintgodset en betydligt större andel av skär
vorna -251 skärvor, vilket motsvarar 17 %. Om detta 
beror på att materialet är mindre uppblandat med 
äldre material eller om det rör sig om en social skill
nad mellan miljöerna är dock oklart.
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Fig. 104. Rikt dekorerade 
rödgodsfat från Munkagård. 
Foto: Anders Andersson.

Fig. 105. Flintgodstallrik 
från Munkagård. Foto: 
Anders Andersson.
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Huvuddelen av skärvorna har inte kunnat bestämmas 
till kärlform. Det rör sig i allmänhet om bukskärvor 
utan tydliga kännetecken. Bland de formbestämda 
skärvorna dominerar de öppna kärlformerna stort och 
utgör tillsammans 83 %. Matlagningskärlen är mycket 
få. Endast två skärvor kan klart sägas komma från 
kokkärl och övriga kökskärl, som krukor och silkärl, 
är också få.

De öppna kärlen är i huvudsak av två typer, dels 
flintgodstallrikar, dels rödgodsfat. Flintgodstallrikarna 
kan delas in i två huvudgrupper, med en mynnings- 
diameter på 180 mm respektive 220 mm. Båda typerna 
är odekorerade och kan betraktas som enklare mat
tallrikar. Rödgodsfaten är något större. Den domine
rande storleken är 220 mm, men flera fat är större än 
så. Det rör sig sannolikt om serverings/uppläggnings- 
fat snarare än om tallrikar för individuell servering, 
även om sådana också finns i materialet. Rödgodsfaten 
är i stor utsträckning dekorerade. De flesta med en
bart hornmåleri men det finns också några mycket rikt 
dekorerade fat med flera olika tekniker - engobering, 
hemring, sgrafitto och hornmåleri. Flintgodskärlen är 
i stor utsträckning vita tallrikar, men det finns också 
enstaka, mycket små skärvor från en mönstrad servis 
i gråbrunt, troligen från tiden kring 1800-talets mitt.

Ett par skärvor av kinesiskt porslin finns också i 
materialet, liksom några fragment av fajans, i huvud
sak med blåvit dekor. Det har inte gått att fastställa 
ursprunget för fajanserna. Av stengods fanns bara en 
anonym skärva, sannolikt från ett mineralvattenkrus.

Någon bouppteckning från Munkagård har inte på
träffats men några andra bouppteckningar från Mo- 
rups socken från samma tid som Munkagårdsfyndens 
datering har granskats. De utgör en intressant kontrast 
till dem från Hörsås. I Morupstrakten fanns redan 
under 1700-talets senare del porslin i flera bouppteck
ningar. Hos fänriken Carl Borg på Sjöbol fanns en hel 
rad skålar, fat och tekoppar och i prästgården fanns 
ett ospecificerat antal porslinskärl.

Men porslin fanns även på bondgårdarna. I allmän
het hade man några tallrikar men inga tekoppan ”Sten-

kärl” förekom på några av gårdarna men de specifi
ceras inte. Samma sak gäller för det allmänt förekom
mande lergodset. Som mest får vi veta att man hade 
”krukor, fat och tallrikar”.619 Det har alltså funnits 
lokala skillnader mellan olika delar av den halländska 
landsbygden och bönderna i Morupstrakten verkar ha 
haft keramik i större utsträckning än Hörsåsborna. 
Vidare är det intressant att notera att benämningen 
”tallrikar” förekommer i bouppteckningarna redan 
under 1700-talet. De var inte bara porslinstallrikar, 
utan tydligen har man också haft tallrikar i lergods, 
liksom tenntallrikar.

Tallrikar har förknippats med den tilltagande ”pri
vatiseringskulturen” under tidigmodern tid. Man har 
dock menat att den inte skulle ha varit särskilt stark 
på landsbygden förrän under 1800-talet och att bru
ket att äta ur ett gemensamt fat skulle ha varit vanligt 
långt in i detta århundrade.620 Men uppenbarligen var 
bruket av tallrikar inte okänt här under 1700-talets 
andra hälft, även om vi ur bouppteckningarna natur
ligtvis inte kan avgöra i vilken utsträckning de använ
des dagligen, vid särskilda tillfällen eller endast stod 
på ”karahyllan” som uppvisningskärl.

Sammanfattande diskussion
Keramikfynden på den halländska landsbygden under 
tidigmodern tid karaktäriseras av en mycket stor do
minans för yngre rödgods - oftast över 90 % - fram 
till 1800-talets förra hälft, då flintgods kärl med tryckt 
dekor blir vanliga. Rödgodset består till stor del av 
öppna kärl med invändig dekor, främst stora fat. Dessa 
utgör en stadigt ökande andel av skärvorna från 1500- 
talet in i 1800-talet. I övrigt använde man grytor och 
krukor i rödgods samt en del jydepotter. Enstaka kärl 
i mer exotiska material - fajans, vitgods och porslin - 
förekom också på gårdarna.

Både kökskärl och bordskärl finns i fyndmaterialen, 
men bordskärlen dominerar under den senare delen av 
perioden (1700- och tidigt 1800-tal), från att ha varit 
nästan obefintliga under 1500-talet. Det verkar också
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som om man från 1700-talet börjar använda betyd
ligt mera keramik än under 1500- och 1600-talen. 
Denna ökning består framför allt i en stigande använd
ning av rikt dekorerade fat och skålar i det lokalt till
verkade rödgodset. I de yngsta faserna är detta slags 
kärl helt dominerande.

Under 1700-talets slut börjar man också använda 
flintgodskärl och de blir vanligare under 1800-talet. 
Det verkar som om de kärl med tryckt dekor som blir 
vanliga fram mot 1800-talets mitt förekommer i större 
utsträckning på landsbygden än de helt vita från de
cennierna dessförinnan. Kanske de rikt dekorerade 
kärlen bättre svarade mot en rural estetik?621

Bouppteckningarna ger en delvis annorlunda bild 
av kärlinnehavet på gårdarna. Några bouppteckningar 
har refererats mer i detalj ovan och de gav ju relativt 
olika bilder; kärlkulturen i Morups socken var av allt 
att döma en annan än på gårdarna i Hörsås. Det ver
kar dock som om den ganska stora mängden keramik, 
framför allt porslin, i Morupstrakten är något ganska 
ovanligt. En stickprovskontroll av bouppteckningar 
från landsbygden i södra Halland visade att keramik
kärl i stort sett inte tas upp förrän efter 1700-talets mitt 
och att de även då är relativt ovanliga. Kärl av tenn 
och i viss mån trä är betydligt vanligare än keramik i 
de äldre bouppteckningarna, även om kärl aldrig fö
rekommer i några större mängder. Där sådana anges 
rör det sig bara om ett fåtal kärl.622

De äldsta bouppteckningarna på landsbygden, från 
1600-talets sista fjärdedel, tar i allmänhet upp mycket 
få lösa föremål överhuvudtaget. Det är boskap, utsäde, 
jordbruksredskap, enstaka kistor och en hel del texti
lier som förtecknas.623 Något enstaka tennfat förekom
mer också.

Undantaget är prästgårdarna, med en annan före- 
målskultur som i hög grad liknar den urbana. Som 
exempel kan vi ta kvarlåtenskapen efter Tala Bengts- 
dotter 1675, hustru till kyrkoherden i Getinge. Hon 
efterlämnade en silverkanna och två silverskedar, 26 
tenntallrikar, 23 tennfat och flera andra bordskärl i

tenn. Däremot förtecknades ingen keramik i boupp
teckningen. Innehavet av kärl liknar helt det vi kom
mer att se i de förmögnare borgarhem som diskuteras 
längre fram i texten.

Från ett annat prästhem har vi dock en del kera
mik i en bouppteckning. Det är boet efter Sven Auso- 
nius 1687, kyrkoherde i Torup och Kinnared och prost 
över Halmstad län, som efterlämnade dels föremålen 
i prästgården, dels en bostad i Halmstad. I de båda 
hemmen fanns stora mängder tennkärl, flera skålar och 
kannor i silver och dessutom fajanskärl. I prästgården 
fanns 2 ”vita och blå fat” och i Halmstadhemmet 
fanns 22 fajansfat och en blå skål med lock.624

Från 1700-talets mitt börjar keramik mer allmänt 
tas upp i bouppteckningarna från landsbygden. Det rör 
sig dock i allmänhet om lerkärl utan vidare specifika
tion. Ett intressant undantag är bonden Olof Persson i 
Hulabäck i Steninge socken vid kusten norr om Halm
stad. Han avled 1755 och efterlämnade sex ”holandske 
stenfat”, fyra tallrikar av samma slag och dessutom 2 
holländska ”stendrickskrus” med tennlock. I hans bo
uppteckning tas däremot inga lerkärl upp.

En genomgång av bouppteckningar från samma pe
riod och härad visade att keramik i stort sett inte fö
rekom i dessa. Varifrån Olof Persson hade fått sina 
fajanskärl återstår att undersöka. Att han själv hade 
farit till Holland är naturligtvis en möjlighet i bonde- 
seglationens Halland. Samtidigt verkar kärlen ha va
rit omoderna för sin tid, åtminstone mätt med en ur
ban måttstock. De ger närmast intryck av att höra till 
1600-talet.

År 1739 förbjöds import av fajanskärl i syfte att 
underlätta för den inhemska tillverkningen och Olof 
Persson bör sålunda ha fått tag på sina kärl tidigare 
än så. Det är alltså möjligt att det är fråga om arve
gods, eller kärl som inköpts i andra hand, till exempel 
på en auktion. Olof Perssons bohag såldes också på 
auktion och keramiken tycks ha hamnat på gårdar i 
närheten. Uppenbarligen är detta en spridningsväg att 
räkna med både för keramik och andra föremål.625
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Utblickar

Arkeologiskt undersökta gårdslämningar från tidig
modern tid i angränsande landskap är ganska få. I 
Skåne har dock några enstaka gårdar undersökts. 
Redan från 1500-1600-tal finns här tendenser mot att 
man bygger fyrlängade, slutna gårdar. Ett sådant ex
empel är Filborna.626

Kakelugnar har åtminstone på sina håll förekommit 
redan från 1600-talet, till exempel i Rya, där man i 
anslutning till en huslämning påträffade figurkakel 
som förmodligen skall dateras till 1500- eller 1600- 
tal.627

Fyndmaterialet från de eftermedeltida perioderna 
i Kyrkbeddinge (1475-1800) var litet och fragmenta
riskt. Det bestod främst av yngre rödgods och bords-

Fig. 106. Filborna 
under nyare tid.
Ur Söderberg 1997.
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S t enpäckning. 
Stensamling

Fig. 107. Plan över Björsjöås. Ur Sandberg 1987.
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kärlen blir vanligare från 1600-1700-tal, i linje med vad 
vi sett från Halland.628

Också i Rya dominerade det yngre rödgodset un
der den yngsta perioden, 1500-tal till 1700-tal. Bland 
de formbestämda kärlen dominerar fat och skålar i 
rödgods något över grytorna. Även kannor i rödgods 
påträffades, vilket är en mindre vanlig kärlform. Så
dana fanns dock också på Munkagård i Halland. 
Stengodskrus av olika typer hade använts på gården i 
Rya i små mängder, liksom kinesiskt porslin.629 Fynd
materialet från Rya påminner starkt om det från Hör
sås med mycket rödgods i öppna former och enstaka 
inslag av importerade kärl som antyder kontakter utö
ver den lokala marknaden, i fallet Rya då närmast 
Helsingborg.

Undersökta hus från Västergötland är få. Ett un
dantag är gården Björsjöås, som ligger på Vättlefjäll, 
ett stort utmarksområde öster om Göteborg. Idag är 
Vättlefjäll skogbevuxet och betraktas närmast som ett 
vildmarksområde men under medeltid och tidigmo

dern tid var det ett mera öppet landskap och här fanns 
en antagligen ganska omfattande bebyggelse med små 
ensamgårdar och torp.

När Björsjöås anlades är oklart. Det finns ett osä
kert belägg från 1340, men säkra uppgifter om går
dens existens har vi först från 1500-talets början. De 
husgrunder som har undersökts är emellertid betyd
ligt yngre än så, antagligen från omkring 1750, men 
möjligen hör de helt och hållet till 1800-talet. Gårds- 
byggnaderna var grupperade runt en fyrkantig gårds
plan, men de var inte sammanbyggda på det sätt som 
de halländska och skånska är. Gården får dock betrak
tas som sluten och vänd in mot gårdsplanen. I söder 
låg bostadshuset, en parstuga med förstukök i mitten, 
byggt i knuttimring på stensyll. Stugan i väster var tro
ligen själva bostaden och den var försedd med trägolv. 
Övriga hus var ekonomibyggnader.630

Fyndmaterialet visade att de som bodde på Björ
sjöås hade påtagliga kontakter med Göteborg, antag
ligen redan från 1600-talet. Här finns rödgodsfat, en-

Teckenförklaring
0 berg

kH schaktbegränsning

Fig. 108. Översikt över lämningarna vid Hammar. 
Ur Schaller Åhrberg & Lönn 1996.
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Fig. 109. Stora Sund under nyare tid. Ur Lindman 1998.

staka skärvor av stengodskärl, en skärva av ostindiskt 
porslin och en del skärvor som uppges vara av pors
lin, men som sannolikt är i flintgods. Några uppgifter 
för antalet av de olika typerna anges ej. Men det ver
kar vara ett material som är typiskt för 1700- och 
1800-talen på den västsvenska landsbygden.631

Från Bohuslän har vi enstaka exempel på undersök
ningar som har berört gårdslämningar från nyare tid. 
Gården Hammar, nära Stenungsund, anlades sanno
likt på 1500-talet. Möjligen var det en ödelagd med
eltida gård som odlades upp på nytt.

Trots att gården var känd sedan 1500-talet hittade 
man i stort sett bara fynd och lämningar från 1700- och 
1800-talen. Några av fynden kan möjligen dateras till 
1600-talet. Det var också bitvis svårt att identifiera de 
byggnader som fanns på de olika kartorna. Liksom fallet 
var i Hörsås i Halland har man uppenbarligen flyttat, 
byggt om och byggt nytt i en sådan utsträckning att kar
tornas frusna tidsbilder är svåra att iaktta arkeologiskt. 
Några byggnader hade av allt att döma varit grundlagda 
på ett sådant sätt att de utplånats helt och hållet. Men 
sammantaget innebär detta att vi inte kan säga något 
om hur 1500- och 1600-talets Hammar har sett ut. Det 
är egentligen först vid 1800-talets början vi kan se de

tre- och fyrlängade gårdsformer som har varit de van
liga över ett större sydvästsvenskt område.632

På Stora Sund, strax väster om Uddevalla, doku
menterades två byggnader med dateringar till 1500- 
1700-tal, det ena troligen ett bostadshus och det an
dra ett litet fähus. De låg på cirka 60 meters avstånd 
från varandra och de behöver inte ha ingått i samma 
gård. Någon gårdsplan kunde inte ses vid denna tid 
men bostadshuset ligger på den yta som är gårdsplan 
på storskifteskartan från 1787. Möjligen har alltså den 
historiska gården etablerats någon gång under 1500- 
talet, men dess utseende vid den tiden liknar inte alls 
det vi känner till från senare tiders uppmätningar och 
bevarade byggnader.

På storskifteskartan framträder Stora Sund som en 
mindre by med fyra brukare. Byggnaderna är löst 
grupperade till gårdar med bostadshus och ekonomi
byggnader åtskilda på ett sätt som är karaktäristiskt 
för de norra delarna av Bohuslän.633

En parallell till de bohuslänska skärgårdslämninga- 
rna är fiskeläget Sandhagen längst ned på Langelands 
sydspets. Det var en liten bebyggelse med som mest kan
ske ett femtontal hushåll som tycks ha existerat ungefär 
mellan 1550 och 1620, varefter platsen övergavs.
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Det anmärkningsvärda med Sandhagen är den rika 
materiella kulturen. Här fanns ett stort keramikmate
rial med i huvudsak rödgodskärl. Bland dessa fanns 
dock några rikt dekorerade av liknande typ som hit
tades i Kalentehuset i Halmstad och som troligen är 
importerade. Det fanns också en del annat importgods 
i form av stengodskärl, fajanskärl och en skärva av 
Werra-gods. Flera av husen var också försedda med 
kakelugnar. Här fanns pottkakel men också många 
fragment av figurkakel med olika renässansmotiv; bib
liska scener och en bild av Kristian II. Åtminstone en 
av kakeltyperna är importerad från Lübeck.

Sandhagen var alltså av allt att döma ingen ”van
lig” bondebebyggelse. Här bodde människor som syss
lade med fiske men som också uppenbarligen var del
tagare i en handel med de hanseatiska städerna. Fiske
läget blomstrade under sillfiskeperioden och överges 
sedan. Det kan, liksom de bohuslänska, ses som en 
mötesplats mellan det urbana och det rurala.634

Sammantaget kan vi inom hela det sydvästsvenska 
området se att de gårdsformer och hustyper vi känner 
till från det etnologiska materialet (i huvudsak från 
1800-talet) verkar vara etablerade någon gång under 
1700-talet, men att de i flera fall knappast är äldre än 
så. I vissa fall kan vi dock se att de finns redan från 
1500-talet, i andra fall har vi avvikande typer ännu in 
i tidigt 1800-tal. Det har naturligtvis inte funnits nå
gon absolut likriktad bebyggelse, även om olika om
råden har haft sina lokala byggnadsskick.

Karaktäristiskt för de flesta av 1700-talets och det 
tidiga 1800-talets gårdar var slutenheten. Husen var 
grupperade, ofta sammanbyggda, kring en gårdsplan, 
som i flera fall kunde stängas till helt. Mellersta och 
norra Bohuslän utgör ett undantag, där husen varit 
mer löst grupperade runt en gårdsplan med en tydli
gare åtskillnad mellan ekonomibyggnader och man
hus. Husen vände sig in mot gårdsplanen och det var 
härifrån man kom in till bostadsdelen.

I delar av Sydsverige var gårdarna placerade vid en 
bytomt eller bygata, som då kunde utgöra en slags 
kollektivt område av det slag som Classic talar om,

en övergång mellan det privata och det som var helt 
tillgängligt även för främlingen.635 I Halland, däremot, 
var bytomter ovanliga och här är det mera oklart vad 
som skulle kunna ha utgjort detta slag av kollektivt 
område. Vi kan också iaktta flera zoner från bytomten/ 
bygatan, in på gårdsplanen och vidare in i huset, som 
i sin tur var strikt indelat.

I avsnittet om Halland betonade jag dynamiken på 
landsbygden. Men denna är inget exklusivt för Hal
land. Den är tydlig till exempel i Bohuslän, där vi såg 
hur bebyggelsen på Stora Sund var mycket annorlunda 
under 1500- och 1600-talen än senare under 1700- och 
tidigt 1800-tal. Delar av Västergötland uppvisar sam
ma företeelse. Gården på Björsjöås tycks ha föränd
rats flera gånger och en undersökning i Hulatorp, i 
Berghems socken nära Hallandsgränsen, visade också 
på flera flyttningar av bebyggelse, där den sista kan 
ha ägt rum relativt kort tid innan byn storskiftades.636

Den rurala föremålskulturen i landskapen runt Hal
land är dåligt känd eftersom mycket få undersökningar 
av eftermedeltida gårdar har genomförts. I Käglinge 
utanför Malmö undersökte man emellertid den norra 
bostadslängan från enskifteskartan 1807. Fynden här 
var framför allt rörskaftgrytor i yngre rödgods och 
jydepotter. Andelen fat och skålar ökade under lop
pet av 16- och 1700-talen, på samma sätt som vi såg i 
Halland.637

Importerad keramik är generellt sett ovanlig på 
landsbygden. Det verkar som om man på de flesta går
dar bara har haft något enstaka kärl av annat ursprung 
än den lokale krukmakaren. Något stengodskrus, kan
ske en skål i tyskt vitgods, ett holländskt fajansfat el
ler en kopp i kinesiskt porslin - det kunde förekomma 
i allmogehemmen. Men importerad keramik i större 
mängder finner vi bara i städerna, och ibland knappt 
ens där. Vissa typer av importerad keramik finner över
huvudtaget inte sin väg ut på gårdarna. Dit hör t.ex. 
det tyska lergodset från Weser- och Werraområdet.638

Den bild som tonar fram av kärlanvändningen på 
landsbygden i Halland med omnejd under tidigmodern 
tid är alltså en bild av påtagliga förändringar från



Fig. 110. Rikt dekorerade rödgodsfat 
från landsbygden. Dessa från Munka- 
gård. Foto: Anders Andersson.
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1500-talet till det tidiga 1800-talet. I den äldsta fasen 
är kärlen mycket få och består nästan uteslutande av 
kökskärl i form av rödgodsgrytor och jydepotter. Även 
in i 1600-talet tycks keramikkärlen ha varit ganska få 
på gårdarna. I bouppteckningar från denna tid för
tecknas ingen keramik, men däremot enstaka tennfat 
och tenntallrikar.

Under 1700-talet, däremot, verkar användningen 
av keramikkärl öka mycket snabbt och det som fram
för allt blir vanligt är dekorerade fat och skålar i röd
gods. Det rör sig om stora fat som antingen använts 
som uppläggningsfat för gemensamt ätande eller som 
har stått på karahyllan som skådefat. Att åtminstone 
vissa kärl har använts i dekorativt syfte antyds av att 
de är försedda med hål för upphängning. Samtida be
skrivningar betonar dock bara metallkärlen som upp- 
visningskärl. I bouppteckningarna är keramikkärlen 
få och lågt värderade genom 1700-talet och även in i 
1800-talet. Troligen var deras ekonomiska värde lågt 
och alla tillgängliga källor visar ju också att de var 
billiga i inköp.639

Den rika dekoren kan alltså ha haft en symbolisk 
betydelse men däremot knappast en ekonomisk. Men 
eftersom de dekorerade faten utgjorde en så pass 
mycket större andel av kärlen på landsbygden än i sta
den så bör man fråga sig om de inte på något sätt skall 
ses som bärare av en rural social identitet och att de 
hör till en rural sfär på ett liknande sätt som bygde
dräkter och dräktsmycken.

Det fanns dock sådana kärl också i städerna, så de 
var knappast lika starka markeringar som dräkter och 
smycken. Kanske är de i stället tecken på olika måltids- 
seder i staden och på landet - medan man i staden i 
högre grad serverade mat på individuella tallrikar och 
serverade flera rätter upplagda i mindre fat och skå
lar, så var det gemensamma ätandet av gröt och hop
kokta gryträtter det normala på landsbygden.

Förekomsten av tallrikar i bouppteckningar och 
jordfynd på landsbygden och av dekorerade, stora 
uppläggningsfat i städerna visar dock att det inte bara 
är fråga om en skillnad mellan stad och landsbygd utan

att det finns betydligt fler nyanser i diskussionen om 
kärlens utseende och användning. I det avslutande 
kapitlet återkommer vi till några av dessa.

Sammantaget är det alltså svårt att sätta in Hal
lands utveckling på landsbygden i ett större samman
hang eftersom jämförelsematerialet är så litet. Men 
såväl Halland som Västergötland och Bohuslän ver
kar präglas av omfattande förflyttningar av bebyggelse 
långt in i 1700- och kanske 1800-talet. Däremot ser 
det ut som om bebyggelsen i Skåne är mera stabil, i 
reglerade byar. Den fyrlängade gården finns i Halland 
och Skåne, men är i Bohuslän och Västergötland upp
blandad med andra gårdstyper. Det sydgötiska huset 
som bostadshus dominerar i Halland, men under 
1700-talet börjar framkammarstugor användas i den 
norra delen av landskapet.

Kärlkulturen är så långt det går att avgöra likar
tad över hela området, med en stark dominans för det 
lokalt producerade rödgodset, ofta rikt dekorerat. 
Därutöver finns ett mindre inslag av importerade el
ler industriellt framställda kärl.

Torp och backstugor
Under tidigmodern tid växer en stadigt ökande mängd 
torp och backstugor fram. I Halland är de äldsta i all
mänhet 1600-talets dagsverkartorp under de stora 
godsen. Från andra hälften av 1700-talet tillkommer 
många torp på bondejord och de blir fler fram igenom 
1800-talet, för att under 1900-talets första årtionden 
åter läggas ned. Efter uppkomsten av indelningsver
ket 1682 uppstod en rad soldattorp av olika slag. 
Dessa utgör dock en kategori för sig och diskuteras 
inte närmare i detta sammanhang. Gränsen mellan 
torp och backstugor är ofta flytande. Backstugan 
kunde arbetas upp till ett torp medan ett torp kunde 
”degraderas” till backstuga.640

Det som förenar dessa typer av bebyggelse är obe- 
suttenheten, att man inte som hemmansägaren eller 
åbon satt på ett hemman, hade jord till sitt förfogande 
och deltog i byns brukningsgemenskap. Det var utan
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Fig. 111. Plan över backstugan i Gräsås. Ur Rosén 1991.

tvekan stora ekonomiska och sociala skillnader inom 
denna grupp, mellan invånarna i de minsta back
stugorna och de torpare som hade möjlighet att arbeta 
upp ett torp till ett mindre småbruk och fri köpa det.

Skillnaderna var också stora mellan de torpare som 
främst levde som jordbruksarbetare och de många 
hantverkare, som också bodde i torp. Hantverkarna 
var i stor utsträckning påverkade av en urban livsstil, 
synlig i såväl namnskicket som den materiella kultu
ren, medan de jordbrukande och jordbruksarbetande 
torparna i högre grad levde med kulturella mönster 
som liknade böndernas.641 Gemensamt för dem alla 
var dock jordlösheten.

Antalet undersökta lämningar efter den obesuttna 
bebyggelsen i Halland kan räknas på ena handens fing
rar. Det är egentligen endast två lämningar som har 
slutundersökts. Därutöver har en torplämning för

undersökts och ett stort antal torp har mätts upp i olika 
sammanhang, dels i samband med hembygdsförening
arnas torpinventeringar, dels i samband med ett upp
satsarbete som nyligen genomförts vid arkeologiska in
stitutionen i Göteborg.642 Båda dessa typer av invente
ringar har dock i stort sett endast berört lämningar från 
1800- och 1900-talen.

I Gräsås i Slättåkra socken i mellersta Hallands in
land undersöktes ett mindre bostadshus som använts 
under 1700-talets förra hälft och därefter brunnit ned. 
Huset var mycket litet, ca 6x4 meter och troligen byggt 
i korsvirke. Ett spisröse och ett kullerstenslagt golv 
fanns i husets nordvästra del. Det tolkades som den 
backstuga som nämns i Hallands landsbeskrivning 
1729. Detta är det enda tillfälle då backstugan nämns 
- den finns inte med på den äldsta kartan över byn från 
1769 - och det enda vi får veta är att den beboddes 
av två utfattiga, icke namngivna hjon.643

Från ett tunt kulturlager runt stugan tillvaratogs en 
del keramik. Till 95 % bestod de av yngre rödgods, 
vidare fanns det enstaka skärvor i fajans, vitgods samt 
fragment av två stengodskärl av Westerwald-typ. Röd
godset bestod till övervägande delen av öppna, deko
rerade kärlformer, det vill säga fat och skålar.644

Bråtakroken i Kvibille socken var ett dagsverkar- 
torp under kungsladugården Biskopstorp. Fyndmate
rialet från torpet samlades in från en svacka med 
oplöjd matjord, troligtvis en äldre markyta. Det repre
senterar endast en mindre del av den keramik som 
använts på torpet - det låg många skärvor i matjorden 
som schaktades bort vid undersökningens början. 
Dateringsramen är vid, från 1600-tal till 1800-tal.

Materialet domineras av rödgods, 79 %. Här fö
rekommer också relativt många jydepotter. Närmare 
bestämt 19 % av keramiken kom från sådana. Där
utöver fanns flintgods och någon enstaka stengods
skärva. Rödgodset fördelade sig ungefär lika mellan 
bordskärl och kökskärl.645

Torpet Enestugan i Knebildstorp strax väster om 
Halmstad har nyligen blivit föremål för en förunder
sökning. Det verkar ha varit ett ovanligt tidigt torp då
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de äldsta fynden kommer från 1600-talets andra hälft. 
Omkring 1850 flyttades torpet till ett annat läge. Det 
bestod av två byggnader lagda i vinkel, på stensyll och 
med lergolv. Fyndmaterialet består av yngre rödgods, 
fajans och jydepotter samt Westerwaldkrus från pe
rioden 1650-1700. Dessutom fanns ett mynt från 
1664.646

De halländska torpen verkar skilja sig bebyggelse
mässigt från gårdarna i och med att de normalt inte 
är kringbyggda utan består av endast en eller två

längor. Därmed har de inte samma slutenhet som går
darna. Här verkar det finnas en symbolisk skillnad 
mellan besuttenhet och obesuttenhet. Man kan natur
ligtvis hävda att det faktum att torparen levde under 
enklare ekonomiska betingelser än bonden skulle med
föra att den förre inte hade möjlighet att bygga en 
kringbyggd gård med flera längor. Det kan vara en 
delförklaring, men knappast den enda. Torpen ligger 
generellt sett i mera utsatta lägen än gårdarna, nära 
vägen eller långt ut på utmarkerna. De kan ha förknip-

Vattendrag 
Hägnad, gärdesgård 
Väg
Gård, torp

Fig. 112. Bråtakroken på en karta över torpen under Biskopstorp 1805.
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pats med utsatthet och öppenhet och med en annan 
livsstil än de besuttna böndernas.647

Ser man till fyndmaterialet så är likheterna större 
mellan torp och gårdar. Föremålskulturen tycks ha 
varit i stort sett likartad, åtminstone om man ser till 
keramiken. Som vi såg i bouppteckningarna från Hör
sås så verkar man också ha tagit upp nyheter i den 
materiella kulturen på ungefär samma sätt på torp och 
gårdar. Det gäller i alla fall sådant som inte var eko
nomiskt alltför kostsamt, till exempel flintgodset un
der 1800-talets början.

Det är också slående att torparna tycks ha varit del
aktiga i en penningekonomi, som det verkar redan från 
1600-talets andra hälft, det vill säga i stort sett så långt 
tillbaka som vi har källmaterial från torpbebyggelser. 
I det kamerala källmaterialet framstår torparna ofta 
som utfattiga. Det var de också i den bemärkelsen att 
de inte ägde jord eller drev någon näring, som ju var 
utgångspunkten för beskattning.

Denna kamerala utfattighet behöver dock inte all
tid ha inneburit en total materiell fattigdom, även om 
den naturligtvis i många fall gjort det. När torpar- 
hustrun Anna Toresdotter i Sunnvära i norra Halland 
dog 1751 bestod hennes kvarlåtenskap av utslitna klä
desplagg, två små gamla grytor, två spänner, en dricke- 
fjärding och två gamla träskålar. Föremålen, tillsam
mans med den nedruttna stugan, värderades till 5 da
ler och 4 skilling. Här är fattigdomen uppenbar.648

Samtidigt var uppenbarligen inte alla torpare eller 
backstugusittare helt utan pengar eller lös egendom. 
Även backstugusittarna i Gräsås, två utfattiga hjon, 
hade importerad keramik, dricksglas och annat som 
antyder dels tillgång till reda pengar, dels kontakter 
med staden.

Här kommer vi in på det som kan kallas ”den dolda 
ekonomin”, alltså sådana ekonomiska aktiviteter som 
inte är synliga i det kamerala källmaterialet, vilket ju 
främst behandlar de agrara näringarna. Till den dolda 
ekonomin kan föras en rad olika aktiviteter. Tjuvjakt, 
fiske, hantverk av olika slag är sådant som kan vara 
arkeologiskt synligt medan det saknas i andra källor.

Annat, som är osynligt också i det arkeologiska käll
materialet, kan vara till exempel läkekonst (”kloka 
gummor”).649

En annan aspekt på de föremål som inte "stämmer” 
med bilden av den utfattige torparen är att se dem som 
symboler för makt och överhet, för de ekonomiskt 
starka eller för den dominerande ideologin. Att tillägna 
sig en sådan symbol - genom stöld eller på annat sätt 
- innebär då någon form av omkastning av den so
ciala hierarkin och ett sätt att i all tysthet göra mot
stånd mot en påtvingad social position.650

Olika slag av ”motkulturer”, som förkastar den eta
blerade omvärldens normer är kända i Europa under 
hela den tidigmoderna tiden. Det är inte otänkbart att 
en del av de fattiga och obesuttna kan ha omfattat en 
sådan motkultur, där man aktivt tagit avstånd från den 
omgivande allmogekulturens värderingar. Ett tecken 
på detta kan till exempel vara att man vägrat delta i 
husförhör och liknande former där den sociala kon
trollen blev tydlig.651

Stadsgården under 
1500- och 1600-tal
En ny bostadskultur i städerna
Under 1500- och 1600-talen kan man se en föränd
ring av den borgerliga bebyggelsen som tycks äga rum 
i stora delar av Sydskandinavien. Bostadsdelen av 
stadsgården, som under hög- och senmedeltid legat 
inne på gården, placeras nu ute vid gatan och husen 
får flera rum — tidigare var ju enrumshuset det van
liga.652 Detta innebär också att bodbebyggelsen för
svinner från gatan och att handels- och hantverks- 
aktiviteter förläggs till andra utrymmen, inne på går
den, i anslutning till bostaden eller så småningom på 
andra platser, helt skilda från bostaden.

Vid samma tid introduceras kakelugnen, som ger 
möjlighet att värma upp flera rum och de funktioner 
som tidigare fick rymmas i bostadens enda uppvärmda 
rum, stugan - äta, sova, umgås, arbeta - kan nu för
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delas på flera rum, något som också möjliggör en so
cial differentiering av hushållet, där t.ex. tjänstefolk 
och husbondfolk separeras. Glasfönster blir vanliga i 
städerna och när bostaden dels förläggs ut mot gatan, 
dels förses med glasfönster, blir det liv som levs i bo
staden offentligt på ett helt annat sätt än tidigare.653

Man har i detta också velat se en gradvis föränd
ring av livet i staden där det sociala umgänget i större 
utsträckning kommer att äga rum i hemmet, som då 
också får en helt annan representativ betydelse. Hem
men blir i högre grad vad vi skulle kalla komfortabla. 
Rummen fylls med fler möbler, inte minst sittmöbler. 
Väggfasta bänkar lämnar plats för stolar och pallar. 
Samtidigt som man får flera rum i bostaden sker en 
ökad fysisk åtskillnad mellan olika funktioner i hem
met och mellan olika medlemmar av hushållet. Så t.ex. 
kommer köket att så småningom utgöra en särskild 
del av bostaden och matlagningen skiljs från måltider
na, i alla fall de mer representativa måltiderna.654 I 
detta avsnitt skall vi se hur dessa förändringar i prak
tiken ägde rum i de halländska städerna.

Halmstad
Under 1500- och 1600-talen byggdes Halmstad ut med 
befästningsverk som omgärdade hela staden. Vad det 
kom att innebära för den borgerliga bebyggelsen är 
oklart. Tillgången på byggnadsmaterial som tegel och 
kalk torde ha ökat, samtidigt som ny kunskap nådde 
staden. Likaså måste stadens befolkning ha ökat när 
garnisonen skulle huseras.

Soldaterna var i stor utsträckning inhysta i borgar
gårdarna, något som var högst impopulärt bland alla 
utom de borgare som sålde öl, tobak och pipor till dem. 
Mer förmögna borgare hade dock möjlighet att bygga 
särskilda soldatbaracker, gärna på små tomter i sta
dens utkant. Här uppstod alltså en social skiktning 
mellan dem som måste hysa soldater i sitt hem och dem 
som kunde undkomma detta.655

Under 1500-talet ser det ut som om halmstadbor- 
na i huvudsak ännu utnyttjade tomterna på samma sätt

som under senmedeltiden, det vill säga bostadshuset 
låg inne på gårdsplanen och nåddes från denna. Som 
exempel kan vi ta kv. Hjärtat med en rad hus belägna 
vid en ca 5 meter bred gata, vilken kunde iakttas ge
nom hela tiden fram till stadsbranden 1619. Under 
1500-talet och fram till stadsbranden hade alla hus här 
väggar på stensyll. Genom smala förstugor leddes man 
in på de L-formade gårdarna. Kullersten användes 
både som gatubeläggning, i portgångar och som golv
material.656

I Storgatan undersöktes två stenkällare som legat 
mot den dåvarande huvudgatan. Den ena, med dager
mur i tegel, var belägen på en hörntomt. De bör vara 
uppförda före branden 1619 eftersom de sammanfal
ler i orienteringen med resten av den medeltida bebyg
gelsen och sannolikt byggdes de vid 1500-talets bör
jan.

Källarna kan tolkas som statusmarkeringar. Det är 
intressant att notera att ingången till åtminstone den 
ena av dem vette mot gårdsplanen och inte mot ga
tan.657 Trots sin väl synliga belägenhet på en hörntomt, 
där den säkert var avsedd just att synas, så var bygg
naden inte möjlig att nå från gatan. Därmed har den 
antagligen inte heller använts som bod. Kanske har vi 
här ett tidigt exempel på att den mer statusbetonade 
delen av stadsgården förläggs ute i gatulivet. Vi vet 
dock inte vilken slags överbyggnad källaren har haft 
eller hur byggnaden använts.

I kvarteret Karl X förtätades bebyggelsen under 
1500-talet med ytterligare något hus mot huvudgatan. 
I huvudsak fanns här dock samma grundstruktur ge
nom både 1400- och 1500-talen, med gavelvända hus, 
långsmala gårdsrum och bostadsdelen inne på gårds
planen. Det verkar också som det var under denna tid 
som man mer systematiskt började belägga gårdspla
nerna med kullersten. Under 1500-talet ser vi för för
sta gången fönsterglas i fyndmaterialet här. Några 
kakelfragment och tegel är också nyheter under detta 
århundrade.658

Miljön runt Stora Torg, norr om kyrkan, var av allt 
att döma medeltidens högstatusmiljö. Här låg torget



Fig. 113. Plan över bebyggelsen 
i kv. Hjärtat, 1500-talsfasen.
Ur Augustsson 1992.
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också före stadsbranden 1619, men det var betydligt 
mindre än dagens Stora Torg. Detta område är inte sys
tematiskt undersökt på samma sätt som de undersök
ningar som refererats ovan. Men en del iakttagelser 
har gjorts i samband med schaktningsövervakningar 
och grundplanen till flera hus är känd. De har i hu
vudsak daterats till 1500-tal. Bebyggelsen vid torget 
bestod vid denna tid i huvudsak av relativt stora 
enrumshus (omkring 6x10 meter) i korsvirke på mu
rad grund, ett av dem försett med en källare. Åtmins
tone ett hus har haft dagermur i tegel. Husen tycks ha 
varit byggda i två våningar och endast ett av dem hade 
en bevarad eldstad. De flesta av de undersökta husen

ligger på rad, med gavlarna vända mot den dåtida 
gatan eller torget. Det verkar inte som om det är fråga 
om bostadshus, sett utifrån frånvaron av eldstäder. 
Snarare är det fråga om bodar. Troligtvis har bostads
delen av gården även i denna miljö legat vänd inåt 
gården. Hur den har sett ut är oklart.

Nära torget låg också det senmedeltida Kalente- 
huset, som hade en representativ salsbyggnad vänd 
mot gatan. Kalentehuset kan ha tillhört en frälse- 
person, men vi vet inget säkert om gårdens ägare före 
slutet av 1600-talet, då den var i borgerlig ägo. Då 
hade emellertid den ståtliga salsbyggnaden skadats 
kraftigt i stadsbranden. Adliga gårdar i övrigt verkar

Fig. 116. De undersökta husen på Stora 
Torg. En del av en äldre gatusträckning 
har också markerats, snett över dagens 
torg. Pilen i bildens högra del visar läget 
för Kalentehuset. Ur Augustsson 1992.
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ha varit ganska få i Halmstad vid denna tid. Under 
senare delen av 1500-talet ägde dock Povel Huitfeld 
en gård i staden, på den plats där sedan slottet kom 
att byggas.659

Den 28 augusti 1619 bröt det ut en stor brand i 
Halmstad. Nästan hela staden brann ned - enligt upp
gift skall förutom slottet och kyrkan endast tre hus ha 
skonats.660 En kort tid efter branden får länsherren i 
Halmstad, Holger Rosenkrantz, besked från kungen 
om att han inte får tillåta någon att bygga upp sitt hus 
igen förrän ingenjören Abraham de la Hay anlänt till 
staden. Hans uppgift var att staka ut nya gator och 
anvisa borgerskapet nya tomter.661 Staden skulle åter
uppbyggas enligt en helt ny plan, anpassad till de be
fästningsverk som nyligen anlagts.

Beskedet från kungen väckte en hel del uppståndelse 
i staden. I ett kungligt brev angavs att de främsta 
borgarna skulle få sig tilldelade platser vid torget, slot
tet och ”de bekvämaste ställena”.662 Detta var inte 
alltid genomförbart, vilket framgår av de klagomål 
som anfördes. Då det nya torget gjordes betydligt 
större än det gamla, kom flera av de borgare som ti
digare ägt mark vid torget att förlora denna.663

Korrespondensen mellan borgerskapet och kungen vi
sar att det ännu vid denna tid var området kring torget 
som hade den högsta statusen. Här skulle de förnäm
sta borgarna beredas plats och det var tydligen också 
här de bott tidigare, av klagomålen att döma. Med ti
den kommer dock en förskjutning av statusområdet mot 
den norra delen av Storgatan att ske, kanske som en 
direkt följd av stadsplaneomläggningen.664

Man kan fråga sig var Halmstadborna bodde un
der de höst- och vintermånader som förflöt mellan 
branden och återuppbyggnaden enligt den nya stads
planen, särskilt om förödelsen var så kraftig som an
givits. Åtminstone i något fall kan vi dock se att man 
tycks ha byggt upp sitt nedbrunna hus på den gamla 
grunden utan att vänta på att den nya stadsplanen 
fastställdes.665

Från tiden efter branden har vi en del undersökta 
byggnadsrester och i ett fall ett hus som både doku
menterats i stående skick och sedan undersökts arke
ologiskt, då det brann ned 1981. Det finns också fyra 
stående byggnader från 1600-talet, alla tegelmurade. 
Ett av dessa är en källare, de tre övriga är representa
tiva hus i två våningar. De ligger vid den norra delen

Fig. 118. Kirsten Munks hus. 
Foto: Johannes Jansson.
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av Storgatan, i stadens högstatusområde och alla har 
tillhört borgerskapet (fig. 117).666 Ett av tegelhusen, i 
den s.k. Nyströmska gården i kv. Vattenporten, ligger 
inne på gårdsplanen och är synligt endast från Hamn
gatan. Det byggdes under tidigt 1600-tal, kanske ome
delbart efter stadsbranden. Ägarlängden upptar en rad 
rådmän och handelsmän. Dagens gatuhus är byggt 
under senare delen av 1800-talet. Möjligen har det 
funnits ett tegelhus också mot gatan under 1600-ta- 
let, men detta är i så fall helt okänt.667

Twistens gård är ett tvåvånings tegelhus med ett ått
kantigt torn mitt på fasaden. Utseendet är i hög grad 
inspirerat av den dansk-holländska renässansarkitek
tur som var den rådande i Danmark under Kristian IV:s 
tid. Nordgaveln och gårdssidan, alltså sådana partier 
av byggnaden som inte är synliga mot gatan, är byggda 
med natursten. Här är alltså det representativa i tegel
byggnadstekniken tydligt - den användes bara där den 
syntes (se fig. 41 ovan).

Byggnaden har eldhärjats och renoverats. Efter en 
eldsvåda 1983 gjordes en byggnadsarkeologisk upp
mätning. Vid det tillfället hade byggnaden en källare 
med kryssvälvda tegelvalv, en bottenvåning som ut
gjorde ett enda rum och en övervåning med fem rum, 
varav tre i fil mot Storgatan. Bottenvåningen har haft 
flera rum, här har murade mellanväggar tagits bort. 
Det är oklart när huset byggdes, men troligen skedde 
det relativt snart efter branden 1619. Under senare 
delen av 1600-talet ägdes det av rådmannen Johan 
Twist, född i Lübeck och tillhörande stadens mest för
mögna och inflytelserika borgerskap.668

Kirsten Munks hus har enligt traditionen byggts av 
Kristian IV för dennes morganatiska gemål Kirsten 
Munk. Det finns emellertid inga belägg för detta. 
Huset har liksom Twistens gård tillhört personer ur det 
främsta borgerskapet i staden. Det ligger i hörnet Stor- 
gatan-Bastionsgatan och är ett tvåvånings tegelhus 
med grönglaserat tegel i ga tufasaden. Även här har vi 
alltså ett exempel på hur teglet används i representa
tivt syfte. I gården har också ingått ett eller flera kors
virkeshus, nu rivna, som använts som ekonomibygg-
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Fig. 119. Byggnaderna i kv. Hertig Knut. Staffans gård överst, 
Elsa Guldsmeds gård underst. Ur Augustsson 1992.

nader. Från ett av dessa finns en bevarad portöverlig- 
gare med årtalet 1620, vilket har tolkats som bygg
nadsåret även för tegelhuset.669

Ett intressant exempel på borgerlig bebyggelse som 
direkt kan knytas till gruppen hantverkare är de hus 
som undersöktes i kv. Hertig Knut, i hörnet av Köp- 
mansgatan och Klammerdammsgatan. Gården låg 
nära de förnämsta kvarteren längs norra delen av Stor
gatan, på en parallellgata till denna.670

Kring mitten av 1600-talet bodde smeden Staffan 
här. På hans tomt och granntomten låg två i det när
maste identiska gårdar, byggda på stensyll. De hade 
varsin bostadsdel med stuga och förstuga mot Köp- 
mansgatan och ett vinkelställt gårdshus med kök när
mast stugan. Gårdshuset på Staffans hörntomt hade 
dock en långsida ut mot Klammerdammsgatan. Mel
lan husen fanns portgångar som har lett från Köp- 
mansgatan in till gårdsplanen.
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Fig. 120. Rekonstruktion av 
Elsa Guldsmeds hus, som det 
stod färdigt 1682. Ur Petersen 
& Rosengren 1981.

Staffans gård var den bäst bevarade. Här påträffades 
i hörnrummet resterna efter en ässja och rummet tol
kas därmed som en smedja. Jan-Erik Augustsson har 
dock på sin renritning betecknat detta rum som en 
stuga.671 Huset mot Klammerdammsgatan innehöll 
resterna efter en ugn eller spis och golvet var stenlagt. 
Rummet kan därför tolkas som ett kök. Troligen var 
husen i två våningar och övervåningen nåddes utifrån 
via en svalgång.

Staffan var inte den första smeden på tomten. Re
dan under 1500-talets senare del och en bit in i 1600- 
talet finns det spår av sådana i form av en stor sop
hög. Den innehöll lämningar efter såväl grovsmide som 
klensmide och dessutom små mängder spår av ben- och 
hornhantverk.672 Inga tydliga byggnadslämningar 
kunde emellertid knytas till dessa 1500-talshantver- 
kare. Det finns dock åtskilliga fragment av såväl föns

terglas som ugnskakel redan i den äldsta bebyggelse
fasen. Det ser alltså ut som om sådant användes även 
bland hantverkarna under 1500-talet.

Staffans son, Enevol Staffansson, tog över yrket och 
gården efter sin far. Det är dock oklart i vilken ut
sträckning Enevol i praktiken kom att ägna sig åt 
smide. Han tycks i alla fall delvis ha sysslat med han
del och levererade bl.a. varor till garnisonen i staden.673

På 1680-talet köpte Enevol tomterna intill sin egen 
hörntomt. Tomten mot Köpmansgatan bebyggdes med 
ett nytt hus i korsvirke på stensyll och när detta var 
färdigt rev han sitt gamla hus på hörntomten och 
byggde till det nya huset så att det färdiga resultatet 
blev en tvåvåningsbyggnad på 20x6 meter med en 
dekorerad fasad och utkragad övervåning som skåde- 
sida ut mot Köpmans- och Klammerdammsgatan.
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När Enevol dog 1685 tog hans änka, Elsa Bengtsdotter, 
över huset. Hon gifte om sig med guldsmeden Anders 
Joenson Stening och kalias ofta Elsa Guldsmeds. Ar 
1695 nämndes hon som en av de sex mest förmögna i 
Halmstad. Huset stod sedan kvar till dess det brann 
ner 1981.674

I fullt utbyggt skick var ”Elsa Guldsmeds hus”, som 
det brukar kallas, ett ovanligt stort korsvirkeshus, i 
samma storlek som de murade tegelhusen i staden. Det 
hade flera rum i två plan och två skorstensstockar, 
vilket innebar att flera rum kunde användas för bo
stads- och representationsändamål. Såväl botten- som 
övervåningen kan ha använts som bostad. Till skill
nad från den äldre gården hade detta hus invändig 
trappa. Huset var planerat så att två lika stora bostads
lägenheter bildades. Om det har bebotts av flera hus
håll är dock oklart.675 Byggnaden dateras, utöver det 
skriftliga källmaterialet kring Enevols marktransaktio
ner, av en portöverliggare med följande text:

FR GTE . G VD OG . GI R . VER MAN .
RET . OG . AGTE EY VAD FOLG DE .
SNAKE . DEN . LEFVER . ALDRIG I 

VERDEN TIL TAK . ENEVOL STAFFENS 
ELSE BENSDATR ANNO 1682.

Ny Varberg
Från Ny Varberg har vi ju av naturliga skäl endast 
arkeologiskt undersökta hus bevarade. Alla stammar 
från tiden före 1612, då staden härjades och sedan flyt
tades till ett nytt läge invid Varbergs fästning. Den 
gamla stadsplatsen tycks då ha övergivits helt, även 
om spår av bebyggelsen fanns kvar in i 1700-talet.

Ovanpå den sannolikt ganska tillfälliga 1400-tals- 
bebyggelse som undersöktes i den norra delen av sta
den fanns en bebyggelse av stabilare karaktär. Husen 
var trähus (troligen i skiftesverk) på stensyll och de 
tycks i allmänhet ha varit flerrummiga. Bostadsdelen 
var indragen på gårdsplanen och husen vände gaveln 
mot den gata som också undersöktes. Denna grund

struktur tycks i detta område vara stabil från 1500- 
talet och fram till stadens nedläggning 1612.676

Vid den stora undersökning som gjordes 1981-82 
grävdes ett ca 10 meter brett schakt rakt över det 
gamla stadsområdet från norr till söder. Någon 1400- 
talsbebyggelse påträffades inte här. Förmodligen var 
staden under sin äldsta tid relativt glest bebyggd. Först 
vid 1500-talets början fick den en fastare struktur och 
vid samma tid förstärktes vallgraven med en trä- 
palissad.677

Byggnaderna från 1500-talets början var relativt 
dåligt bevarade och tolkningen av dem är därför osä
ker. Allmänt sett tycks det ha rört sig om trähus på 
stensyll, ofta vända med långsidan mot gatan och med 
stenlagd gårdsplan. Rester av syllstensrader visar att 
det funnits mellanväggar och att åtminstone vissa hus 
varit flerrummiga. Två- och trerumshus har dokumen
terats, men eftersom schaktet var så smalt så har inget 
hus undersökts i hela sin längd.

Schaktets ringa bredd innebär också att det är svårt 
att få någon tydlig uppfattning om gårdsstrukturerna. 
Såvitt det går att se så finns det en viss variation i hur 
husen placerats på tomten, även om de flesta av dem 
vände en långsida mot gatan. I övrigt har byggnader 
grupperats på olika sätt på tomten. Deras antal varie
rar också och det fanns ett till tre hus på varje gård. 
Inga eldstäder är bevarade från denna period, varför 
det inte går att avgöra vilka hus som varit bostäder. I 
de ganska glesa syllstensraderna är det också svårt att 
se var ingångarna har legat.678

Under 1500-talets förra hälft skedde en kraftig ex
pansion av stadsbebyggelsen och vid mitten av århund
radet tycks staden haft en verklig storhetstid. Den 
nådde då sin maximala utbredning. Ar 1597 eldhär
jades Ny Varberg och även om en viss återuppbygg
nad skedde, och av allt att döma också en omläggning 
av gatunät och kvartersindelningar, så blev bebyggel
sen ändå inte av samma omfattning som tidigare.

I denna period var alla hus byggda på stensyll. De 
flesta var trähus, sannolikt i skiftesverk, men det fanns 
också några korsvirkeshus. Antagligen har tegel från
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Fig. 121. Ny Varberg under 1500-talets 
senare del. Ur Carlsson 1992d.

det efter reformationen nedbrutna karmeliterklostret 
använts som väggfyllning i korsvirkeshusen.

Två hustyper tycks ha varit de vanliga, enrummiga 
hus och flerrummiga hus med två eller tre rum. De 
trerummiga husen skulle möjligen kunna vara av syd- 
götisk typ, men byggnadsresterna är så dåligt bevarade 
att det är svårt att avgöra.

Gårdarna bestod i allmänhet av två eller tre hus, 
ett med långsidan mot gatan och de/t andra inne på 
gårdsplanen. Eftersom det undersökta schaktet bara 
var ca 10 meter brett är det svårt att klargöra gårds
strukturen mer i detalj. Dessutom påträffades eldstä
der endast i 3 av 28 hus i denna fas. Dessa var fler
rummiga hus och i två fall låg de ute vid gatan. Det 
tredje hade eldstaden i ett rum innanför gaturummet, 
som då kan ha varit en bod. Det tycks alltså ha fun
nits en viss tendens att lägga bostadsdelen mot gatan, 
även om tolkningen är osäker. I ett fall har gården 
möjligen varit kringbyggd. Gårdsplanerna har varit 
stenlagda.679

Flera byggnader verkar ha haft kakelugnar under 
stadens yngsta tid, sent 1500-tal till 1612. Inga ugns-

fundament har bevarats, men på flera ställen låg det 
koncentrationer av kakel som kan vara rester efter 
ugnar. I allmänhet verkar det ha funnits en eller två 
sådana koncentrationer i varje undersökt kvarter. 
Möjligen skulle dessa kakelrester kunna ge en finger
visning om var bostadshusen har legat. I så fall kan vi 
konstatera att de finns både i byggnadskroppar ute vid 
gatan och inne på tomterna, men med en viss övervikt 
för gatunära lägen. Detta stämmer med de svaga in
dikationer vi fick från förekomsten av eldstäder, näm
ligen att bostadshuset nog i de flesta fall var placerat 
ute vid gatan. De gårdar som förundersöktes i stadens 
norra del verkar dock ha haft bostadshuset inne på 
gården. Av allt att döma fanns det alltså en viss varia
tion i strukturen. Fönsterglas fanns allmänt spritt i sta
den och här fanns också en glasmästare, Jens Glarmes
ter, under senare delen av 1500-talet.680

Från det Varberg som grundades 1613, Varberg på 
Platsarna strax under fästningen, har vi i stort sett inget 
husmaterial bevarat. Staden brann 1666, varefter man 
lade ut en ny stadsplan runt det nuvarande torget. Inte 
heller från denna stad har vi något arkeologiskt fram
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taget husmaterial och inte heller arkivaliskt material i 
någon större utsträckning. Ett kopparstick från 1713 
antyder att staden var bebyggd med timmerhus, i hu
vudsak i en våning. Några enstaka tvåvåningshus är 
också avbildade. En del hus är försedda med träpa
nel.681

Kungsbacka
Kungsbacka är inte arkeologiskt undersökt i någon 
nämnvärd omfattning. I de flesta fall har endast för
undersökningar gjorts, vilket innebär att antalet un
dersökta huslämningar inte är så omfattande och dess

utom att de som ändå framkommit oftast inte kunnat 
dateras med någon större precision. I kv. Fisken, nära 
Kungsbackaån, gjordes emellertid en slutundersök
ning, där bebyggelsen kunde följas från 1500-talet till 
1846, då en stor brand ödeläde i stort sett all äldre 
bebyggelse.

Den första byggnaden var ett hus med jordgrävda 
stolpar, vänt med gaveln ut mot gatan. Från 1600-ta- 
let undersöktes en byggnad med syllstock på stensyll, 
belägen inne på gårdsplanen. Det verkar som om be
byggelsen förändrades flera gånger under 1600-talet, 
kanske beroende på bränder. Någon gång under denna 
tid anlades också en ny gata över området. Husen var

Fig. 122. Kvarteret 
Fisken, Kungsbacka, 
planer över den 
yngre bebyggelsen. 
Ur Svedberg 1996b.
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dåligt bevarade men generellt sett var de byggda i trä 
på stensyll. Samma typ av hus kom sedan att använ
das fram till stadsbranden 1846. Orienteringen är inte 
helt klar, men åtminstone något av husen var gavel- 
vänt mot gatan. Husen var ungefär jämnstora över tid, 
vilket kanske tyder på någon form av reglering. Gårds
planen var åtminstone delvis lagd med kullersten.682

En bild av hur en 1600-talsgård i staden kunde se 
ut har vi i bouppteckningen efter borgmästaren Jacob 
Erlandsson 1677. Beskrivningen förtjänar att citeras i 
sin helhet:

”Gården i Kungsbacka bestående av en byggning 
till gathus med murad källare under och loft på, täckt 
med tegel och kalk till innersidan i gården med bak
ugn och spis, liten husbyggning in i gården bestående 
av stuga med spis uti och en liten kammer, täckt med 
näver och torv, 1 lada med stolpar, loge (?) och stall, 
täckt med bräder, 1 brygghus, 1 kryddgård med plank
verk omkring”.683

Gårdens ålder eller tillstånd framgår ej. Vad gat- 
huset användes till framgår inte heller. Förekomsten 
av en murad källare och ett loft antyder att det var ett 
magasin. Men ser man till den rikliga förekomsten av 
möbler i bouppteckningen så torde bostaden ha haft 
betydligt fler rum än en stuga och en liten kammare. 
Bland annat skulle tre fristående sängar få plats nå
gonstans. Därför finns det anledning att tro att huset 
mot gatan var ett nyare bostadshus (med magasins
funktioner) och stugan på gården var det äldre bo
stadshuset. Att gatuhuset hade bakugn och spis tyder 
ju också på att det var ett bostadshus. Här skulle vi 
alltså på ett ovanligt tydligt sätt kunna se förändringen 
av byggnadernas placering på tomten under tidig
modern tid.

Sammanfattande diskussion
Under 1500-talet ser vi alltså en rad nyheter i form av 
kakelugnar, glasfönster och att man i högre grad än 
tidigare stensätter gårdsplanerna. Denna utveckling är

särskilt synlig i Halmstad, varifrån vi har det största 
källmaterialet.

Här verkar man ha investerat mera i stadsgården 
under denna tid än vad man gjort tidigare. Husen är i 
allmänhet enrummiga, men flera hus har kunnat sam
manfogas till längor. Vissa hus har varit tvårummiga 
med en smal förstuga och ett lite större rum. De har 
antagligen varit bodar och ekonomibyggnader och på 
samma gång (via förstugan) passager in till gårds
planen.

Tillträde till husen verkar ha skett inifrån gårds
planen och till övervåningar via utvändiga trappor och 
svalgångar.684 Det finns enstaka murade hus eller sna
rare halvkällarhus med murad bottenvåning, men de 
allra flesta byggnader har varit i korsvirke eller skif
tesverk. De murade husen är tydliga statussymboler 
och återfinns i speciella lägen, på hörntomter och vid 
det medeltida torget.

I Halmstad kan vi inte se att bostadshusen förläggs 
ut mot gatan förrän efter stadsbranden 1619, utöver 
möjligen något enstaka exempel från 1500-talet. Ef
ter 1619 tycks emellertid denna förändring ha genom
förts fullt ut i samband med att man gör en genom
gripande omläggning av stadsplanen.

I Ny Varberg tycks förändringen däremot ha ge
nomförts mera successivt. Under 1500-talet verkar det 
som om det förekommer bostadshus såväl ut mot ga
tan som inne på gårdsplanen och att det i allmänhet 
rör sig om två- eller trerummiga hus med en uppvärmd 
stuga. Förekomsten av kakelugnar tyder dock på att 
man i en del stadsgårdar kan ha haft ett uppvärmt rum 
utöver stugan. Men det arkeologiska materialet är inte 
så tydligt att vi kan generalisera kring tomtstrukturen 
i Ny Varberg.

Kungsbacka är än mer otydligt; enstaka belägg 
finns dock för att man haft gårdar med bostadsdelen 
i gatulivet under 1600-talet. Vad gäller Falkenberg och 
Laholm finns det inte tillräckligt mycket källmaterial 
för att vi skall kunna uttala oss om eventuella föränd
ringar under 1500- och 1600-talen.
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Möbler och inredning i 
1500-1600-talets städer

Liksom för bondehemmen kan bouppteckningsmate- 
rialet från städerna hjälpa oss att få en bild av hur 
husen var inredda. Tyvärr är bouppteckningarna från 
Halmstad i stort sett försvunna från tiden före 1804. 
Endast ett fåtal har bevarats. Däremot finns ett rikt 
material från de övriga städerna, vilka i gengäld är 
sämre kända vad gäller arkeologiskt och bebyggelse- 
arkeologiskt undersökta hus.685 Det innebär att det är 
svårt att relatera bouppteckningarna till arkeologiska 
resultat. Men de ger ändå en allmän bild av den ur
bana föremålskulturen i Halland från 1600-talets se
nare hälft och framåt. Här skall jag främst diskutera 
möbler och andra inredningsdetaljer. Keramikkärl och 
andra föremål som har att göra med måltiden och det 
dukade bordet tas upp i nästa kapitel.

Materialet är lite slumpmässigt hopsatt, eftersom 
det är framtaget i samband med olika arkeologiska 
projekt och inte systematiskt genomgånget inför detta 
arbete. Det får mest ses som ett komplement till den 
kunskap vi kan få från andra källor. Men det är så pass 
intressant att det förtjänar att tas med här, trots dess 
ofullständighet.

Gundill Aagisdotters hem 1664
Rådmanshustrun Gundill Aagisdotter avled i Laholm 
1664 och lämnade efter sig ett rikt bo.686 I hennes 
bouppteckning kan vi delvis se i vilka rum i huset de 
olika föremålen och möblerna var placerade, något 
som annars är relativt ovanligt i de halländska boupp
teckningarna. Men just från Laholm finns några fall 
där detta är möjligt. Framför allt är det ”trävarorna”, 
d.v.s. möblerna som verkar ha förtecknats rum för 
rum. Det fanns minst fem olika rum i gården: en stuga, 
tre kammare och ett kök.

Med viss reservation för att allt inte är lika tydligt 
angivet så kan vi möblera gården enligt följande: I stu
gan fanns det ett vråskåp, tre bord (ett större, två min

dre), två ”slogbänkar” och en kistebänk, fem höga sto
lar och tre små stolar. Bland textilierna upptas ”klä
derna i pigans slogbänk i stugan”, varför vi kan dra slut
satsen att åtminstone en del av tjänstefolket hade sin 
sovplats där. I stugan fanns också en del textilier - en 
gammal ”sydd” dyna och en dito för bordänden, d.v.s. 
för sittplatsen vid bordsänden. En mängd bordskläden 
och bänkdynor räknas också upp och vi kan anta att 
en del av dem befann sig i stugan. Stugan har alltså av 
allt att döma använts som matrum och som sovplats 
för en piga, kanske också för flera ur tjänstefolket.

I stugukammaren fanns ett rött skåp, ett bord med 
skåp inunder, en röd kistebänk, en ekkista med beslag, 
två beslagna ekskrin och två skrin. I farstukammaren 
fanns ett bord med ekskiva, en stor furukista, två 
ekkistor och en halvkista av ek. ”Kammaren i gården” 
innehöll två gamla furukistor och en ”kurvesäng”. 
Köket innehöll ett bord och en bänk, ett skåp, en liten 
stol och fyra gamla bryggekar. Det fanns två kakel
ugnar i hemmet och det var alltså möjligt att värma 
upp minst två rum, något som pekar mot förekomsten 
av skilda sovrum för olika medlemmar av hushållet. 
Men eftersom sängarna knappt redovisas så är det 
svårt att avgöra var man hade sina sovplatser.

Textilierna upptar en mycket stor plats i denna bo
uppteckning, vilket för övrigt är typiskt för denna tid. 
Att de hade en stor ekonomisk och statusmässig bety
delse är helt klart. I Gundill Aagisdotters bouppteck
ning är det bokstavligt talat sida upp och sida ner med 
drälldukar, lärftslakan, hålsömmade lakan, enklare 
blaggarnslakan, kuddvar, sängdynor och huvuddynor, 
dundynor, sängtäcken, sparlakan (sängomhängen), 
bordskläden och bänkdynor, varav några flamskvävda. 
I detta hem fanns också, ovanligt nog, flera böcker - 
en bibel, en postilla och ”13 små böcker”.

En borgmästares hem 1677
Borgmästaren i Kungsbacka, Jacob Erlandsson, avled 
1677. Han tillhörde en högborgerlig krets, ägde en ma
gasinsbyggnad i Göteborg utöver stadsgården i Kungs
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backa och verkar alltså av allt att döma ha sysslat med 
handelsverksamhet. Något arkeologiskt material från 
hans hushåll har vi inte, men väl en utförlig boupp
teckning.687

Jacob Erlandssons hem kan inte möbleras rum för 
rum på samma sätt som vissa av hemmen i Laholm. 
De enda rum som nämns är stugan samt en stuga med 
spis och en kammare i en manbyggnad på gården. Men 
mängden möbler i hemmet, liksom det faktum att där 
fanns minst två kakelugnar antyder att man använde 
flera rum för bostadsändamål och representation.

Den största enskilda kategorin föremål i bouppteck
ningen är även här textilier. Mängder av lakan, silver- 
broderade örngott, silkessömmade handkläden, hål- 
sömmade dito med vitbrodyr, dukar av olika kvalite
ter, dynor, bordstäcken och bolstrar vittnade om hus
hållets sociala status och detta är en rikedom vi en
dast finner i de högborgerliga hemmen. Sparlakan - 
sängomhängen - till minst fyra sängar var också en 
viktig del av inventarierna. Sängen och framför allt 
dess textilier var en statussymbol vid denna tid. Sär
skilda sängkammare verkar däremot inte förekomma 
vid denna tid i borgerliga miljöer i någon nämnvärd 
utsträckning, i alla fall nämns inte sådana uttryckli
gen i bouppteckningar och inventarier. I adliga miljöer 
var sängkammaren ett verkligt paradrum, där husets 
herre kunde ta emot sina mest betydelsefulla gäster och 
där hans rikedom visades upp i en stor säng med prakt
fulla omhängen. Hos borgerskapet utvecklades inte 
denna sed i samma omfattning. Men sängen, försedd 
med dyrbara textilier, var en paradmöbel som place
rades väl synlig i hemmets representativa rum, vare sig 
nu detta var stugan, befriad från köksgöromål och 
tjänstefolk, eller en kammare innanför stugan.

I Jacob Erlandssons bouppteckning nämns tre stånd
sängar, alltså fristående sängar till skillnad från inbyggda 
sådana, på vilka de påkostade sängomhängena place
rades. Vi kan också ana oss till att barnen hade sepa
rata sovplatser, det upptas ”1 lijten barne slobenk” och 
bland textilierna nämns örngottsvar för barn och ”vag- 
gelakan”. Utöver sängarna var hemmet inrett med flera

kistor och skåp. Flera bord av olika storlekar fanns i 
hemmet liksom åtskilliga stolar, några klädda med rött 
läder, andra med grönt kläde - barockens modefärger. 
De gäster som satt på dessa stolar kunde också beundra 
några målningar ”nogre stycken små skillerij” liksom 
en spegel med svart ram, också detta en typisk detalj i 
barockens inredningsmode.

Detta var alltså ett hem som i mångt och mycket 
följde tidens ledande mode. Men det var egentligen inte 
typiskt för de borgerliga hemmen i Halland. Kungs
backa borgmästaren och hans familj tillhörde en liten 
överklass inom borgerskapet som verkar ha haft en 
materiell kultur, delvis med kontinentala förtecken, 
som skiljde sig från de flesta hemmen i städerna.

Inredningsdetaljer i övriga 
bouppteckningar
Ytterligare några bouppteckningar från Laholm och 
Halmstad ger inblickar i hur 1600-talets högborgerliga 
gårdar var inredda. De visar samma bild som vi sett 
ovan - praktfulla textilier, kakelugnar, flera bostads
rum och nyheter bland möblerna som stolar, speglar 
och servettpressar.688

Från 1600-talets slut har vi också en beskrivning 
av hur prästgården i Laholm var möblerad. I stugan 
fanns ett bord, det fanns bänkar med dynor och hyen- 
den runt väggarna, stolar, tre sängar av olika slag, ett 
skrivbord, flera kistor och skåp. Väggarna pryddes 
med tolv målade tavlor. Ytterligare sängplatser fanns 
i både studerkammaren, amstugan och i drängstugan. 
Här var åtskillnaden mellan olika hushållsmedlemmar 
tydlig och omfattade även barnen, eftersom det fanns 
ett särskilt rum för åtminstone de små barnen - am
stugan.689

Ett fåtal bouppteckningar från enklare borgarhem 
i Laholm ger en tydlig kontrast till rådmännens, han
delsmännens och prästernas bostäder. Reinholt Prim 
och hans hustru Maren Christensdotter efterlämnade 
år 1660 ett hem av enklare slag.690 Av möbler upptogs 
endast ett bord, en beslagen ekkista, två skåp, det ena
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rödmålat och en gammal korgsäng (?). Men här fanns 
flera linnedukar, randiga sängdynor och åtskilliga 
kuddar. Fokuseringen på textilier är tydlig också i an
dra bouppteckningar från 1600-talet, oavsett den 
avlidnes ekonomiska och sociala status.

Olof Trylsson avled 1664. Hans bouppteckning var 
kortfattad och torde representera ett mycket enkelt 
borgerligt hem.691 Ett bord i stugan och en gammal 
furukista ”som intet fantz udi” var de enda möblerna. 
Det fanns en del sängkläder - blårandiga dynor och 
huvudkudde, gamla blaggarnslakan och sängom- 
hängen. Bouppteckningen efter skräddarhustrun Kirs
tin Tuesdatter 1677 är också av enklare slag.692 Bland 
möblerna upptas här ett ekbord, en furusäng i stugan, 
en bänk under fönstret (i stugan?) och ett skåp i stu
gan. Några rum utöver stugan nämns inte. En del tex
tilier tas upp också här, men inte alls i samma omfatt
ning som i de rikaste bouppteckningarna. Även i en 
småstad som Laholm var det uppenbarligen mycket 
tydliga skillnader mellan olika borgare och tendensen 
till en ökad differentiering av bostaden hade av allt att 
döma endast vunnit insteg i det högsta borgerskapet 
och i prästgården.

Som en verklig kontrast till de högborgerliga bo
uppteckningarna kan vi ställa den efter hustrun Borta 
Nilsdotterpå Söndergatan i Kungsbacka 1701.693 Hon 
efterlämnade ”hus och kammar”, en brun tröja ”som 
något sletin war”, ett brunt skört ”war bränt”, en gam
mal kista och en gammal järngryta. Boupptecknings- 
mannen konstaterar också att ”sängkläder fantz inga”.

Sammanfattande diskussion
I de halländska städerna var det tydliga skillnader 
mellan olika medlemmar av borgerskapet. Både i små
städer som Laholm och Kungsbacka och en större stad 
som Halmstad fanns ett - om än litet - högborgerligt 
skikt med rådmän och handelsmän som skilde ut sig 
från resten av borgerskapet, de som sysslade med hant
verk och småhandel. Även prästgårdarna tycks i ma
teriellt hänseende kunna räknas till det högborgerliga

skiktet. Där hade man en föremålskultur som liknade 
den urbana i hög grad, åtminstone när det gäller 
måltidskärlen.

Detta högborgerliga skikt var delaktigt i en konti
nental, nordvästeuropeisk urban kultur som var sär
skilt influerad från Nederländerna och Tyskland. I stä
der som Antwerpen, Hamburg, Augsburg och Nürn
berg tillverkades möbler och konsthantverk av hög 
klass som spreds över ett stort område. De möbler, 
speglar och skåp som nämns i de halländska boupp
teckningarna är säkert till en del tillverkade där.

Innehållet i denna borgerliga kultur har diskuterats 
flera gånger ovan. Det rör sig om en ökad bekvämlig
het (med vårt sätt att se på saken), en ökad betydelse 
för tingen som bärare av status och därmed också 
betydligt fler möbler och föremål i hemmen.

Föremålens betydelse markeras också genom deras 
utformning. Medan medeltidens möbler var enkla, 
odekorerade, ofta inbyggda som en del av den fasta 
inredningen och i stor utsträckning avsedda att täckas 
med textilier, så börjar man under renässansen och 
barocken att i hög grad pryda möblerna med konst
färdigt snickeri. Sängar, skåp och kistor pryds med 
bildhuggeriarbete, intarsia, hopplister och svarvade 
detaljer. De blir en viktig del av hemmets dekoration.

Också textilierna bidrar till detta genom till exem
pel vävda tapeter och i enklare miljöer flamskvävda 
dynor och kuddar i kraftiga färger. Väggarna pryds 
med speglar och målningar och det är nu det holländ
ska genre- och stillebenmåleriet blomstrar. Allt detta 
ser vi spår av i bouppteckningarna från de halländska 
städerna.

Däremot ser vi det knappt i det arkeologiska mate
rialet. Den typ av föremål som tas upp i bouppteck
ningar är i stor utsträckning av sådana material som 
oftast inte bevaras - trä, metaller och textil. Av de in- 
redningsdetaljer som diskuterats ovan är det i stort sett 
bara kakelugnarna vi kan spåra arkeologiskt.

Ett annat källmaterial som vi däremot ser både i 
bouppteckningarna och bland de arkeologiska fynden 
är keramikkärlen. Dessa skall diskuteras härnäst.
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Måltidskarlen i 
1500-1600-talets städer
Storgatan i Halmstad
Ett fyndmaterial där vi tydligt kan se keramikens för
ändring under den tidigmoderna tidens början kom
mer från en undersökning i nuvarande Storgatans 
norra del. Under 1300-talet och större delen av 1400- 
talet var området extensivt utnyttjat som betesmark 
eller liknande. Först mot slutet av 1400-talet börjar 
man använda det relativt sanka området till stadsbe
byggelse. Området ligger nära franciskanerkonventet, 
som anlades på 1490-talet och upplöstes efter refor
mationen 1536. I vilken utsträckning lämningar från 
detta berördes gick dock inte att avgöra.

Keramikfynden härrör från 1400-talets senare del 
och fram till tidigt 1600-tal; det är alltså i princip ett 
1500-talsmaterial. Äldre rödgods och nästan-stengods 
saknas helt i detta material som domineras av yngre 
rödgods, med smärre inslag av yngre svartgods, jyde- 
potter, stengods, vitgods och fajans. De flesta av de 
bestämbara kärlen var grytor. Man fann också några 
få skålar, men inga fat. Passglas, andra dricksglas och 
flaskor fanns i små mängder. Av träkärl hittades lagg- 
kärl och två skålar.694

Studerar man skärvornas fördelning över tid så fin
ner man att dominansen för rödgodset är störst i de 
undre sticken som torde motsvara sent 1400- eller tidigt 
1500-tal. Då ligger andelen rödgods på 93-95 %. Se
dan sjunker den till ca 85 % i lager från sent 1500-tal 
eller 1600-talets början. De övriga godstyperna förekom
mer i så små mängder att de knappast är statistiskt signi
fikanta. Det rör sig om några få skärvor i respektive stick. 
Någon tydlig dominans för någon av godstyperna går 
inte att se, däremot möjligen en stigande tendens för sten
godset, från 0,4 % i stick 5 till 4 % i stick 1.

Ny Varberg
Staden grundas omkring 1430, men bebyggelsen ver
kar bara ha haft en tillfällig karaktär vid denna tid och

något större fyndmaterial föreligger inte. Omkring 
1500 blir bebyggelsen tydligt framträdande i det ar
keologiska materialet och från denna tid har vi också 
ett stort fyndmaterial. Det som skall diskuteras här 
kommer från den stora undersökning som gjordes 
1981-82. Materialet från denna är så omfattande att 
det inte kunnat bearbetas i sin helhet. Här skall jag 
diskutera skärvorna från det område som kallats 
”kvarter C” och som omfattar två byggnader med en 
stenlagd gårdsplan emellan, d.v.s. antagligen en stads
gård.695

Kärlen från den första fasen, ca 1500-1550 är näs
tan uteslutande i yngre rödgods.696 I övrigt finns det 
enstaka skärvor i yngre svartgods, stengods och ljust 
lergods. Det äldre rödgodset saknas helt. Materialet 
består i huvudsak grytor i svartgods och rödgods men 
det finns också enstaka rödgodsfat och -skålar, ett fa
jansfat och ett stengodskrus. Rödgodset är nästan ute
slutande odekorerat. De 2 % av skärvorna som är 
dekorerade har hornmålad dekor eller engobe. Det ser 
alltså ut som det i huvudsak rör sig om kökskärl, med 
endast ett mindre inslag av bordskärl. Skärvorna från 
denna äldsta fas är också mycket få. Av 3959 analy
serade skärvor kommer endast 280 stycken från den 
äldsta fasen.697

Jämfört med första hälften av 1500-talet sjunker 
andelen rödgods något i nästa fas , som sträcker sig 
från 1500-talets mitt till branden 1597. Fortfarande 
ligger den dock högt, kring 94 %. Den godstyp som 
nu har en något större andel är stengodset. Några skär
vor i ljust lergods påträffades också, liksom en del 
jydepotter. Kajsa Ullberg-Loh, som har presenterat 
materialet, hävdar att jydepotter ingick bland köksin- 
ventarierna i alla slags hem.698

Antalet identifierbara kärltyper ökar något med 
tiden. I fas 1 såg vi i huvudsak grytor, enstaka fat och 
skålar samt stengodskrus. I fas 2 finns det fat, skålar 
och grytor i rödgods, fat i ljust lergods, stengodskrus 
och en svartgodskanna. I fas 3 finns det dessutom en 
droppanna i rödgods, skålar i ljust lergods och ett fa
jansfat. Bordskärlens andel ökar från 8 % i fas 1 till
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Fig. 123. Karta över Halmstad med Storgatan-grävningen markerad.
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Fig. 124. Trebent panna från Ny Varberg, 1500-talets senare 
del. Foto: förf.

16 % i fas 2 och 28 % i fas 3. Totalt sett ökar också 
mängden keramik kraftigt i den yngsta fasen - från 
438 skärvor under perioden ca 1550-1597 till 2753 
under perioden 1597-1612.699

Ökningen kan ha sammanfallit med att en kruk- 
makare etablerade sig i staden. I en mönstringsrulla 
från 1588 upptas en pottemakare i Ny Varberg, för 
övrigt den ende krukmakaren i de halländska städerna 
då mönstringen gjordes.700 Samtidigt verkar ökningen 
av mängden keramik under 1500-talet vara ett gene
rellt fenomen som vi kan se i flera västsvenska stä
der.701

Kalentehuset i Halmstad

Det fyndmaterial från Kalentehuset som diskuteras här 
är den keramik som påträffades mellan de båda gol
ven i källarstugan, daterad till perioden från (tidigast) 
1513 och fram till stadsbranden 16 1 9.702 Det domi
neras av rödgods, som uppgår till 90 % av det sam
lade materialet. Därnäst kommer ljust lergods med 
9 % och stengods med 1 %. Jydepotterna utgör min
dre än 1 % av det samlade keramikmaterialet. En del 
av rödgodset består av kärl som är helt överdragna 
med engobe så att de liknar kärl i ljust lergods.

Kärlformerna är till största delen slutna, odekorerade 
kärl till matlagning och förvaring men andelen bords
kärl är relativt stor, 34 %. I materialet finns pannor, 
grytor, skålar, krukor, ett silkärl och några stora fat 
med rik dekor. De senare har tilldragit sig uppmärk
samhet genom att vara mycket välgjorda, med en kva
litet och en konstnärlig utformning som är ovanliga i 
Halmstad vid denna tid. Det har däremot inte kunnat 
avgöras varifrån keramiken härstammar men den är 
sannolikt importerad.

Kärlen i det ljusa lergodset är framför allt fat och 
skålar men här finns också ett par grytor. Ett av faten 
har dekor i rödlera. Utöver lergodset finns fragment 
av ett stengodskärl, närmare bestämt en flaska i Sieg- 
burg-gods.703

Materialet från Kalentehuset är intressant på flera 
sätt. Det skiljer sig från de flesta kända 1500-tals- 
material genom sin höga andel bordskärl, där särskilt 
de dekorerade faten utmärker sig. Mängden ljust ler
gods är också ovanligt hög. Fynden är av allt att döma 
ett urval av sådant som förekom i ett högborgerligt 
eller möjligen adligt hem vid denna tid.

Tyvärr har vi inga uppgifter om vem som bebott 
huset, om det till exempel var någon med speciella kon
takter med keramikproducerande områden. Men fö
rekomsten av rikt dekorerade bordskärl i rödgods och

Fig. 125. Ett av faten från Kalentehuset. HM 16086:413. 
Foto: Johannes Jansson.
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ljust lergods i denna miljö tyder i alla fall på att dessa 
fyllde något slags statusfunktion - förutsatt att de 
användes vid herrskapets bord, vilket vi naturligtvis 
inte vet något om. Vi kan också anta att man i stor 
utsträckning dukade med tennkärl. Ser vi på boupp
teckningar från 1500-talet-sådana finns från Malmö, 
men inte från de halländska städerna - så finns det gott 
om tennkärl, men mycket få lerkärl i dessa.704

Kvarteret Karl X i Halmstad
Ett material som ungefär sammanfaller i tid med fyn
den från Kalentehusets källarstuga är fynden från fas 
4 i undersökningen av kv. Karl X. De har daterats till 
1500-talets mitt och fram till stadsbranden 1619 men 
detta fynd är inte slutet på samma sätt som Kalente- 
huset utan vi får räkna med att det innehåller redepo- 
nerade skärvor från äldre och yngre faser.705

Materialet kommer från bostadshus och gårds
planer nära den medeltida huvudgatan. Rödgodset 
utgör 88 % av materialet och den näst största gods
typen är stengods av olika slag - ett krus av Raeren- 
eller Frechentyp, några kärl av Westerwaldtyp, flera 
kärl av Siegburgtyp och en del svårbestämda skärvor 
i gråbrunt gods. Flera fajanskärl finns bland fynden. 
En stor grupp är helt vita kärl, men de flesta har nå
gon typ av dekor, i allmänhet en enkel blåvit sådan. 
Några skärvor har kinesiserande dekor. Förmodligen 
kommer en del av fajansskärvorna från redeponerade 
lager men det finns omisskännligen tidiga typer, t.ex. 
polykroma sådana med blyglaserad undersida. Fajans 
har utan tvekan använts i denna del av staden, åtmins
tone vid 1600-talets början.706

Huvuddelen av kärlen är kökskärl i rödgods. Hela 
75 % av de formbestämda kärlen är matlagnings- el
ler förvaringskärl. Bland dessa är de flesta grytor och 
obestämda slutna kärl. Det finns också silkärl, pan
nor och en kruka i rödgods samt jydepotter bland fyn
den. Bordskärlen är mer varierade. Här finns fat och 
en tallrik i fajans, kärl i ljust lergods och Wesergods, 
fat, skålar och en kanna i rödgods samt kannor och

krus i stengods. På bordet kunde dessutom finnas glas
buteljer, glasbägare och passglas. Bland fynden finns 
också en foderflaska. Dessa har fyrkantig genomskär
ning och var gjorda för att placeras i ett träskrin, ofta 
i uppsättningar om 6-8 stycken, till förvaring av ex
empelvis starka drycker eller apoteksvaror.

Variationen i materialet är ganska stor. Det verkar 
som om man haft tillgång till en rad olika slags kärl 
av olika material och ursprung. Även om rödgodset 
dominerar stort så har man kunnat placera flera an
dra slags kärl på det dukade bordet. Men det främsta 
användningsområdet för keramik var ändå till grytor 
och förvaringskärl.

En brunn i Ny Varberg
Ett intressant fynd är den keramik från tiden strax innan 
Ny Varberg lades ned, 1610-f612, som hittades i en 
brunn i det ”kvarter C” som diskuterades ovan.707 I

Fig. 126. Keramik från brunnen i Ny Varberg. Ur Jonsson & 
Ullberg-Loh 1984.
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denna låg skärvorna från omkring 150 kärl, de flesta 
i rödgods eller ljust lergods. Drygt hälften var grytor. 
Dessutom fanns flera skålar och dekorerade fat, tre 
pannor, en förningskruka och ett par stengodskrus. 
Andelen bordskärl har alltså stigit något jämfört med 
1500-talets proportioner. Faten fanns i ett par storleks
variationer, dels små sådana med en diameter runt 
110 mm, dels en grupp större fat på 240-330 mm. Det 
torde alltså röra sig om små salt- eller smörfat respek
tive uppläggningsfat eller tallrikar. Några var försedda 
med årtalet 1610. I brunnen fanns också hushållsav
fall i form av passglas, träföremål av olika slag, skor 
och annat läder, en stor blyklump och diverse djurben, 
däribland en halv fölkropp.

Leif Jonsson och Kajsa Ullberg-Loh presenterade 
detta fynd i en artikel och menade då att en del av fyn
den, till exempel keramiken, skulle kunna ha placerats 
i brunnen för att gömmas undan från plundring då sta
den härjades svårt under Kalmarkriget.708 Men utifrån 
vad vi idag menar oss veta om hur keramikkärl vär
derades vid denna tid är det föga troligt att man skulle 
ha deponerat rödgodskärl i en orolig tid för att sedan 
ta upp dem igen vid ett lugnare tillfälle. Det är mer 
sannolikt att kärlen dumpades i brunnen av ett eller 
flera hushåll då man flyttade vid stadens nedläggning 
1612. Kanske innebar flyttningen att man passade på 
att byta ut en del av hushållskeramiken, kanske var 
den tung och skrymmande att ta med sig.709 I vilket 
fall som helst är det intressant att notera att några av 
kärlen var tämligen nya då de dumpades. Det är också 
noterbart att endast två av de cirka 150 kärlen var 
stengodskrus och dessa var mycket fragmentariska. 
Prioriterade man stengodset när man valde vad som 
skulle tas med vid flyttningen?

Krukmakeriet i Varberg på Platsarna
Från det nya Varberg som grundades 1613, Varberg 
på Platsarna, strax intill fästningen, finns inget syste
matiskt tillvarataget fyndmaterial. Men härifrån har 
vi däremot ett av de få exemplen på tillverkningsav-

Fig. 127. Mynningsdelar till fat från Platsarna-verkstaden. 1600- 
talets mitt. Foto: förf.

fall från nyare tid. Materialet samlades in vid en efter- 
undersökning av en krukmakeriverkstad i Varberg på 
Platsarna, där lämningarna redan var skadade av gräv
ning. Själva krukmakeriet är inte undersökt.710

Fynden består av allt att döma av tillverkningsav- 
fall med ett mindre inslag av hushållsavfall. Kärl som 
till form och färg är identiska med Platsarna-fynden, 
och som alltså rimligtvis kommer från denna verkstad, 
påträffades vid en undersökning på Varbergs fästning 
i lager som daterats till 1645-1692. Det är alltså san
nolikt att keramiken tillhör tiden efter ca 1645 men 
före 1666, då staden flyttades till sitt nuvarande lä
ge.7” Praktiskt taget alla skärvor är i rödgods, med 
undantag för en skål i vitbrännande gods samt enstaka 
fajans- och stengodsskärvor. I materialet finns några 
klart urskiljbara typer:
- Fat med en mynningsdiameter på ca 280 mm. De 

är dekorerade med koncentriska cirklar kring myn
ning och brätte och ett enkelt vegetativt mönster 
på spegeln. Mönstret kan närmast liknas vid stili
serade tulpaner (fig. 127).

- Mindre grytor med en mynningsdiameter på om
kring 140 mm och med tre kraftiga vulster på 
mynningsranden.

- Större grytor med en mynningsdiameter på ca 180 
mm, ofta med drejdekor utvändigt.

- Små skålar med en mynningsdiameter på 80 mm,
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en höjd av ca 20 mm och med tydlig drejdekor ut
vändigt.

- Större skålar med en bottendiameter på 80 eller 
120-140 mm, ibland mörkt grönglaserade invän
digt, med en markerad vulst vid botten.

Utöver dessa huvudtyper finns ytterligare grytor och 
något mindre fat. Eftersom kärlen inte har använts så 
har de inga spår av sotning och det är därför i vissa 
fall svårt att avgöra om en sluten kärlform är en gryta 
eller en kruka, när man endast har mynningsfragmen- 
ten. Bland de slutna kärlformerna finns dock nio stor
leksvariationer, från kärl med en mynningsdiameter på 
50 mm upp till 220 mm. Sammantaget är variationen 
i materialet därför ganska stor.

Hantverkare i Halmstad
- kvarteret Hertig Knut
Det är inte så ofta man kan knyta arkeologiska fynd 
till bestämda hushåll. Men ett material från Halmstad 
ger oss möjlighet att följa några generationer av hant
verkare på samma tomt i Halmstad. De äldsta fynden 
kommer från ett eller flera hushåll med klensmeder från 
1500-talets mitt och andra hälft. Dessa smeder känner 
vi dock inte till namnet. Under 1600-talets förra hälft 
och mitt bodde en grovsmed här, därefter följer ett hus
håll med först en smed, senare en guldsmed från senare 
delen av 1600-talet och den sista generationen vi kan 
följa i det arkeologiska materialet är ett hushåll med 
bagare från 1700-talets förra hälft och mitt.

De bodde i nuvarande kvarteret Hertig Knut i nord
västra delen av staden och åtminstone från 1600-ta- 
let var de relaterade till varandra genom släktskap och 
äktenskapsförbindelser. Alla hushållen har förmodli
gen tillhört de grupper som hade den högsta sociala 
statusen bland hantverkarna. Åtminstone en av dem, 
Enevol Staffansson, tycks också ha sysslat med en viss 
handelsverksamhet. Det finns inga bevarade boupp
teckningar från dessa personer så allt vi kan säga om 
deras kärlinnehav kommer från det arkeologiska käll
materialet.712

De klensmeder som levde här under 1500-talets mitt 
och fram till stadsbranden 1619 kunde ställa en rad 
olika slags kärl på sina dukade bord. Som dryckeskärl 
och som förvaringskärl för drycker som sedan hälldes 
upp i mindre glas och bägare använde man stengods
krus och -kannor. Flera sådana fanns i hemmen, i stor 
utsträckning dekorerade kärl från Siegburg, Raeren, 
Frechen och Köln, alltså ett typiskt urval av det som 
finns också i det kontinentala materialet vid denna 
tid.713 Kannor och krus kunde också tillverkas i an
dra material, till exempel i rödgods. Åtminstone ett så
dant kärl fanns här. Dryckeskärl i form av passglas och 
remmare fanns bland fynden och dessutom glasflaskor 
som antyder att man drack vin.

Maten kunde läggas upp på stora fat eller i skålar av 
rödgods, dekorerade med hornmåleri eller täckta med 
engobe för att ge intryck av att vara tillverkade i det 
importerade ljusa lergodset. Sådant fanns också i hus
hållen - man hade ett ganska varierat sortiment av olika 
sorters fat och skålar i vitt och ljust lergods, ett fat från 
Holland med blå-röd växtdekor, fat med dekor i röd
lera och skålar med ristad dekor på utsidan. Ett av fa
ten var försett med två förborrade hål så att det kunde 
hängas upp. Dessa fat har alltså inte enbart använts på 
matbordet utan de har åtminstone delvis varit skådefat, 
placerade på väggen eller kanske ovanpå ett skåp.

Man hade också ett stort urval av olika slags kärl i 
fajans. Det var troligen mest fat och skålar, men frag
menten är så små att det är svårt att fastställa kärl
formen med någon säkerhet. Flera av kärlen har blå- 
vit dekor, de är troligen holländska, inspirerade av den 
kinesiska keramik som fördes till Holland vid denna 
tid. Men här finns också kärl med lysterglasyr som kan 
ha sitt ursprung i Medelhavsområdet och det finns 
några små fragment med äggskalsliknande glasyr i 
blått eller mangan. En albarello fanns troligen också 
bland kärlen.

Det sammanlagda intrycket från dessa 1500- och 
tidiga 1600-talshushåll är variation. Man har haft flera 
olika slags kärl, i olika material och från olika pro
duktionsområden. Men det verkar som om man för
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det mesta bara har haft enstaka kärl av varje typ. Vi 
ser inget som verkar vara spår av enhetliga serviser. 
Inte heller kan vi se att någon större mängd tallrikar 
skulle ha använts. Några av de små fajansfragmenten 
kan härröra från sådana, men ingen tallrik har med 
någon säkerhet kunnat identifieras bland skärvorna. 
Vi kan anta att man åtminstone i viss utsträckning ätit 
ur större gemensamma fat. Man kan också ha haft 
tallrikar i tenn eller trä.

Efter stadsbranden 1619, dock okänt exakt från 
vilket år, bebos tomten av Staffan smed och när han 
avlider 1669 övertas den av hans son Enevol. Vid 
denna tid, när vi kommer in en bit i 1600-talet, ser vi 
en del förändringar i hushållets kärlinnehav. Siegburg- 
krusen finns inte kvar, men man hade flera slags sten
godskrus av annat slag, i huvudsak från Raeren och 
Frechen. Det fanns också ett mindre inslag av krus från 
Westerwald. Ett kärl i grått stengods var försedd med 
utvändig grön glasyr. Men man verkar ha haft färre 
stengodskärl totalt sett jämfört med föregående period. 
Det finns flera fragment av passglas och andra dricks
glas, liksom glasbuteljer.

Fajanskärlen är fortfarande en blandning av olika 
sorter - blåvita av holländsk typ, majolika, ett kärl 
med svart lysterglasyr och enkla, helvita fat och skå
lar. Men det verkar bara ha varit något enstaka kärl 
av vardera slaget. Fortfarande ser vi inga spår av att 
man skulle haft någon påtaglig mängd tallrikar.

Man har haft flera fat och skålar i rödgods och i ljusa 
lergods, som förmodligen använts som gemensamma 
fat att äta ur. Ett fat var dekorerat med fågelmotiv, likt 
de ”tuppafat” som är välkända från lite yngre halländ
ska material. Ett annat fat, i rödgods med hornmålad 
dekor, hade upphängningshål. Tydligen har alltså röd- 
godsfaten också under denna period i vissa fall fung
erat som prydnader, inte bara som bruksföremål.

Omkring 1680 bygger Enevol Staffansson ett nytt 
hus på tomten, ett representativt bostadshus som vän
der sig ut mot Köpmansgatan. Det övertas sedan av 
hans hustru Elsa Bengtsdotter, som senare kommer att 
gifta sig med guldsmeden Anders Joensson Stening.

De kärl som kan knytas till denna tidsperiod, det slu
tande 1600-talet, är ganska få - ett par fajanskärl, ett 
av dem polykromt och förmodligen holländskt, några 
anonyma kärl i vitgods, ett stengodskrus av Raeren- 
eller Frechentyp och ett Westerwaldkrus dekorerat 
med personifikationer av de sex dygderna. Man hade 
en stor mängd odekorerat rödgods, grytor och krukor, 
men också en del dekorerade fat och skålar. Bland 
matlagningskärlen fanns några jydepotter. Materialet 
domineras fortfarande av matlagningskärl och bords
kärl som verkar ha använts för gemensamt ätande och 
drickande. Vi ser ingen större mängd tallrikar eller 
bägare men det finns fragment av glasflaskor.

Elsa och Enevols dotter Sissela gifter sig så små
ningom med bagaren Petter Pettersson, som år 1704 
var den av hantverkarna i staden som betalade högst 
skatt. Petter och Sissela innehar tomten fram till 1721, 
varefter den går över till en annan bagare, Hans Olofs-

Fig. 128. Stengodskrus från Westerwald med personifikationer 
av de sex dygderna. Ca 1620. Från Halmstad, kv. Hertig Knut. 
Foto: Johannes Jansson.
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son Tillqvist, som avlider 1769.1 en brunn på tomten 
fanns det en mängd fynd som verkar ha deponerats 
någon gång kring eller strax efter 1700-talets mitt. De 
har alltså förmodligen tillhört det Tillqvistska hushål
let. Dessa kärl diskuteras i avsnittet om 1700-talets 
städer.

Kungsbacka
Från Kungsbacka skall vi diskutera keramiken från 
undersökningen i kv. Fisken 1. Kvarteret ligger nära 
Kungsbackaån, något bortom de mest centrala delarna 
av staden och i en enklare social miljö.714 Det finns en 
ganska stor kronologisk spännvidd bland fynden från 
de olika skedena, till exempel finns det några flintgods- 
skärvor i det bebyggelsehistoriska skede som daterats 
till ca 1500-1580. Vidare återfanns skärvor från ett 
och samma kärl i två olika skeden. Vi får alltså räkna 
med en relativt omfattande redeponering av material, 
vilket gör att beräkningarna nedan får tas med en nypa 
salt. Att jag överhuvudtaget tar med undersökningen 
här beror på att det finns så få undersökningar från 
Kungsbacka, utöver en del förundersökningar som inte 
givit anledning till vidare grävningar.

Sammantaget består detta material, liksom de ti
digare presenterade, i huvudsak av rödgods. Det ljusa 
lergodset är mindre vanligt, men det finns några fat 
och skålar i detta material, däribland två skärvor 
Wesergods. Stengodset består av några kärl av Wester
wald- respektive Raeren- eller Frechentyp.

Kärlen är kraftigt fragmenterade, vilket medför att 
antalet formbestämda kärl är få. Därför redovisar jag 
inga siffror för proportionerna mellan olika slags kärl. 
Men det finns en tydlig trend i materialet såtillvida att 
andelen bordskärl stiger med tiden. Rödgodskärlen är 
i huvudsak fat, grytor, stekpannor, skålar och krukor. 
Det finns också en kanna, blomkrukor och en bägare. 
Det är alltså ett typiskt urval av vad som tillverkades 
av de lokala krukmakarna. Inget av rödgodskärlen 
förefaller att vara importgods. De flesta kärlen är 
odekorerade och de verkar i huvudsak ha varit enkla

Fig. 129. Brättet till ett rödgodsfat från kv. Fisken, Kungsbacka. 
Foto: förf.

bruksföremål, med undantag för några dekorerade 
skålar och fat. Bland dessa finns ett årtalsfat från 1744.

Fajanserna är inte så många, de odekorerade vita 
eller enkla blåvita dominerar kraftigt och sannolikt är 
flera av dessa av inhemsk tillverkning från 1700-ta- 
let. Några holländska importkärl finns också, dels fat 
med oglaserad, kraftig fotring av den typ som vi fin
ner i mindre mängder i de flesta urbana miljöer under 
1600-talets förra hälft, dels ett fat med vågig kant 
(”buckelfat”) från 1600-talets senare del.715

Borgmästarens måltidskärl
I en annan social miljö finner vi borgmästaren i Kungs
backa, Jacob Erlandsson, som avled 1677. Ovan har 
jag diskuterat hans möbler och inredning och här skall 
måltidskarlen i hans bouppteckning granskas när
mare.716

Jacob Erlandsson kunde duka upp ett praktfullt 
bord. Bland hans kvarlåtenskap fanns en kanna, flera 
stop och en konfektskål av silver, liksom två krus, för
modligen av stengods, försedda med tennlock. Maten 
kunde läggas upp på fat av tenn eller fajans. Tillbehör 
som salt, kryddor och smör hade sina kärl, småfat av 
tenn som kallas salseker (saltsirker, saltzirker). Sådana 
var vanliga på 1500- och 1600-talens dukade bord.
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Upp till ett par dussin gäster kunde förses med varsin 
tallrik av tenn eller fajans. Det fanns silverskedar att 
tillgå, även om man vid denna tid normalt tog med 
sitt eget besticketui, med kniv, sked och kanske en 
gaffel. I bouppteckningen nämns dock inget sådant. 
Ljusstakar i tenn eller mässing lyste upp måltiden.

Dessa kärl kunde placeras på linnedukar av olika 
slag, det fanns damastdukar, silkessömmade dukar, du
kar med hålsöm och drälldukar samt bordstäcken. En 
mycket svårläst post har jag läst som servetter. Om 
denna tolkning är riktig, vilket inte är helt säkert, så 
fanns det 2-3 dussin sådana av olika kvaliteter. I kö
ket fanns mortlar, olika slags grytor och kittlar (däri
bland en särskild skinkkittel), stekpannor och stek
spett, alltihopa sådant som möjliggjorde en varierad 
matlagning med olika slags rätter.

Jacob Erlandssons hem innehöll flera av de förete
elser som brukar förknippas med framväxten av nya 
måltids- och umgängesvanor under den tidigmoderna 
epoken. I en ombonad miljö serverades gäster målti
der som säkert bestod av en rad olika rätter, upplagda 
på olika slags kärl. Individualisering och privatisering 
betonades i och med att varje gäst kunde sitta på en 
stol, få sin egen tallrik och kanske också en egen ser
vett. Det är lätt att tolka detta som ett typiskt hem från 
denna tid. I själva verket var det ganska otypiskt. Som 
vi såg tidigare när det gällde hemmens inredning så var 
variationerna stora, både mellan olika grupper av 
borgerskapet och inom den högborgerliga grupp som 
borgmästaren i Kungsbacka tillhörde.

1600-talets bouppteckningar i övrigt
Om vi ser på vilka kärl som tas upp i bouppteckningar
na och vilka vi finner i det arkeologiska källmateria
let så får vi två ganska olika bilder av kärlförekomsten 
i de halländska hemmen. Den främsta skillnaden är att 
keramik inte tas upp i någon större utsträckning i 
bouppteckningarna, särskilt inte före 1700-talets mitt, 
medan vi ju har mer eller mindre omfattande fyndma
terial med keramik från hela den period som diskute

ras här. Däremot tar bouppteckningarna upp en del 
kärltyper som sällan eller aldrig hittas arkeologiskt, 
som tenn- och träkärl

Genom bouppteckningarna har vi också möjlighet 
att få en bild av den materiella kulturen runt det du
kade bordet som inte inskränker sig till keramikkärlen. 
Elär öppnar sig en värld med bänkdynor, linnedukar, 
servetter och ljusstakar som vi sällan eller aldrig ser i 
våra arkeologiska fyndmaterial. I gengäld innehåller 
detta ofta stora mängder av den enklare köks- och 
hushållskeramik som i stort sett aldrig tas upp i bo
uppteckningarna.

I de äldsta bouppteckningarna, från 1653 och fram 
genom 1700-talets förra hälft nämns knappt några ler
kärl överhuvudtaget. Däremot finns det i några fall 
andra typer av keramik. År 1664 efterlämnade en 
rådmanshustru i Laholm ett vitt krus med silverlock 
och 1697 fanns 6 ”stenkrus” med tennlock och 4 
”stenfat” hos en rådmansänka från Elalmstad.717 Det 
går inte att avgöra om dessa kärl var i stengods eller 
fajans men beteckningen ”stenfat” används i hand
lingar från Göteborg ofta om fajansfat och fajans är 
därför en rimlig gissning.718 Krusen kan vara vilket 
som - eller kanske i lergods. Ett krus i vitt lergods med 
tennlock hittades i kv. Karl X i Halmstad, daterat till 
perioden mellan 1619 och ca 1750. Det är värt att 
notera att krusen med lock togs upp som metallföremål 
i bouppteckningarna, inte som keramik. Värdet av 
metallocken översteg uppenbarligen keramikvärdet.

Tennkärl fanns i de flesta hem. Som exempel på 
detta kan vi ta den äldsta excerperade bouppteck
ningen, efter prästhustrun Karen Jensdatter i Laholm 
1653. Den tar inte upp några keramik- eller träkärl 
alls men väl 58 tennfat, 79 tenntallrikar, 1 tennskål, 7 
tennkannor, 2 smörbrickor, 1 smörkanna och 1 salt
kar, också i tenn. Dessutom fanns 2 mässingsfat i boet. 
Förutom kärlen fanns mässingsljusstakar och ljus
plåtar att hänga på väggen.719 Detta är ett ovanligt 
stort innehav, men att man hade många tennkärl hos 
prästerna och det högre borgerskapet var i sig inget 
ovanligt, som vi såg från borgmästarhemmet i Kungs
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backa. Bouppteckningarna från Kungsbacka innehål
ler däremot mer keramik än de sydhalländska, åtmins
tone under 1600-talet och det tidiga 1700-talet.

Träkärl finner vi i vissa bouppteckningar, men det 
är inget genomgående drag. Det äldsta belägget bland 
de bouppteckningar jag gått igenom är från Tronarp i 
Kvibille, rådmansänkan Anna Rolofs som 1697 efter
lämnade sex träskålar och ett och ett halvt dussin trä
tallrikar. Thore Andersson i Kungsbacka efterlämnade 
ett rött träfat år 1703 och Anders Nilsson i samma stad 
avled 1718 med ett dussin gamla trätallrikar i sin ägo. 
Under loppet av 1700-talet försvinner dock trätallri
karna ur bouppteckningarna.

Dukar fanns i flera hem, drälldukar och någon en
staka damastduk, liksom bordtäcken och bänkdynor. 
Det var mycket textilier på och runt barockens dukade 
bord och borgarna i de halländska städerna följde i 
stor utsträckning detta mode. Bouppteckningen efter 
rådmannen Richard Olofsson i Halmstad år 1700 
upptar dessutom en servettpress, d.v.s. en slags mangel 
där linneservetter och dukar pressades släta i de rut
mönster vi kan se i det samtida genremaleriet.

Av övriga föremål som kan ha placerats på det du
kade bordet så är det främst ljusstakar vi ser i boupp
teckningarna. De verkar ha funnits i alla hem och ofta 
uppträder de i par. I Karen Jensdotters bouppteckning 
upptas t.ex. fem par mässingsljusstakar. Hon efterläm
nade också fyra ”Bord Crantzer” i mässing, ett slags 
underlägg för andra kärl. Parvisa ljusstakar fanns även 
i lågborgerliga hem, till exempel hos skräddarhustrun 
Kirstin Tuesdotter i Laholm 1677.

Bouppteckningar från det lägre borgerskapet, fram
för allt hantverkare, är ganska få under 1600-talet. Från 
Laholm finns det dock några sådana, vilka vittnar om 
ganska stora skillnader mellan medlemmarna av bor
gerskapet. Här ser vi inga uppsättningar av tallrikar, 
vare sig i tenn eller keramik. Ett par tre tenntallrikar 
och inga keramikkärl är det vanliga. Det fanns inga 
damastdukar i dessa hem. Fanns det dukar överhuvud
taget så var de drälldukar av enklare slag. Ett par ljus
stakar av tenn eller mässing kunde också finnas.720

Sammanfattande diskussion

Någon gång kring år 1500 sker en mycket påtaglig 
förändring av keramikinnehavet i Halmstad. Det äldre 
rödgodset och det medeltida stengodset försvinner näs
tan helt ur fyndmaterialen samtidigt som det yngre 
rödgodset blir helt dominerande. Det yngre rödgodset 
börjar användas redan under 1400-talet, men då i 
mindre mängder. I kv. Karl X fanns enstaka sådana 
kärl under 1400-talets förra hälft medan materialet 
från andra hälften av detta århundrade nästan till hälf
ten bestod av yngre rödgodsskärvor.721 I kv. Hertig 
Knut fanns 80 % yngre rödgods i den äldsta fasen, från 
sent 1400-tal till 1500-talets början.722 Genombrottet 
för rödgodset innebär också att fyndmaterialen helt 
kommer att domineras av kökskärl, särskilt trebenta 
grytor.

Under främst 1500-talet skiljer sig användningen 
av kärl i de halländska städerna från den vi ser i de 
kontinentala städerna. Mängden kärl i hemmen ver
kar ha varit mycket mindre totalt sett och de var dess
utom nästan uteslutande kökskärl - grytor - i rödgods. 
Under loppet av 1500- och 1600-talen ökar dock an
delen bordskärl stadigt i de arkeologiska fyndmateri
alen och kärl i andra material, främst fajans och sten
gods blir något vanligare, även om de oftast bara ut
gör några få procent av de totala skärvmaterialen. Det 
verkar också som om den totala mängden keramik 
ökar i städerna.

Träkärl är få i det arkeologiska materialet men i 
bouppteckningarna kan vi se att trätallrikar förekom 
i stadshemmen under 1600-talet. Lergods är mycket 
ovanligt i de halländska bouppteckningarna, där sten
gods och fajans är i stort sett de enda typer av keramik
kärl som tas upp till värdering.

Kärl av tenn tas däremot upp i en stor del av bo
uppteckningarna. Här kan vi se en tydlig skillnad mel
lan det högborgerliga skiktet, där det inte var något 
ovanligt med dussinvis med tenntallrikar och andra 
kärl och det lågborgerliga skiktet, där man för det 
mesta hade endast ett fåtal tallrikar.
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Jämför man bouppteckningarnas uppgifter om inne
havet av keramikkärl med de arkeologiska fynden 
framträder en rad påtagliga skillnader. De arkeolo
giska fynden domineras av kökskärl i rödgods, en 
fyndgrupp som helt saknas i bouppteckningarna. Detta 
medför att det är svårt att iaktta skillnader i ekono
misk och social status mellan olika grupper inom bor
gerskapet genom att bara studera jordfynden.

Avfallsmaterialet ger en bild av en relativt homo
gen stadskultur där alla hade ungefär samma slags 
kärl.723 I bouppteckningarna framträder däremot tyd
liga sociala och geografiska skillnader. Mycket gene
rellt kan man säga att hos det högborgerliga skiktet 
använde man fajanstallrikar och stengodskrus med 
metallock i betydligt större utsträckning än i de låg
borgerliga hushållen. Liksom man kunde ha ett eller 
ett par dussin tenntallrikar hos rådmän och handels
män kunde man ha ett dussin fajanstallrikar. Men 
fajanstallrikarna var under 1600-talet vanligare i 
Kungsbacka än i Halmstad och Laholm, vilket möjli
gen kan förklaras med närheten till Göteborg, med en 
påtaglig andel holländare bland befolkningen. I Gö
teborg är fajanskärl vanliga i såväl bouppteckningar 
som jordfynd.724

1500- och 1600-talets städer 
- utblickar
I landskapen runtomkring Halland tar sig förändring
arna av stadsgårdarna ganska olika detaljuttryck i de 
olika städerna. I flera danska städer ser vi exempel på 
hur bostadsdelen flyttas ut mot gatan samtidigt som 
stugans funktioner delas upp på ett bostadsrum och 
ett separat kök redan under 1400-talet, något som 
sedan blir mycket vanligt under 1500-talet. Under 
1500-talet ser vi också hur funktioner som tidigare 
inrymts i flera mindre hus nu samlas under samma tak 
i ett större byggnadskomplex. I dessa hus förläggs 
bostadsdelen ute i gatulivet.

Under 1500-talet ser vi också hur man börjar bygga 
bostadshus med en dekorativ långsida vänd mot ga

tan, till exempel i Malmö, Ystad och Helsingör. Så
dana hus var ofta byggda i tegel, men kunde också vara 
i korsvirke, där utkragade övervåningar gav stora 
möjligheter att utnyttja arkitekturen för dekorativa 
syften. Ovanför ingången till dessa hus placerades 
gärna en portöverliggare med byggherrens och hans 
hustrus initialer, byggaret och texter hämtade från 
Bibel eller psalmbok. Dessa portöverliggare kan ses 
som ett tecken på en tilltagande betydelse för indivi
den, byggherren, den som ägde huset och därmed för 
det privata ägandet.725 Samtidigt kan de också läsas 
som ett uttryck för en religiös mentalitet, för den be
toning på Bibelläsande och på det individuella ansva
ret inför Gud som kommer i och med den protestan
tiska reformationen. Från Halmstad är flera sådana 
portöverliggare kända, alla är dock från 1600-talet.726

I Västsverige ser byggnadskulturen annorlunda ut 
jämfört med Skåne och övriga Danmark. Husen var i
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Fig. 130. Tomtstruktur i Nya Lödöse. Ur Augustsson, manus.
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allmänhet byggda i trä och de flesta har förstörts i om
fattande bränder. Flera västsvenska städer har i stort 
sett inga bevarade hus från tiden före 1800-talets 
mitt.727 Vi har alltså mycket få stående hus att jäm
föra med. I huvudsak får vi därför lita till det arkeo
logiska materialet för att studera västsvenska 1500- 
och 1600-talshus.

Från Nya Lödöse har vi ett relativt stort arke
ologiskt material tack vare de omfattande undersök
ningar som gjordes först av Sixten Strömbom på 1920- 
talet och sedan av Hans Andersson 1969, främst i de 
norra delarna av staden.728

Nya Lödöse existerade mellan 1473 och 1621, så
ledes parallellt med Ny Varberg. Mellan 1547 och 
1571 var staden flyttad till Älvsborgs fästning. Denna 
stad brändes dock 1563, så under några år var Nya 
Lödöses borgerskap helt skingrat innan staden åter
uppbyggdes på sin gamla plats vid Säveåns mynning i 
Göta Älv.

Av allt att döma skedde en påtaglig förändring av 
bebyggelsestrukturen när staden återbefolkades 1571. 
Den äldsta fasen (1473-1547) är svår att se i det un
dersökta materialet och jag lämnar den därhän i detta 
sammanhang. Efter 1571 är det lättare att se gårds
strukturer, däremot verkar det inte finnas någon en
hetlig sådan, utan snarare ganska varierade lösningar. 
Trähus verkar ha varit det normala. Även en stånds
person som Hogenskjöld Bielke hade en gård i staden 
som i huvudsak var byggd i trä, även om han också 
hade ett källarhus.

Bostadsdelen var i allmänhet ett hus med en upp
värmd stuga och en kammare, eventuellt också en för
stuga. Fynd av kakel antyder dock att flera rum utö
ver stugan kan ha värmts upp. I några fall ser vi 
huslängor med en bod mot gatan och bostadsdelen 
innanför denna, i andra fall ser vi bostadshus som lig
ger med långsidan mot gatan. I något fall kan det ha 
funnits två bostadshus på en tomt, det ena vid gatan 
och det andra något indraget.729 Variationen i Nya 
Lödöse påminner därmed om den vi kunde ana oss till 
i Ny Varberg.

Göteborg grundades 1621 och här organiserades be
byggelsen redan från början på ett enhetligt sätt. På 
långsmala tomter placerades en envånig huslänga med 
gaveln mot gatan och längs huslängan en smal pas
sage in till bakgården. Från denna passage ledde dör
rar in till de olika rummen i längan. Närmast gatan 
låg en bod med separat ingång och innanför denna var 
bostadsdelen placerad, med förstuga, stuga och kam
mare. Längst in på gården låg ekonomibyggnaderna.

Denna grundstruktur var påfallande fast genom 
1600-talet och en bit in i 1700-talet. Vissa hus kunde, 
enligt det skriftliga källmaterialet, ha en murad fasad 
mot gatan, det talas om ”sirliga stengavlar”. Här anar 
vi influenser från de många holländare som kallades
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Fig. 131. Två byggnader från 1600-talets Göteborg. 
Ur Kihlberg 1986.
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till den nya staden för att bidra med sina expertkun
skaper när det gällde att bygga på sankmark - staden 
vilar på en lerig och vattensjuk strandäng.730

Det verkar alltså som om Göteborg ända in i 1700- 
talet har en bebyggelsestruktur som skulle kunna kal
las för medeltida där bostadsdelen ligger innanför en 
bod och inte är direkt synlig från gatan. Samtidigt bör 
man hålla i minnet att partiet närmast dåtidens gata 
oftast är söndergrävt av källare till nyare hus. Det är 
alltså oklart i vilken utsträckning strukturen med 
gatubodar var dominerande eller ej. Efter branden 
1746 började man emellertid i större utsträckning 
bygga stadsgårdar med representativa bostadshus som 
vände långsidan mot gatan. Enstaka sådana fanns re
dan under 1600-talet, som generalguvernören Lennart 
Torstenssons palats vid Stora Hamnen. Men då rör vi 
oss utanför den borgerliga sfären.731

Vänersborg grundades 1644. Flera omfattande 
bränder har utplånat den äldre bebyggelsen i staden, 
som dessutom fick en ny stadsplan år 1834. Staden 
uppvisar en inte helt enhetlig tomtstruktur, åtminstone 
om man ser till det föga omfattande arkeologiska 
material som står till buds - en undersökning. Från 
denna kan vi dock dra slutsatsen att i 1600-talets Vän
ersborg byggdes trähus med uppvärmd stuga, förstuga 
och en eller två kammare. Bostadsdelen låg med ga
veln mot gatan och stugan närmast denna. I det ar
keologiska materialet finns inga spår av bodbebyggelse 
närmast gatan. På de två tomter där strukturen var 
tydligast låg på den ena bostadshuset mot huvudga
tan och på den andra låg bostadsdelen mot en sido
gata och en ekonomibyggnad mot huvudgatan.732

Från Västergötlands städer i övrigt är de undersökta 
husen från 1500- och 1600-tal mycket få och det är 
svårt att generalisera kring utvecklingen. Men som en 
allmän tendens verkar man åtminstone under 1600- 
talet, kanske tidigare, bygga stadsgårdar med bostads
delen mot gatan, ibland gavelvända, ibland med lång
sidan mot denna. Samtidigt kan en äldre struktur med 
bostadsdelen indragen från gatan leva kvar länge, till 
exempel i Skara.733 Som vi såg ovan verkar denna

bebyggelsestruktur också ha använts i det äldsta Gö
teborg.

I de bohuslänska städerna Uddevalla och Mar
strand är bilden mera otydlig. I Marstrand har endast 
en gård från 1500- och 1600-talen undersökts i sin 
helhet. Här var under perioden från 1500-talets slut 
till 1630 gården lagd i fyrkant runt en stensatt gårds
plan. På ena sidan låg en huslänga med gaveln mot 
gatan, eventuellt med en bod närmast gatulivet. Innan
för boden fanns ett bostadsrum med eldstad och där
innanför ett rum med oklar funktion. Mot gatan låg 
också en ekonomibyggnad och inne på gården låg två 
hus med okänd funktion. I nästa fas, 1630-1699, var 
grundstrukturen densamma men det gick inte att ur
skilja var bostadsdelen legat. Det finns dock inget som 
tyder på någon direkt omläggning av bebyggelse
strukturen.734

Från Uddevalla, som grundades strax före sekelskif
tet 1500, känner vi till några fler exempel på stads
gårdar från denna tid. Här verkar det som om det sker 
en förändring kring 1600-talets mitt då man börjar 
bygga bostadshus med en långsida mot gatan. Bosta
den verkar i allmänhet ha haft en uppvärmd stuga, en 
förstuga och en kammare.735

Vi ser alltså stora likheter mellan de bohuslänska, 
västgötska och halländska urbana husen under 1500- 
och 1600-talen. De flesta borgare i Västsverige bodde 
i trähus med en uppvärmd stuga och ytterligare ett eller 
två oeldade rum. Ännu under 1500-talet låg bostaden 
ofta inne på gården, med bodar och eventuellt ekono
mibyggnader mot gatan.

Under 1600-talet började man i större utsträckning 
bygga bostadshus ute i gatulivet, men detta genomför
des inte på något helt konsekvent sätt. Någon tendens 
mot en ökad differentiering av bostaden för olika än
damål och olika hushållsmedlemmar är svår att iaktta 
ännu under 1600-talet. Även en storstad som Göte
borg var i huvudsak bebyggd med stadsgårdar av ett 
närmast senmedeltida utseende.

Halmstad avviker från det västsvenska mönstret på 
så sätt att här fanns flera murade hus, med en utform-
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Fig. 132. Planritning från Vänersborg. Ur Augustsson, manus.

ning och en planlösning som liknar det vi ser i till ex
empel Malmö och Helsingör, även om vi inte ser några 
sammanhängande partier i staden med representativa 
borgarhus. I Halmstad var de tegelmurade husen 
spridda solitärer bland småhus i korsvirke. De hör 
också i allmänhet till 1600-talet.

Vissa korsvirkeshus kunde dock utformas på ett re
presentativt sätt, med till exempel en utkragad över

våning och dekorativa snickeride
taljer, som Elsa Guldsmeds hus från 
1682. Också en hantverkare kunde 
alltså låta bygga denna typ av hus, 
om än en sådan ur det högsta skik
tet bland hantverkarna. Förekom
sten av flera portöverliggare för
sedda med initialer och texter med 
religiös innebörd knyter också sam
man Halmstads byggnadskultur med 
den skånska och danska. Sådana är 
mig veterligt inte kända från övriga 
västsvenska städer. De halländska 
är dock något yngre än de skånska.

Hur sydvästsvenska hemmen va
rit inredda är inte lätt att se i det ar
keologiska materialet. En serie bo
uppteckningar från 1500-talets Mal
mö låter oss däremot diskutera detta. 
Det rör sig om kvarlåtenskap efter 
hantverkare och köpmän med olika 
social och ekonomisk status.

Liksom i de halländska 1600-tals- 
uppteckningarna kan vi se en skill
nad mellan ett högborgerligt skikt 
och ett enklare sådant. Några typer 
av möbler och föremål finns dock i 
praktiskt taget alla hem. Dit hör kis
tor, skåp, bord, dukar att lägga på 
borden och bänkar av olika slag, lik
som dynor att sitta på. Mängden tex
tilier är påfallande stor i de flesta 
hem och de specificeras i allmänhet 

noggrant på ett sådant sätt att deras ekonomiska och 
statusmässiga värde blir tydligt. Fristående sängar är 
mindre vanliga, men sådana tas upp i drygt hälften av 
bouppteckningarna, ibland tillsammans med sängom- 
hängen. Stolar är däremot mycket ovanliga och för
tecknas endast i fyra fall, då bara två eller tre stycken. 
Vi ser också enstaka exempel på sådant som klockor 
och tavlor.
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Ett par Malmögårdar kan möbleras rum för rum med 
hjälp av bouppteckningarna, naturligtvis med reserva
tionen att alla möbler och föremål i hemmen inte be
höver ha förtecknats. Hos Barbro Jens Skrivers var 
stugan möblerad med bord, bänkar med dynor och tre 
stolar. Över bordet hängde en himling, alltså en deko
rativ textil. Här fanns också en säng med sängkläder, 
en vagga och en barnsäng, liksom kistor fyllda med 
textilier. Dessutom en mängd tennföremål och en ljus
krona i mässing. Stugan verkar alltså ha varit platsen 
för både måltider och för sovplatser, barnens liksom 
antagligen husbondfolkets. Också i härbärget fanns en 
säng med sängkläder, ett bord, stolar och en del texti
lier. Ett brädspel hade också sin plats här, liksom två 
stora böcker. Ytterligare två sängar fanns på loftet. 
Detta var alltså ett i hög grad representativt borga r- 
hem, som skiljer sig från de flesta, även om det är ty
piskt för det högborgerliga skiktet i Malmö.

Även Meinort Harckes hem i Dringenbergska går
den kan möbleras rum för rum. Här fanns två stugor, 
en stor och en liten, där rummen tycks ha fyllt lite olika 
funktioner. I den stora stugan fanns skåp, kistebänkar 
och en del textilier. Den lilla stugan verkar ha varit det 
mest representativa rummet, med en stolpsäng med 
omhängen, ytterligare en säng, ett bord och bänkar. 
På väggarna hängde tavlor med religiösa motiv och här 
fanns dessutom en liten klocka. De övriga rummen 
tycks ha haft en enklare karaktär av förrådsutrymmen 
och sovplatser för tjänstefolk.736

I det lågborgerliga skiktet, i Malmö liksom annor
städes, var den materiella kulturen av enklare slag och 
den ekonomiska statusen kunde vara betydligt lägre. 
I detta hänseende var gruppen borgare ingen enhetlig 
samhällsklass. Den lågborgerliga gruppen är också 
betydligt sämre känd och det finns inget mer omfat
tande källmaterial från angränsande områden att jäm
föra med.

Lergodskärl är mycket ovanliga i de halländska 
bouppteckningarna och detsamma gäller för Malmö. 
Endast två av de bouppteckningar från 1500-talets 
mitt som jag har studerat förtecknar lerkärl. I det ena

fallet rör det sig om tre fat och ett krus, i det andra 
om 30 ”lerpottor”.737 Däremot finns det ett rikt urval 
av rödgodskärl i det malmöitiska fyndmaterialet.738

1500-talet, liksom 1400-talet, var i hög grad en trä
kultur. I inventarier och bouppteckningar från nuva
rande danskt område nämns stora mängder bägare, 
fat, tallrikar och andra kärl av trä. Inte sällan beskrivs 
de som röda. Det fanns också statusmässiga skillna
der mellan olika slags träkärl; det omtalas ”herrefade” 
och ”knabefade”. Träkärl importerades från Finland 
och från Hansastäderna, men de tillverkades också i 
Danmark. Även i Halland verkar tillverkning av trä
kärl ha skett.739

Keramikkärlen dominerar dock de arkeologiska 
materialen, i allmänhet i form av rödgods, ljusa ler
godstyper, fajans och stengods. I de kontinentala fyn
den är det rhenländska stengodset mycket vanligt vid 
denna tid och kan uppgå till hälften eller mer av 
skärvorna, även om mängderna verkar minska något 
under 1600-talet, i alla fall sett i relation till andra 
kärltyper som fajanser.740

Vid 1500-talets början introduceras en ny typ av 
dekor på stengodskrusen med pålagda reliefer där 
motiven hämtats från samtida tryckta källor, särskilt 
bibliska, allegoriska och heraldiska motiv. Stengodset 
får då en ny roll som bärare av politiska och sociala 
budskap och de reliefdekorerade kärlen blir mycket 
vanliga i den kontinentala och engelska stadskulturen. 
David Gaimster menar att man i stengodsets spridning 
kan se hur idéer förknippade med renässansen och 
reformationen sprids i olika sociala skikt.741

Stengodskärlen var handelsvaror i sig själva. Ofta 
diskuteras ju spridning av keramik över större områ
den i termer av emballage, att kärlen skulle ha trans
porterats som behållare för andra varor och därmed 
spegla handeln med till exempel vin, snarare än ett 
intresse för kärlen som sådana. Men stengodset är ett 
tydligt uttryck för att keramiken som sådan var intres
sant nog som handelsvara, vilket i sin tur antyder att 
den fyllde en funktion som bärare av status och social 
identitet. Den har också satts i samband med framväx-
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ten av en stadsbaserad medelklass - ett borgerskap - 
som under senmedeltiden får ett ökat materiellt väl
stånd och ökar sin konsumtion av en rad materiella 
ting, däribland måltidskärl.742

Tecken på stengodsets betydelse ser vi också i den 
samtida konsten, där stengodskärl ofta förekommer i 
symboliskt laddade sammanhang. De kan till exem
pel användas som blomvaser i Maria-målningar, där 
blommorna symboliserar Marie jungfrulighet. I mer 
världsliga sammanhang ser vi dem i det holländska 
stillebenmåleriet tillsammans med exotiska och dyr
bara ting som kinesiska porslinsfat, sydeuropeisk ma
jolika och silverkärl. I renässansens och barockens 
konst är praktiskt taget varje detalj bärare av en eller 
flera symboliska innebörder. Att stengodskärlen är så 
vanliga här är ett tydligt uttryck för deras betydelse.743

Dessa kärl användes också i de västsvenska stä
derna, men i relativt små mängder. Under 1500-talet 
uppgår andelen stengods som mest till omkring 5 % 
av skärvorna i fyndmaterialen och ibland är det näs
tan obefintligt, till exempel i de äldsta faserna i Ny 
Varberg respektive Nya Lödöse, där det i stort sett 
uteslutande fanns rödgodskärl bland fynden. En ned
gång i antalet stengodskärl från 1400- till 1500-tal är 
synlig också i Lund, även om flera olika typer finns 
representerade här.744

Ett intressant faktum i detta sammanhang är att de 
första borgarna i Nya Lödöse i huvudsak tycks ha varit 
svenskar. Därutöver fanns det främst en del danskar. 
Först på 1570-talet verkar antalet tyskar öka i Nya 
Lödöse och fram mot sekelskiftet 1600 kommer en rad 
holländare.745 Frågan är då om stengodset i någon mån 
är avhängigt närvaron av en tysk befolkning och där
med speglar geografisk tillhörighet, en social identitet 
knuten till det område man härstammade ifrån, sna
rare än status eller handelskontakter.746

Bland de stengodskärl som trots allt fanns i de väst
svenska städerna är variationsrikedomen relativt stor. 
Där användes till exempel kärl från Köln, med ekblads- 
rankor över kärlkroppen, där fanns Bartmannskrus 
och krus med reliefdekorerade band över kärlkroppen

från Frechen, krus från Raeren och Westerwaldkrus, 
som snabbt blir vanliga från 1600-talet.747

I Nya Lödöse har vi en rik provkarta på de typer 
vi också ser på kontinenten. Här förekom till exempel 
krus dekorerade med vapen, som det danska kunga- 
vapnet och kung Sigismunds vapen. Framställningar 
av dygderna och lasterna, av bibliska scener och av 
bondedansen finns i materialet, liksom en rad andra 
motiv.748 Även om man inte hade så många stengods
kärl, så hämtades dessa från en rad olika produktions
platser.

Några få stengodskärl återfinner vi också i boupp
teckningarna från 1500-talets mitt i Malmö. I de flesta 
hem förtecknades enbart tennkärl, som ibland kunde 
uppgå till stora mängder. Enstaka ”stenkrus” har för
tecknats, i något fall med tennlock.749

Det stengods som nådde Skandinavien gjorde så ge
nom Hansans försorg. Därmed skulle de också kunna 
användas som ett mått på hur hanseatisk kultur och 
livsstil anammades i Skandinavien. Att denna nådde 
städerna är helt klart, liksom att den i stort sett stan
nade där. Stengodskärl på landsbygden var som vi sett 
mycket ovanliga under 1500-talet och det tidiga 1600- 
talet. Däremot börjar de synas i fyndmaterialen en bit 
in i 1600-talet och då främst i form av Westerwald- 
kärl.750

Fig. 133. Wesergods. Fat från kv. Borgmästaren i Marstrand, 
ca 1570-1630. Foto: förf.
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Också andra importerade kärl är ovanliga i de väst
svenska städerna, till exempel fajanser och olika slags 
lergodskärl. Det tyska Weser- och Werragodset an
lände till Västsverige i små mängder. Enstaka skärvor 
finns i de flesta stadsmaterial, där Wesergodset är det 
vanligare av de båda typerna. Werragods har jag bara 
iakttagit i Ny Varberg och i Uddevalla i de fyndmate
rial som studerats här.751 Wesergods i små mängder har 
också påträffats i Lund.752 Dessa kärl är dock ganska 
få också i de kontinentala materialen (fig. 133).753

Vanliga i kontinentala material är däremot fajanser, 
särskilt under 1600-talet då de tidvis kan dominera 
fyndmaterialen.754 Medan stengodset närmast kan 
förknippas med drycker användes fajanser i stor ut
sträckning till mat, även om en del andra användnings
områden också var vanliga, till exempel nattkärl, apo- 
tekskärl, kannor och tekoppar. Men en mycket stor del 
av de fajanskärl som tillverkades och användes i de 
nordeuropeiska städerna var fat och tallrikar i olika 
former och storlekar.755 De tillverkades också i serviser 
och det var alltså möjligt att köpa ett dussin eller så 
likadana tallrikar att duka med. Tallrikarna kunde 
vara dekorerade med deviser, ofta av skämtsamt slag, 
fjärran från den mer högtidliga prägel som stengod
set hade, med sina allegoriska figurer och vapenbilder. 
Ibland kunde deviserna vara uppdelade på flera tallri
kar, så att man måste ha ett halvt eller ett helt dussin 
sådana för att få hela texten. Detta understryker i hög 
grad användningen av individuella tallrikar. Också 
religiösa motiv eller texter kunde förekomma på fa
janstallrikarna.756

Användningen av fajanskärl verkar ha varierat gan
ska mycket i de olika västsvenska städerna. I Göteborg 
var de mycket vanliga, de finns både i jordfynden och 
i bouppteckningarna, vilket antagligen till stor del kan 
förklaras med att staden under 1600-talet hyste en stor 
holländsk befolkning. De fajanskärl som har hittats i 
staden är till stor del av holländsk tillverkning. Här 
kan fajans möjligen ha fungerat som en markör av geo
grafisk tillhörighet på samma sätt som stengodskärlen 
i Nya Lödöse kan ha gjort.757

Fig. 134. Fajansfat, troligen av holländsk tillverkning. Sent 
1600-tal till tidigt 1700-tal. Från Halmstad, kv. Kirsten Munk. 
Foto: Johannes Jansson.

Som vi såg verkar den göteborgska ”fajanskulturen” 
också ha tagits upp i Kungsbacka. Borgmästaren i sta
den kunde på 1670-talet duka med två dussin fajans
tallrikar, förutom en mängd tennkärl. I Halmstad ver
kar fajanskärl däremot ha varit mindre vanliga. De 
förekom i flera olika slags hem, också bland hantver
karna, men skärvmängderna motsvarar ofta bara nå
got enstaka kärl av varje slag. Däremot är variations
rikedomen stor. Det verkar som om man skaffat en
staka exemplar av olika sorters kärl snarare än enhet
liga serviser.

Bouppteckningarna ger en liknande bild, där före
kommer relativt få fajanskärl om man jämför med Gö
teborg och Kungsbacka. Detsamma gäller bouppteck
ningarna från Laholm. Först under 1700-talet ökar 
mängden fajanskärl i Halmstad, något som torde 
hänga samman med att en inhemsk tillverkning kom
mit igång.

I de bohuslänska städerna Marstrand och Udde
valla är också fajanserna få i fyndmaterial från 1600- 
talet. De utgör i allmänhet bara någon enstaka pro
cent av det samlade materialet. 1 Brätte, som lades ned 
1644, förekom däremot en större mängd fajanser men 
här är det lite oklart hur proportionerna egentligen såg
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ut mellan olika slags kärl. Rödgodset dominerar dock 
kraftigt i alla de västsvenska städerna under 1500- och 
1600-talen.758 Detsamma gäller för Jönköping, där 
rödgodset är många gånger vanligare än fajans och 
stengods under 1600-talet.759 I vissa in landsstäder, som 
Lidköping, finns det i stort sett uteslutande rödgods- 
kärl i fyndmaterialen från denna tid.760

Behovet av tallrikar för individuell dukning fylldes 
i de halländska hemmen av tennkärl och antagligen 
också av trätallrikar. 1 de flesta högborgerliga hem 
förekom stora mängder - dussinvis - med tenntallrikar 
och tennfat. Sådana förekom också i lågborgerliga 
hem, till exempel hos hantverkare, men där var de 
betydligt färre, liksom på landsbygden. I de två senare 
fallen rör det sig om ett par tre stycken tenntallrikar 
och hur de användes är oklart. Dukade man med dem 
eller ställdes de upp på en hylla som skådefat?

Den borgerliga kulturen i Halland under 1500- och 
1600-talen visar alltså likheter med både den skånska 
och den övriga västsvenska. Halmstad och Laholm 
visar större likheter med det sydligare området medan 
städerna norr därom i högre grad faller in i ett allmänt 
västsvenskt mönster. I Kungsbacka ser vi från 1600- 
talet ett tydligt inflytande från Göteborg, särskilt i 
kärlkulturen.

Stadsgårdar under 1700-talet

Stadsgårdarnas utseende
När vi kommer in i 1700-talet kommer vi också in i 
en tidsperiod då det arkeologiska källmaterialet i stort 
sett upphör. Endast ett fåtal undersökningar har be
rört byggnadslämningar från denna tid. Det finns 
också relativt få bevarade byggnader i de halländska 
städerna, som flera gånger drabbades av bränder. I de 
flesta av städerna är bebyggelsen från 1800-talets se
nare del och framåt. Undantaget är Halmstad där det 
finns några äldre stadsgårdar bevarade.

En av dessa är Broktorpsgården vid Kyrkogatan, 
från 1700-talets början. Den är ett exempel på enk-
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Fig. 135. Broktorpsgården, planritning ur Augustsson 1992.

lare borgerlig arkitektur, en L-formad gård med stuga, 
förstuga och portgång i korsvirke mot gatan och på 
gårdsplanen en ekonomibyggnad i knuttimring och 
skiftesverk. Ekonomibyggnaden har ett separat kök, 
som ansluter till stugan, där det finns en kakelugn. 
Innanför köket ligger en kammare. Bostadsdelen har 
en övervåning som ursprungligen använts som maga
sin och ekonomibyggnaden en övervåning med oklar 
användning. Båda övervåningarna har nåtts via utvän- 
diga trappor och en svalgång, några invändiga trap
por har alltså inte funnits.

Laholm härjades svårt av bränder under 1600-ta- 
let. De äldsta bevarade husen är därför från 1700-ta- 
let, i allmänhet i korsvirke. Däremot har ingen bebyg
gelse från denna tid undersökts arkeologiskt. Ar 1806 
invigdes en ny prästgård med en manhusbyggnad av 
modernt snitt, som ger en antydan om byggnadsskicket 
vid denna tid. Den hade kök med källare inunder, spis
kammare, visterhus och en pigkammare. Det fanns en 
dagligstuga med två kamrar på ena sidan och två ga
velrum på vinden. Här hade man alltså betydligt fler 
bostadsrum än i den äldre prästgården.761

De äldsta delarna av Falkenberg, kring stadskyrkan 
S:t Laurentii, ger intryck av en ålderdomlig bebyggelse. 
Och själva grundstrukturen, med gator, kyrka och torg 
är med stor sannolikhet den ursprungliga, senmedel
tida. Men på grund av en rad omfattande bränder är 
nästan ingen bebyggelse från tiden före 1800-talet be
varad och de flesta husen är byggda mellan 1850 och



Fig. 136. Falkenberg på en karta från 1811. Norr är nedåt. Ur Falkenberg - stad att bevara.
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1900. Den enda äldre träbyggnaden är den s.k. Hind- 
strömsgården från 1740-talet, en mindre stadsgård 
med bostadshus och stall längs Storgatan. Från mit
ten av 1700-talet är också en tegelbyggnad, den före 
detta borgmästargården på Storgatan 24. Detta hus 
var antagligen stadens största bostadshus, i två våning
ar och med en körport in till gården.762 I övrigt var 
Falkenberg en utpräglad trästad. År 1747 inventera
des 77 trähus men bara två stenhus i staden.763

En karta från 1811 ger en bild av en ganska glest 
bebyggd stad. Längs huvudgatan, som följer Ätrans 
lopp, ligger stadsgårdarna på rad. De kringbyggda går
darna är få och finns framför allt vid torget. I övrigt 
är staden bebyggd med en- och tvålängiga gårdar, i- 
bland med något friliggande uthus på gården. Husen 
vänder långsidan mot gatan.764

I bouppteckningarna finns ibland uppgifter om 
husens utseende. Ur dessa kan vi utläsa att det fanns 
en och annan ryggåsstuga i staden ännu under 1700- 
talet men också hus av ett annat slag. Bostadshus mot 
gatan med stuga, en eller två kammare och kök samt 
uthus på gården verkar ha varit en typisk bostad för

hantverkarna i staden, i alla fall för de krukmakare, 
vilkas bouppteckningar har studerats.765

Från 1759 har vi en beskrivning av Varberg, för
fattad av Johan Rosén, präst, lärare och publicist och 
svärson till kyrkoherden i Varberg. Han ger en bild av 
en stad byggd nästan helt i trä, endast kyrkan och två 
källare var murade. Tekniken var i allmänhet knuttim
ring med träpanel och husen var rödfärgade. Först efter 
branden 1767 byggdes enstaka murade hus. Den äldsta 
stadskartan från 1750 visar en ganska glest bebyggd 
stad, med byggnader som vänder långsidan mot ga
tan och stora gårdsplaner.

De stora gårdsplanerna fyllde en funktion i handeln 
med de tillresta bönderna. Där kunde man köra in med 
vagn och där fanns utrymmen både för magasinering 
av varor och för övernattande bönder. 1700-talets 
handelsgårdar vet vi dock inte mycket om i detalj, 
beroende på flera större bränder i Varberg under 1760- 
talet.

Undersökningen i kvarteret Fisken i Kungsbacka 
har ju diskuterats några gånger ovan och här återvän
der vi till den igen. Byggnadsresterna från 1700-talet

Fig. 137. Rekonstruktion 
av stadsgårdar i Kungs
backa. Ur Johanson & 
Grill 1966.
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var svårtolkade. Husen var dåligt bevarade men ge
nerellt sett var de byggda i trä på stensyll. Samma typ 
av hus kommer sedan att användas fram till stads- 
branden 1846. Orienteringen är inte helt klar, men åt
minstone något av husen var gavelvänt mot gatan.766

Branden 1846 utplånade så gott som hela den äldre 
stadsbebyggelsen i Kungsbacka. Några bevarade, äldre 
hus finns därför inte här. Men stadens utseende före 
branden har rekonstruerats med hjälp av främst brand- 
försäkringshandlingar. I någon mån kan vi alltså få en 
bild av stadens utseende, som i alla fall kan föras till
baka till 1700-talets senare hälft. En stor del av de hus 
som förstördes vid branden tycks nämligen ha varit 
byggda då (fig. 137).767

Vid denna tid var Kungsbacka en utpräglad trästad. 
Endast enstaka källare tycks ha varit murade. Tabell
verkets inventering av tillståndet i Sveriges städer 1747 
tar upp 63 hus i Kungsbacka, samtliga byggda i trä.768 
Som i de övriga halländska städerna bestod stads
gårdarna av flera byggnader. Bostadshuset var i all
mänhet placerat med långsidan mot gatan, med en 
köksbyggnad i vinkel mot detta. Övriga ekonomibygg
nader låg runt gårdsplanen.769

"Slottsprästens gård" i Halmstad

I kvarteret Halmkärven i Halmstad låg en gård som 
är känd både genom arkivaliskt och arkeologiskt käll
material, den så kallade ”slottsprästens gård”.

Gården, som låg ut mot Stora Torg, har använts av 
ett socialt mellanskikt bland stadsborna. Den ägdes 
1695 av Johanna Krämers men var pantsatt till slotts
kyrkan och hyrdes ut. Slottsprästen hade företräde till 
gården, men den beboddes tidvis av andra. Ar 1696 
hyrdes gården av fortifikationssmeden Anders Olsson 
som reparerade huset år 1701. Med hjälp av den be
skrivning som gjordes när huset reparerades och ett 
syneprotokoll från 1704 har gården delvis kunnat re
konstrueras.

Bostadsdelen var ett korsvirkeshus, ca 10x4 meter 
med kammare, kök och stuga i bottenvåningen och två

vindskammare, således fyra bostadsrum. Byggnaden 
hade flera glasfönster, en kakelugn och en biläggarugn 
av järn. På gården fanns stall, vedbod samt ett brygg- 
och kokhus. Det är sannolikt dessa gårdsbyggnader 
som kom att beröras av den arkeologiska undersök
ningen. Taken var åtminstone delvis torvtäckta, taket 
på bostadshuset var möjligen täckt med tegel. Gårds
planen var delvis stenlagd.770

På gårdsplanen undersöktes i skärningen mellan 
denna gårdstomt och två andra en del svårtolkade 
byggnadsrester som i huvudsak torde ha tillhört eko
nomibyggnader. Elnder 1500-talet och fram till stads- 
branden fanns här två byggnader på sylisten, det ena 
med kullerstensbelagt golv. Inget av dem hade någon 
eldstad. Det ena huset hade en mindre, kallmurad käl
lare. Även själva gårdsplanen var belagd med kuller
sten. Direkt efter branden verkar det ena av husen ha 
reparerats och använts ännu en tid, innan en större 
förändring skedde kring 1600-talets mitt. Då revs de 
gamla husen och hela gårdsplanen belädes med kul
lersten.

I områdets sydvästra del syntes svaga spår av ett 
hus. Rester efter ett ugnsfundament av tegel och fynd 
av kakel tyder på att det varit ett bostadshus. Det bör 
ha tillhört den gård som beskrivits ovan i dess äldre 
fas. Vid 1700-talets början tycks det endast ha funnits 
ekonomibyggnader på gårdsplanen, men de arkeolo
giska lämningarna skulle kunna härröra från en 1600- 
talsbyggnad.

Fyndmaterialet från kv. Halmkärven innehåller 
fönsterglas i alla faser, alltså från 1500-talet och framåt 
men mängden ökar kraftigt med tiden. Endast två frag
ment av ugnskakel hittades och de tillhör båda tiden 
efter stadsbranden.771

Reparationsräkningen från 1701 och syneprotokol- 
let från 1704 hjälper oss att diskutera gårdens utse
ende rum för rum. Besiktningen börjar i förstugan, där 
inget nämns utöver dörrarna. Sedan fortsätter vi in i 
stugan, där det fanns en kakelugn av järn ”med pat
ter på”, fem glasfönster, ett stort fyrkantigt bord med 
korsfot, tre hyllor, två väggfasta bänkar och en ”in-
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Fig. 138. Plan över byggnads- 
lämningarna i kv. Halmkärven.
Ur Rosén 1992.
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murad” säng. Köket innehöll en dåligt underhållen 
eldstad med bakugn. Innanför stugan fanns en kam
mare med ett fönster. I nattstugan på övervåningen 
fanns sex fönster, två utskurna hyllor, en gammal säng 
och en kakelugn ”af taakpannor”. I övrigt anges ingen 
rumsindelning på loftet i besiktningen men i repara- 
tionsräkningen 1701 nämns två kammardörrar på lof
tet, utöver nattstugan.772

I denna gård hade man alltså vid 1700-talets bör
jan en fullt utvecklad uppdelning på olika rumsfunk
tioner. Ett separat kök, en stuga för måltider och um
gänge, en sovkammare med kakelugn och flera glas
fönster vittnar om att en ny bostadskultur börjat sprida 
sig också utanför det högborgerliga skiktet. Samtidigt 
ser vi drag från en äldre inredningskultur leva kvar, 
som den inbyggda sängen i stugan. Eftersom det i stort 
sett inte finns några bouppteckningar från 1700-talets 
Halmstad är det svårt att diskutera den materiella kul
turen i övrigt i denna typ av hem.

Magdalena Christensdotters 
hem i Kungsbacka
År 1759 avled Magdalena Christensdotter, hustru till 
handelsmannen Johan Kollberg i Kungsbacka.773 Fa
miljen tillhörde det mer förmögna borgerskapet i sta
den. Deras bostad var en större gård vid torgets södra 
sida, som ödelädes av en brand 1777. Då ansågs den 
vara den största och vackraste i staden.774 I bouppteck
ningen kan vi se hur bostadsskicket förändrats från det 
föregående århundradet. Även detta bo innehöll en 
mängd textilier, men de är inte lika detaljerat beskrivna 
som några decennier tidigare. Man får intrycket att 
tyngdpunkten för vad som är statusmässigt börjar 
tippa över mot möbler och andra inredningsdetaljer. 
Antalet möbler är också betydligt större i denna bo
uppteckning. Nya inredningsdetaljer har tillkommit, 
t.ex. gardiner, som vi inte sett tidigare, och en teduk. 
Även andra föremål med anknytning till tedrickandet 
fanns i hemmet, däribland flera tebord, en tekanna och 
några tekoppar.

Man hade flera bostadsrum i gården och ett separat 
kök. Till en viss del är det möjligt att följa hur de olika 
rummen var möblerade, även om det inte anges för alla 
möbler i vilka rum de var placerade. I dagligstugan, 
som verkar ha varit ett representativt rum, finner vi 
en förgylld spegel, ett skåp med dörrar och två lådor, 
två bordbänkar, ett bord, en säng, en tavlett (liten 
hylla) och antagligen ett antal stolar. Detta rum har 
av allt att döma använts för såväl umgänge som sömn. 
Traditionen från 1600-talet att låta ”paradsängen” ha 
sin plats i ett representativt rum lever uppenbarligen 
kvar en bra bit in i 1700-talet och verkar för övrigt 
ha gjort så ända in i tidigt 1800-tal.775

Kammaren var möblerad med en bordbänk och ett 
litet bord och ev. en säng. I gårdskammaren fanns en 
spegel, ett målat bord och en utdragbar säng. Även i 
kökskammaren fanns en säng. Det fanns alltså ett stort 
antal sängplatser i hemmet och uppdelningen av hus
bondfolk och tjänstefolk har antagligen varit genom
förd fullt ut.

Lars Orups hem i Halmstad
Lars Orup var handelsman och rådman i Halmstad. 
Hans handelsverksamhet var delvis knuten till ostin- 
diehandeln och Kina, dit han själv hade rest.776 När 
han avled 1815 hade han två bostäder, dels en gård 
vid Storgatan, dels fastigheten Lugnet öster om sta
den.777 Det mycket omfattande bohag som tas upp i 
bouppteckningen har alltså antagligen varit avsett för 
två hem. Trots detta är det en stor förändring jämfört 
med 1600-talets men också 1700-talets relativt fåta
liga möbler. Textilierna är många, men i huvudsak 
kortfattat beskrivna. Möbler och porslinskärl tycks ha 
markerat hemmets status.

Det som möter oss här är interiörer med en lång 
rad möbler och småting av olika slag. Dessvärre fram
går det inte alls hur möblerna var fördelade på olika 
rum, eller ens på de båda bostäderna. Men samman
taget förtecknas rader av speglar, väggur, soffor samt 
48 stolar av olika slag plus 4 länstolar. Bord av flera
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Fig. 139. Bebyggelsen i fas V med tomtgränserna från 1750 års karta inlagda och avfallsbingen 
A V:8 markerad. Efter Bjuggner 1996, tomtgränser rekonstruerade av förf.
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slag fanns i hemmen - matbord, sybord, tebord och 
spelbord, skåp av olika slag och nymodigheten ”bu
reau”. Ett lackerat bord med skåp knyter an till 1700- 
talets Kinasvärmeri. Här är vi tydligt på väg in i 1800- 
talets borgerlighet, med dess vurm för ombonade hem, 
där knappt en yta lämnades utan att dekoreras med 
textilier eller prydnadsting.778

Sammanfattande diskussion
Med reservation för att 1700-talets halländska stads
bebyggelse inte är så väl känd, kan man sammanfatta 
den enligt följande. Det fanns flera variationer när det 
gällde stadsgårdarnas utseende. Den ”typiska” gården, 
kringbyggd med inkörsport från gatan in till en stor 
gårdsplan med ekonomibyggnader fanns på sina håll, 
men det var inte den enda typen. I flera fall var går
darna bara tvålängade, eller bestod av ett bostadshus 
och något friliggande uthus. I samtliga kända fall har 
bostadshuset legat vänt med långsidan mot gatan och 
ekonomibyggnaderna på gården. Bostaden har haft ett 
separat kök, en stuga och en eller flera kammare. Detta 
verkar vara giltigt också för den enklare bebyggelsen. 
Här verkar det inte ha skett någon mer påtaglig för
ändring från föregående århundrade. 1700-talet kan 
närmast ses som en tid då stadsgården funnit sin form, 
även om förändringar naturligtvis har gjorts på ett 
detaljplan.

Uppdelningen av landskapet med en sydlig och en 
nordligare del vad gäller byggnadsskicket är tydlig 
också under 1700-talet. I Halmstad och Laholm do
minerar korsvirket, särskilt i bostadshusen, medan 
Falkenberg, Varberg och Kungsbacka i huvudsak var 
bebyggda med trähus. Tegelmurade hus var ovanliga 
eller obefintliga i alla de halländska städerna.

1700-talets städer - måltidskärlen
Det arkeologiska materialet innehåller som vi har sett 
inte många byggnadslämningar från 1700-talet. Dä
remot finns det ett relativt stort fyndmaterial, främst

från Halmstad, som har påträffats i avfallsbingar och 
igenfyllda brunnar. Att deponera sitt avfall på detta 
sätt verkar vara typiskt för de västsvenska städerna 
under 1600-talets slut och 1700-talet. Det innebär att 
skärvorna inte har blivit söndertrampade på samma 
sätt äldre tiders material, som oftare påträffas spritt i 
kulturlager. Vi har alltså en betydligt bättre uppfatt
ning om kärlkulturen under 1700-talet än om bostads
kulturen mera allmänt.

Tre fynd från Halmstad
I kvarteret Karl X fanns en avfallsbinge på bakgården 
till den byggnad som år 1695 tillhörde kronobageriet. 
År 1750 var kronobageriet borta och tomten bebod
des nu av fältskären Klinkow. Det är möjligt att fyn
den i bingen har tillhört honom. Generellt sett kan de 
dateras till 1700-talets förra hälft eller 1600-talets slut 
och de kan alltså lika väl ha tillhört någon som be
bodde tomten före Klinkow (fig. 139).779

Fragment av nio keramikkärl låg i bingen och flera 
av kärlen var nästan kompletta, även om de kunde 
vara kraftigt sönderslagna. De var en kruka, en trefots
gryta och ett fat i rödgods liksom en kruka eller gryta 
på tre tassar och med två öron, som troligen är en 
import från Holland (fig. 141).780 Vidare fanns där 
flera fajanskärl: en polykrom skål med fågelmotiv, en 
vit skål, en kanna (troligen en tekanna) med blåvit 
kinesiserande dekor och ett fat med blåvit dekor. Dess
utom en kanna eller ett krus i vitgods med tennlock. 
Glaskärlen var ovanliga. Förutom en butelj påträffa
des två eller tre bägare med målad dekor, en med vita 
ränder runt om och två (möjligen en) med mytologiska 
eller religiösa figurer och text.781

Från 1700-talets mitt eller senare del kommer fyn
den i en brunn respektive en binge i kvarteret Kirsten 
Munk.782 Detta område har bebotts av en social och 
ekonomisk elit bland borgerskapet, i huvudsak han
delsmän. Lars Orup, vilkens bouppteckning diskute
rades ovan, bodde här. Dock har vi inga fynd som di
rekt kan knytas till hans hushåll. I kvarteret ligger



Fig. 140. Dekorerad glasbägare från Karl X, fas V, funnen i 
en avfallsbinge. Troligen av tyskt ursprung. HM 17448:5156. 
Foto: Johannes Jansson.

Fig. 141. En ovanlig form av gryta på fotter från Karl X, fas V, 
funnen i en avfallsbinge. HM 17448:5148. Foto: Johannes 
Jansson.

Fig. 143. Fajanskanna med kinesiserande motiv från kv.
Karl X, fas V. Påträffat i en avfallsbinge, kraftigt sönderslagen. 
HM 17448:5150. Foto: Johannes Jansson.
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också ett av stadens äldsta bevarade hus, det så kal
lade Kirsten Munks hus från tiden strax efter stads- 
branden 1619. Den del av kvarteret som undersöktes 
var bakgårdarna till tre tomter, med ekonomibyggna
der av olika slag, brunnar och avfallsbingar.

I en brunn på den norra tomten hittades material 
som i huvudsak bör dateras till 1700-talets förra hälft 
eller mitt.783 Fynden omfattar en stor mängd rödgods, 
83 %, men också ovanligt mycket fajans, 15 %. I öv
rigt fanns här ett jydepottefragment och skärvor från 
tre kärl i ljust lergods. De formbestämda rödgodskärlen 
var alla köks- eller förvaringskärl - grytor, krukor och 
ett silkärl. Bordskärlen var således nästan uteslutande 
av fajans. I huvudsak bestod de av tallrikar med blåvit 
dekor, i några fall Kina-inspirerad. Fragment av glas
buteljer och flaskor hittades också i brunnen.

På den mellersta tomten fanns en avfallsbinge med 
keramikfynd och dessutom en hel del fragment av glas
kärl.784 Dateringen av materialet är lite oklar. Men fö
rekomsten av några flintgodsskärvor tyder på att åt
minstone delar av materialet dumpats efter ca 1770. 
Samtidigt fanns här två mynt från Karl X, vilket med-

Fig. 144. En trefotsgryta i miniatyr från kv. Kirsten Munk. 
Leksak eller bordskärl? Foto: Johannes Jansson.

för att dateringsspannet blir ganska stort, i princip hela 
1700-talet.

Rödgodset dominerade också här med 86 % och 
av övriga kärltyper fanns bara ett fåtal fragment. De 
åtta flintgodsskärvorna utgör den största gruppen ef
ter rödgodset. De formbestämda kärlen domineras av 
grytor, pannor och obestämda slutna kärl, men det 
finns något enstaka fat i rödgods och tallrikar i flint
gods. De senare är vita och odekorerade.

Glaset utgör en ovanligt stor del av fynden. De 
flesta glasskärvor kommer från buteljer och flaskor, 
men flera dricksglas hittades också, tyvärr i form av 
små fragment som gör det svårt att urskilja olika ty
per och former. Generellt sett hittades ovanligt mycket 
glas i detta kvarter, däribland en glasbutelj med ett 
sigill på skuldran, vilket dock inte har kunnat identi
fieras. I övrigt fanns det buteljer, flaskor, passglas, rem
mare och en stor mängd skärvor från oidentifierbara 
glaskärl.

Familjen Tillqvists kärl
Bagaren Hans Tillqvist och hans familj bodde mellan 
1721 och 1769 på den tomt i kvarteret Hertig Knut i 
Halmstad, som diskuterats ovan. Vid mitten av 1700- 
talet, eller strax därefter, fyllde man igen en uttjänt 
brunn på gårdsplanen med trasiga kärl och en hel del 
annat avfall. I brunnen låg kärl i yngre rödgods, fa
jans och porslin.

Ett porslinskärl fanns här, ett kinesiskt tefat med 
imari-dekor i rött, blått och guld. Sådana fat fördes 
till Sverige med Ostindiska kompaniet, men de var 
mindre vanliga och något dyrare än de vanliga blåvita 
kärlen. Teserviser börjar synas i fynd och bouppteck- 
ningsmaterial runt 1700-talets mitt, men det går na
turligtvis inte att avgöra om familjen Tillqvists tefat 
var en del av en större servis eller ej.

Fajanskärlen var fyra stycken, en skål, ett fat med 
blåvit dekor, kanske från Rörstrand, ett litet fat med 
Kina-inspirerad blåvit dekor och ett fat eller en skål 
med polykrom dekor. Resten av kärlen var av röd-
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Fig. 145. Litet fat i kinesiskt porslin med imari-dekor. Från 
Halmstad, kv. Hertig Knut, 1700-talets mitt. Foto: Johannes 
Jansson.

Fig. 146. Tallrik i rödgods.1700-talets mitt. Från Halmstad, 
kv. Hertig Knut. Foto: Johannes Jansson.

gods.785 De var krukor, grytor, en stor stekpanna, en 
kanna, dekorerade fat och skålar. Ett av faten var för
sett med upphängningshål. I brunnen låg också 16 
fragment av glasflaskor och en karaffpropp i glas, för
utom en del annat hushållsavfall.

Materialet är ganska litet, men det antyder ändå 
att det skett en förändring bland kärlen. En tendens 
mot ett individualiserat ätande är synlig i de små fa
ten, även om vi inte har några direkta fynd av mat
tallrikar. Att den tidigare mångfalden av kärl har för
svunnit och givit plats för mer enhetliga kärl i fram
för allt Kinainspirerad dekor, antyder att man anam
mat ett sätt att tänka på bordskärl som serviser mer 
än som enstaka kärl.

En undersökning i Kungsbacka

Från Kungsbacka skall vi diskutera keramiken från 
undersökningen i kv. Fisken 1. Kvarteret ligger nära 
Kungsbackaån, något bortom de mest centrala delarna 
av staden. De tomter man undersökte hade, så långt 
vi känner till det (från 1700-talets mitt), i allmänhet 
bebotts av hantverkare, skeppare och sjömän, således 
en enklare social miljö. Under en kortare period bodde 
dock en av stadens rådmän här.786

Sammantaget består detta material, liksom de ti
digare presenterade, i huvudsak av rödgods. Dess an
del sjunker dock över tiden till 60 % kring 1800-ta- 
lets början och 46 % vid århundradets mitt. I gengäld 
visar flintgodset en stigande andel och utgör i den 
yngsta fasen närmare hälften av skärvorna. Av övriga 
keramikmaterial finns endast små mängder. Fajans och 
porslin är de största. Andelen porslin är 5 % i den näst 
yngsta fasen och 10 % i den yngsta. Trots de till synes 
låga siffrorna så utgör porslinet en betydligt större 
andel av fynden än i de övriga halländska fyndmate
rialen.

Kärlen är kraftigt fragmenterade, vilket medför att 
antalet formbestämda kärl är få. Därför redovisar jag 
inga siffror för proportionerna mellan olika slags kärl. 
Men det finns en tydlig trend i materialet såtillvida att 
andelen bordskärl stiger med tiden. De består då 
främst av porslins- och flintgodskärl. Ett intressant 
fynd är ett årtalsmärkt Siegburgkrus från 1500-talet 
som påträffades i det yngsta skedet, kring 1800-talets 
mitt. Är det fråga om redeponering eller om en anti
kvitet som slagits sönder?787

Rödgodskärlen är i huvudsak fat, grytor, stekpan
nor, skålar och krukor. Det finns också en kanna, 
blomkrukor och en bägare. De flesta kärlen är ode
korerade och de verkar i huvudsak ha varit enkla 
bruksföremål, med undantag för några dekorerade 
skålar och fat. Bland dessa finns ett årtalsfat från 1744.

Bland de formbestämda flintgodskärlen dominerar 
fat och tallrikar av olika slag, i huvudsak mattallrikar. 
Flintgodset är som vi sett ovanligt rikligt förekom-
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Fig. 147. Skärvor från flintgodstallrikar funna i Kungsbacka, kv. 
Fisken. 1800-talets mitt. Foto: förf.

mande. Odekorerat vitt är absolut vanligast, men det 
finns också en del dekorerade kärl. De kan delas i två 
huvudgrupper, en äldre typ från sent 1700-tal och 
1800-talets början med reliefdekor på helvita fat och 
en yngre typ med tryckt mönsterdekor, den senare från 
1800-talets mitt och senare del. Två fat har märkning 
från Rörstrand, i övrigt är kärlen anonyma.

Porslinet är alltså också ovanligt väl företrätt i ma
terialet. Det består främst av servisdelar med blåvit 
dekor från 1700-talets mitt och framåt. Enstaka frag
ment av imari-porslin och flerfärgsdekorerad vara fö
rekommer också, liksom 96 skärvor av en lockförsedd 
kruka med dekor i powder blue-teknik, koboltblå gla
syr med mönster i guldpuder. Trots närheten till Gö
teborg, med ett starkt holländskt inflytande, har dä
remot inget porslin från för-kompanitid hittats.788

Magdalena Christensdotters kärl

I avsnittet ovan om stadsgårdar diskuterades ju Mag
dalena Christensdotters kvarlåtenskap från 1759. Det 
burgna hemmet i Kungsbacka innehöll också en rad 
kärl och andra ting att använda på det dukade bor
det. Till detta hade man åtskilliga servetter och dukar. 
Liksom fallet var under föregående århundrade hade 
man gott om tennkärl. Här fanns 41 tallrikar och 9 
fat i tenn, liksom 12 skedar av olika slag, en tekanna 
och en tedosa.

Däremot är keramikkärlen påtagligt fler. I detta hem 
kunde man duka med 36 porslinstallrikar och därtill 
fanns 14 fat i ”stentyg”, alltså fajans. En ny umgäng
essed, att dricka te, hade slagit igenom och är synlig i 
form av 4 par tekoppar och en tekanna av porslin. En 
punschbål vittnar också om nya vanor - i punschen 
ingick arrak, som liksom teet kom till Skandinavien 
genom den globala handeln. I denna bouppteckning 
fanns däremot inget lergods.

Johanna Christina Montbells kärl
Bouppteckningen efter Johanna Christina Montbell i 
Kungsbacka 1766 upptar däremot ovanligt nog en del 
lergods och skiljer noga på ”Porselin” och ”Leer- 
kiärell”, som tas upp under olika rubriker.789 Porslinet 
omfattade bl.a. tekannor, tekoppar och ett kakfat, vil
ket är en nyhet i detta sammanhang. Lerkärlen är 
ovanligt väl preciserade, man hade krukor dekorerade 
på olika sätt, ättikskrus, en soppskål med lock, en te
kanna, tallrikar, ett durkslag och två ”syltebunkar”. 
Däremot nämns inga grytor. I det arkeologiska mate
rialet från Kungsbacka finns dock lergodsgrytor in i 
1700-talet. Frågan är om de fanns också i detta hem, 
men ansågs så värdelösa att de inte togs upp vid 
arvsskiftet.

1700-talets bouppteckningar 
i övrigt

I sitt arbete om krukmakare från Falkenberg noterade 
Ernst Walerius att keramik finns i bouppteckningar 
från Falkenberg först från 1740-talet och han sätter 
detta i samband med att krukmakare etablerar sig i 
staden. Som vi har sett ovan är detta dock typiskt för 
Halland mer generellt. I äldre bouppteckningar före
kommer i stället träkärl och hos ”förmöget folk” do
minerar tennkärlen.

Bouppteckningarna från Falkenberg tar upp en rad 
olika och väl specificerade typer av lerkärl - krukor, 
tallrikar, fiskfat, burkar, soppskålar, tekoppar, blom
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krukor och mycket annat. Värderingsmässigt räkna
des däremot lerkärlen ofta ihop till en klumpsumma, 
medan porslinskärlen specificerades noggrannare.790

Under detta århundrade uppträder en del nya kärl
typer på det dukade bordet. Soppskålar, punschbålar 
och en rad föremål som har med tedrickning att göra 
börjar synas i bouppteckningarna. Från 1700-talets 
mitt ökar också mängderna keramik i städerna totalt 
sett, det blir t.ex. vanligt att ha ett halvt eller ett helt 
dussin tallrikar, liksom 4-6 tekoppar.

Man har också fortfarande åtskilliga kärl i tenn, så 
totalt sett verkar mängden bordskärl öka från denna 
tid. Variationerna är dock stora. Vi kan ta två exem
pel från samma tid, Kungsbacka 1759. Från Magdal
ena Christensdotters hem, som diskuterades ovan, för
tecknades detta år stora mängder fat och tallrikar i 
tenn, fajans och porslin, liksom en hel del andra före
mål att sätta på det dukade bordet. Som en kontrast 
efterlämnade en skeppsbyggare samma år 2 fat och 4 
tallrikar i tenn, men ingen keramik överhuvudtaget.791

I bouppteckningarna från 1800-talets första hälft 
blir kärlen ännu flera. Vi ser terriner, fruktkorgar, 
assietter och gräddsnipor, för att bara ta några exem
pel. De flesta av dessa föremål är betecknade ”pors
lin”. När denna beteckning dyker upp under 1700- 
talet är de med största sannolikhet av kinesiskt pors
lin och hitförda genom det ostindiska kompaniet. 
Under 1800-talet får vi däremot räkna med att flint
gods blivit vanligt. Nu är det vanligt att man har hela 
serviser med ett dussin tallrikar och åtskilliga slags 
serveringskärl, liksom te- och kaffekoppar i hela och 
halva dussin, allt i ”porslin”. Lergodset brukar däre
mot samlas i en post, där vi inte får veta något om 
antalet kärl.

Utifrån bouppteckningarnas uppgifter är det alltså 
fullt möjligt att få en bild av hur det dukade bordet 
kan ha sett ut. Men kökets kärl, den enkla hushålls- 
keramiken, får vi inte veta mycket om. De finns bara 
bland de arkeologiska fynden. Det närmaste vi kom
mer ett kokkärl i lergods är i kvarlåtenskapen efter 
Anna Ebbesdotter i Kungsbacka 1726.1 det föga om

fattande boet fanns ”en liten kruka med ett öra på, en 
gammal potta utan fötter, ett gammalt stenfat, en gam
mal stenskål och en gammal stentallrik” (min kur-

Gafflar, sockertänger 
och annat smått

En nyhet som dyker upp i bouppteckningarna under 
1700-talets andra hälft är gafflar, ett tydligt tecken på 
den fjärmandeprocess jag berört flera gånger tidigare. 
I och med att gafflar börjar användas så undviker man 
nästan helt och hållet att beröra maten med fingrarna. 
Bland de bouppteckningar jag granskat från Kungs
backa finns det ett belägg från 1766 och ett från 1772, 
i båda fallen nämns knivar och gafflar såsom samman
hörande. Det är fråga om relativt förmögna hem. Ännu 
långt in i 1800-talet förekommer dock gafflar endast 
sporadiskt i Kungsbackas bouppteckningar.

Andra detaljer i denna fjärmandeprocess är för- 
läggsskedar, som användes för att fördela maten på de 
individuella tallrikarna, teskedar som en del av den 
borgerliga ceremonin med tedrickande och socker
tänger - inte ens sockerbitar bör beröras med hän
derna. Alla dessa företeelser börjar förekomma unge
fär samtidigt i de granskade bouppteckningarna från 
Kungsbacka. Från 1700-talets senare hälft förekom
mer de i de förmögnare hemmen och från 1800-talets 
början blir de mer allmänna.

Glaskärlen var ju också en del av det dukade bor
det men det är först en bit in i 1700-talet de börjar fö
rekomma i bouppteckningar, med undantag för butel
jer och foderflaskor som finns tidigare. Glasen är också 
ganska få hela 1700-talet igenom med undantag för 
de verkligt högborgerliga familjerna. Ett av undanta
gen är Magdalena Christensdotter, tillhörande en av 
de förmögnaste köpmannafamiljerna i Kungsbacka 
som år 1759 efterlämnade graverade vinglas, bränn
vinsglas och ölglas.793 Annars rör det sig bara om en
staka brännvins- eller vinglas också en bit in i 1800- 
talets förra hälft.
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Sammanfattande diskussion

Ett sammantaget intryck av de halländska källmaterialen 
från 1700-talet är att mångfalden av olika slags gods, 
som var det vanliga under 1500- och 1600-talen, har 
ersatts av en större enhetlighet. Rödgodskärl är fortfa
rande vanliga, men deras andel sjunker något mot 1700- 
talets mitt och senare del. I köket och till förvaring an
vänds de genom hela 1700-talet och in i 1800-talet.

Man har fler bordskärl i hemmen än under föregå
ende århundrade och dessa kärl är i huvudsak av fa
jans, porslin eller flintgods, ofta blåvita med kinesise- 
rande dekor eller helt vita. Tenntallrikar förekommer 
också allmänt. Överhuvudtaget blir tallrikar i hela el
ler halva dussin vanliga i de halländska stadshemmen 
under 1700-talets andra hälft. I de högborgerliga hem
men fanns ju sådana redan under 1600-talet men ten
densen att se på kärl som delar av serviser snarare än 
som enstaka kärl verkar bli vanlig i den urbana kul
turen först något sekel framåt i tiden.

Stengodskrusen blir färre, men med tanke på de
ras långa livslängd så har sådana från kanske både 
1500- och 1600-tal antagligen funnits kvar i hemmen. 
Vi såg ju ett exempel på att man har hittat ett 1500- 
talskrus i lager från 1800-talets mitt i Kungsbacka. Det 
är oklart om detta är ett fall av kraftigt redeponerade 
lager eller om man faktiskt hade 300 år gamla sten
godskrus i hemmen. Men det är inte otänkbart. De 
stengodskrus av 1700-talstillverkning som har hittats 
är i huvudsak från Westerwald.

Fajanskärlen var ju relativt få under 1600-talet men 
i och med att Rörstrandsfabriken anläggs 1726 blir de 
vanligare. Det är framför allt tallrikar och skålar som 
har hittats och som syns i bouppteckningarna, men 
man har också tagit efter former från det kinesiska 
porslinet, som tekoppar och tekannor.

Fajanskärl är mer spridda än det kinesiska porslinet. 
Det kan ha varit lättare att få tag på fajanskärl än på 
porslinskärl och de kan ha varit något billigare. Fajans
kärl försåldes vid fabrikerna och i specialbutiker i de 
större städerna. Men de såldes också på marknader och

genom keramikförare, ett slags gårdfarihandlare som 
spred kärlen långt utanför städerna och deras handlare.794

Trots detta är de betydligt vanligare i städerna än 
på landsbygden. I bouppteckningarna ser vi att pors
linet generellt sett värderas något högre än ”sten- 
kärlen” (fajans och stengods) och att lerkärlen i all
mänhet värderas lägst. Men även porslinet är lågt vär
derat jämfört med tenntallrikarna.

Det flintgods som påträffats i Halland kan grovt 
delas in i tre huvudtyper. Den vanligaste är helt ode
korerade, vita kärl, ofta tallrikar, som förekommer i 
det arkeologiska materialet från 1700-talets senare del 
och framåt. Därutöver finns en äldre typ från i huvud
sak sent 1700-tal och 1800-talets början med relief
dekor på helvita kärl och en yngre typ med tryckt 
mönsterdekor. Den senare typen är i huvudsak från 
1800-talets andra fjärdedel och framåt i tiden, då tek
niken med överföringstryck blev vanlig och rikt mönst
rade serviser blev vanligare och billigare än tidigare.795

Totalt sett är de dekorerade kärlen dock få. Det ver
kar alltså som om flintgodset främst användes som ett 
enkelt bruksgods - om nu inte det helvita och skarp- 
kantade godset i sig hade ett estetiskt värde. Detta är 
i och för sig inte alls är otänkbart under den tid det 
introduceras, den gustavianska epoken, då det klassi- 
cerande vita var högsta mode.

Den äldre typen med reliefdekor eller vågigt brätte 
finns enbart i stadsmiljö. I mitt material finns den i 
Kungsbacka och i ett högstatuskvarter i Halmstad.

Fig. 148. Flintgodstallrik av det vanligaste slaget, enkla ode
korerade kärl. Från Munkagård. Foto: Anders Andersson.
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Den yngre typen med tryckt dekor finns både i staden 
och på landsbygden. Underlagsmaterialet är förvisso 
magert, men det verkar ändå finnas en trend i det. Man 
kan dra en försiktigt parallell med rödgodset, där de 
dekorerade kärlen under 1700- och 1800-tal är betyd
ligt vanligare i landsbygdsmiljö än i staden. Passade 
det rikt dekorerade flintgodset bättre in i en allmoge
estetik än det helvita?

1700-talets städer - utblickar
Om stadsgården i de halländska städerna närmast lig
ger fast under 1700-talet så förändras däremot stads
bilden i Göteborg ganska mycket under 1700-talet. 
Medan man under 1600-talet i allmänhet bodde i 
stadsgårdar med en långsmal planform och stugan 
något indragen från gatan, så vänder 1700-talets bo
stadshus långsidan mot gatan. Dessa hus är dock i stor 
utsträckning utplånade av bränder och av grundlägg
ning för nya hus under 1800- och 1900-tal. "h

Under loppet av 1700-talets förra hälft förändras 
möbelbeståndet ganska påtagligt i högreståndshem- 
men och av allt att döma också i de högborgerliga 
hemmen. Hur det var hos det lägre borgerskapet är 
sämre känt. Den generella bilden är att barockens gan
ska ”tunga” möblering försvinner till förmån för min
dre, lättare och flera möbler. Nya möbeltyper börjar 
användas, som fåtöljer, länstolar och byråar. En hel del 
äldre typer försvinner också, i alla fall från de mer 
representativa rummen. Till dessa hör kistor och bän
kar liksom de olika slags kombinationsmöbler som 
tidigare var vanliga — de bordbänkar, vändbänkar, bord 
med skåp och annat som vi sett i f 500- och 1600-tals- 
hemmen. Mjuka linjer, sirliga dekorer och inte minst 
kineserier präglar inredningsdetaljerna.

Det har framhållits att det skulle ha varit större lik
heter mellan böndernas möbler och de högre ståndens 
under 1500- och 1600-talen och att det i vissa fall kan 
vara svårt att avgöra från vilken typ av hem en beva
rad möbel från den tiden härrör. ' Under 1700-talet 
skulle alltså utvecklingen gå åt skilda håll i bonde

hemmen och hos de högre stånden, inbegripet borger
skapet. Att skillnaderna var stora mellan allmogehem 
och stadshem under detta århundrade framhölls ju 
redan inledningsvis och har diskuterats ingående av 
Börje Hanssen.798 Exemplen från de halländska stä
derna verkar bekräfta detta. Samtidigt kan vi notera 
från 1500-talets Malmö att man redan då gjorde skill
nad mellan borgerliga möbler och bondemöbler. I en 
bouppteckning från 1546 upptas nämligen en ”bonde
träsäng” som tydligen på något sätt skilde sig från de 
övriga sängar som brukades i staden.799

En samtida text kan också illustrera förändringarna 
under 1700-talet; det är Halmstadsonen Jacob Ric
hardson som vid 1700-talets mitt skriver om förhål
landena i Varberg på Platsarna under 1600-talets an
dra fjärdedel: ”The gamle brukte ey kostbara Speglar, 
Bord eller Stolar. Et Bordtäcke och Bäncke-hyende 
mehrendels av uthlänsk och Flamsk wäfnad med blom- 
wärck eller Bibliska historier, war prydnaden wid 
högtideliga tillfällen”.800 Uppenbarligen ser Richard
son i detta en kontrast till sin egen tid, den begynnande 
rokokon med ett helt annat stilideal än det som rått 
drygt hundra år tidigare.

Före grundandet av det svenska ostindiska kompa
niet 1731 var porslinsföremål mycket ovanliga i svens
ka hem. Men i högreståndshem och på de kungliga 
slotten användes det redan under 1600-talet, då hit- 
fört via det holländska ostindiska kompaniet VOC.801 
I och med att den första svenska ostindiefararen åter
vänder från Kanton 1733 börjar det blåvita kinesiska 
porslinet bli vanligt i Sverige. Mycket av det stannade 
i Göteborg, där kompaniet hade sitt säte, en hel del 
fördes till Stockholm för försäljning, men mycket 
spreds också till övriga svenska städer.

Användningen av porslin varierade i de halländska 
städerna. Det har varit ganska vanligt i Kungsbacka, 
där borgarna lätt kunde skaffa sitt porslin direkt från 
Göteborg. I Halmstad blir det inte alls lika vanligt och 
det verkar snarare ha varit knutet till personer som 
hade en direkt anknytning till Kinafarten, som handels
mannen Lars Orup.802
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Med Kinahandeln kom också en ny umgängessed - att 
dricka te. En hel rad föremål med specialfunktionen 
att användas till tedrickning importeras eller produ
ceras här hemma - koppar, tekannor, tedosor, spilkum- 
mar, särskilda tebord med tåliga skivor av fajans, tedu
kar, teskedar och mycket annat. På europeisk botten 
utvecklas en sorts teceremoni som kom att fylla en 
viktig funktion i det sociala statusspelet. Genom att 
dricka te med de rätta tillbehören visade man sin med
vetenhet om det rådande modet.803

Spridningen av det kinesiska porslinet i Göteborg 
visar på skillnader mellan olika sociala skikt i staden. 
Det blåvita godset var närmast en massvara och finns 
spritt i de flesta hushåll. Även polykroma kärl är gan
ska allmänt spridda men de har en viss koncentration 
till handelsmannahem, skeppare och vissa hantverkare 
i stadens centrum. Det verkar alltså ha markerat en 
något högre social status. Men porslin var ingen lyx
vara, i alla fall inte i Göteborg.804

Undantaget är det porslin som specialbeställdes från 
Kina av adliga och vissa högborgerliga familjer, där 
familjevapnet eller ett monogram utgjorde dekoren. Detta 
gods var dyrbarare än det massproducerade blåvita och 
var en tydlig markering av den egna familjens betydelse. 
Denna markering gjordes också vid ett socialt laddat till
fälle, måltiden. Beställningsserviserna bekräftade ägarens 
sociala och ekonomiska ställning och fungerade både som 
ett sätt att förstärka denna känsla inom familjen och som 
en statusmarkering gentemot gästerna.

Hur var det då i de städer där porslinet inte var lika 
allmänt spritt? I Halmstad är porslinet som vi sett 
ovanligt, men det kan ändå inte uteslutande knytas till 
det högsta borgerskapet. Det har förekommit också 
bland hantverkarna. I Kungsbacka uppträder det i 
bouppteckningar från 1700-talets mitt, dock främst 
bland det högre borgerskapet. Det var inte allmänt 
spritt på samma sätt som i Göteborg.

Hur det kinesiska porslinet användes i de övriga 
syd- och västsvenska städerna är dåligt känt. Mycket 
få arkeologiska undersökningar har berört 1700-talet 
och de som har gjorts är ofta små förundersökningar.

Från Uddevalla finns det några undersökningar med 
fyndmaterial som går in i 1700-talet. Här har man 
hittat en liten mängd kinesiskt porslin. Det vanligaste 
är det blåvita som ofta förekommer i en variant med 
brunglaserad utsida. Enstaka fragment av Imari-pors- 
lin finns också. Fat, koppar och skålar är de vanliga 
kärlformerna. Bland fynden från kv. Aminoff fanns 
också en skärva från kopp eller en tedosa, brunglase
rad med famille rose-dekor i utsparade kartuscher, från 
1700-talets mitt.805

I Lund har enstaka skärvor av porslin hittats men 
de utgör bara en mindre del - ett par procent - av 
keramikmaterialen. Detsamma gäller för fajans och 
flintgods.806 Från Jönköping finns exempel på flera 
olika slags kinesiskt porslin, om än i små mängder.807

På landsbygden var det kinesiska porslinet vanligt 
på prästgårdarna och i hem av en liknande status, till 
exempel officershem. Det förekommer också i form av 
enstaka kärl på bondgårdarna, även om det finns un
dantag från detta. Generellt sett tillhör porslinet en 
urban sfär och en högreståndssfär.

Under 1700-talets sista fjärdedel börjar flintgods 
tillverkas och användas i Sverige. Detta material är 
svårt att urskilja i bouppteckningarna, där beteck
ningen ”porslin” verkar användas om både det kine
siska porslinet och om flintgodset. I de relativt få ar
keologiska fyndmaterialen kan vi däremot tydligt se 
hur flintgodset börjar bli vanligt.

När det gäller 1700-talet är det svårare att sätta in 
de halländska städernas materiella kultur i ett sydväst- 
skandinaviskt sammanhang, eftersom detta är föga 
känt i sina detaljer. Allmänt sett verkar vi dock fort
farande kunna se en skillnad mellan södra och norra 
Halland, där Laholm och Halmstad visar större lik
heter med de skånska och danska städerna medan de 
övriga halländska städerna närmast kan jämföras med 
de västgötska och bohuslänska. Undantaget är Kungs
backa, som uppvisar en tydlig påverkan från Göte
borg, en stad som är svår att jämföra med de övriga 
västsvenska städerna, med sin internationella befolk
ning och särpräglade materiella kultur.



8. Urbant och ruralt -

EN DISKUTERANDE SAMMANFATTNING

I de föregående kapitlen har vi följt en lång utveck
ling, från den första trevande urbaniseringen under 
tidig medeltid till 1700-talet och det tidiga 1800-ta- 
let, då vi har en tydlig urban kultur men också en väl 
synlig allmogekultur. Skillnaden mellan dem var tyd
lig i de detaljer som studerats här - hemmet och mål
tiden - men också i en rad andra företeelser som klä
der och smycken.

Många detaljer har tagits upp och texten kan tyckas 
spreta åt en rad olika håll. Detta är delvis ett medve
tet framställningssätt. Jag har velat visa att det inte har 
funnits någon enhetlig urban eller rural kultur, snarare 
en rad variationer som ryms inom de mer övergripande 
begreppen ”det urbana” respektive ”det rurala”. Att 
innehållet i dessa begrepp skiftar över tid är tydligt. 
Från ett perspektiv högt ”uppifrån” kan utvecklingen 
tyckas vara lättbegriplig och skillnaderna mellan olika 
miljöer tydliga. Går man däremot ner på de olika de
taljerna och in i olika hushåll så splittras de tydliga 
bilderna upp på ett kalejdoskopiskt och inte sällan 
svårtolkat sätt.

Ser man historisk förändring som en följd av en rad 
relativt medvetna val gjorda av individer, eller grup
per av sådana, så är dessa kalejdoskopiska bilder föga 
överraskande. Inom ramen för vissa övergripande 
strukturer har man valt att leva sitt dagliga liv på olika 
sätt. Samtidigt ser vi att man inom vissa grupper ten
derar att välja likartade lösningar. Olika habitus blir 
synliga, liksom deras förändringar över tid. Vi ser att 
urbana och rurala aktörer ofta väljer olika lösningar, 
men att det också ryms flera olika habitus inom ra
men för det rurala och det urbana.

I detta avslutande kapitel skall jag försöka beskriva 
dessa olika habitus utifrån några olika teman som ta
gits upp tidigare. Jag kommer därför att lyfta blicken

till en nivå ovanför det enskilda hushållet för att ur
skilja olika mer generella tendenser. Fokus ligger som 
förut på den tidigmoderna tiden och medeltiden be
rörs mer kortfattat.

Bostadens förändring
I England har Matthew Johnson iakttagit en rad för
ändringar under tidigmodern tid som han sammanfat
tar med begreppet enclosure. Då rör det sig inte en
bart om den välkända omvandlingen av odlingsmar
ken, från åkrar med små tegar brukade av en bysam- 
fällighet till stora sammanhängande betesmarker, och 
därmed åtföljande avhysning av bönderna. Enclosure, 
som Johnson ser det, omfattar även bostadens föränd
ring på ungefär samma sätt som vi sett i Skandinavien. 
Öppna hus med en stor hall som ett kollektivt rum 
(dock med en rad immateriella gränser) förändras till 
slutna hus med bostadsfunktionerna fördelade på flera 
rum och med en ökad fysisk åtskillnad inom hushål
let.808

Begreppet enclosure hänger nära samman med en 
rad företeelser som diskuterats ovan, där begrepp som 
privat - offentligt och individ - kollektiv är nyckelord. 
Den allmänna uppfattningen är ju att den dagliga till
varon under tidigmodern tid i stigande grad inriktar 
sig på det privata och det individuella, i motsats till 
en medeltida tillvaro som i högre grad skulle ha varit 
offentlig och inriktad på det kollektiva.

Verkligheten är naturligtvis mycket mer komplice
rad och kan knappast beskrivas i enkla motsatsförhål
landen. Till exempel kan vi ju se något som verkar vara 
en ökande offentlighet under tidigmodern tid, då bo
staden förläggs ut mot gatan och förses med glas
fönster som innebar en ökad insyn. Samtidigt var ju
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detta i hög grad en förändring mot ökad slutenhet och 
privatisering, där bostadshuset blir betydligt mer svår
åtkomligt och en rad både immateriella och fysiska 
gränser reses, dels för besökare, dels mellan de olika 
medlemmarna av hushållet. I detta inledande avsnitt 
skall vi följa just bostadens förändring utifrån dessa 
resonemang.

På landsbygden skedde en långsam förändring från 
den äldsta medeltidens långhus med omgivande eko
nomibyggnader till den slutna gårdstyp som vi ser på 
1700-talet. De äldsta gårdarna kan snarast ses som 
öppna. De är tvålängiga eller består av ett större och 
några spridda mindre hus. Även om man kan iaktta 
en gårdsplan på flera av dessa gårdar så är den inte 
sluten på samma sätt som 1700-talets gårdsplan, i alla 
fall inte i fysisk bemärkelse. Vilka immateriella grän
ser som kan ha funnits på dessa gårdar är naturligtvis 
svårt att komma åt.

I Halland verkar senmedeltiden, sannolikt 1400- 
talet eller 1500-talets början, vara den period då man 
börjar bygga gårdar av den slutna typen. Långhuset 
ersätts med ett sydgötiskt hus som gårdens bostads
del och ekonomibyggnaderna läggs i en fyrkant runt 
en gårdsplan, oftast med bostadshuset i norr, så att 
ingångssidan mot gården vetter mot söder. Men efter
som källmaterialet är mycket litet så kan vi egentli
gen inte följa denna utveckling. Slutenheten som ka
rakteristikum för bondgården verkar dock höra till 
tidigmodern tid och det är möjligt att den inte blir all
män förrän under 1700-talet. Då tycks den vara en 
tydlig symbol för den besuttne bonden, medan torp och 
annan obesutten bebyggelse snarare karaktäriseras av 
öppenhet.

På den halländska landsbygden är bostadsdelen i 
den tidigmoderna gården i allmänhet ett sydgötiskt 
hus, med sin karaktäristiska form. Det skiljer sig på
tagligt från de övriga husen på gården och de olika 
funktionerna är väl synliga utåt. Bostadsdelen finns i 
ryggåsstugan i mitten och ekonomifunktioner i häb- 
barena på sidorna. I detta ligger paradoxalt nog en 
slags öppenhet - även om gården i fysisk bemärkelse

är sluten, så är den öppen på så sätt att den är tydlig 
och lätt avläsbar.

Gården är också öppen, offentlig, på så sätt att det 
för en besökare är lätt att nå bostaden. Genom en för
stuga kommer man direkt in i stugan. Väl därinne har 
man dock att ta hänsyn till de olika immateriella grän
ser som delar in stugan i olika avdelningar och en främ
ling gör bäst i att stanna på rätt sida om rackare- 
bjälken. Men området från gårdsplanen och fram dit 
utgör närmast en kollektiv zon, dit inte bara hushållets 
medlemmar har tillträde.

I Halland kan vi av naturliga skäl inte följa den ut
veckling som sker i flera skandinaviska städer under 
1100-talet, där tidigare stora tomter delas upp på 
smala sådana, bebyggda med bodar närmast gatan och 
där innanför bostad och ekonomibyggnader, vilka nås 
från gårdsplanen.

Under hög- och senmedeltiden består de halländ
ska stadsgårdarna emellertid i stor utsträckning av 
detta slags gård, en färdig struktur som läggs på de 
under 1200-talet nygrundade städerna. Stadsgården är 
då bebyggd med enrumshus, som visserligen kan vara 
sammanbyggda till längor, men där varje hus har sin 
egen ingång från gården, eller via en svalgång. Att 
urskilja bostadshuset på en sådan gård var sannolikt 
relativt lätt.

I detta hänseende liknar de medeltida stadsgårdarna 
de tidigmoderna bondgårdarna och de kan ha fung
erat på ett likartat sätt. Boden mot gatan kan ses som 
en offentlig zon, öppen för alla, medan gårdsplanen 
kan ses som en kollektiv zon, i Glassies bemärkelse, 
från vilken man lätt nådde stugan, bostaden.809

Stadsgården förändras påtagligt under 1500- och 
1600-talen när man börjar förlägga bostadshuset mot 
gatan. Detta sker samtidigt som husen i större utsträck
ning förses med glasfönster, vilket ökade öppenheten 
och offentligheten, även om man nog inte skall över
skatta insynsmöjligheterna i de blyspröjsade fönstren, 
med sina små grönaktiga glasrutor. Men på ett sym
boliskt plan kan man se gården som mer öppen mot 
omvärlden.
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Samtidigt blir bostaden mera sluten och privatiserad. 
Under tidigmodern tid börjar man i större utsträck
ning bygga bostadshus med flera rum, med invändiga 
trappor och passager mellan rummen. Fasaden ges en 
enhetlig, ofta symmetrisk och representativ utform
ning. I en sådan byggnad är det inte lika lätt att skilja 
själva bostadsdelen från kök och andra ekonomi
funktioner. Det liv som levs i huset blir mer oåtkom
ligt för utomstående.

I detta ligger alltså en paradox. För samtidigt som 
bostaden blir mer offentlig genom att förläggas mot 
gatan och förses med glasfönster blir den också mera 
svåråtkomlig. Man kan inte längre, som tidigare, gå 
direkt in i den uppvärmda stugan utan måste passera 
genom förstugor och korridorer för att nå in till bo
stadsrummen. Livet i huset blir också mera fysiskt 
uppdelat - matlagning och annat hushållsarbete för
läggs till ett separat kök, stugan blir mer av ett säll
skapsrum och man bygger i vissa fall en eller flera 
kammare innanför stugan för att kunna dra sig till
baka från det mer offentliga livet där. Sovplatserna 
fördelas på flera rum. Tjänstefolket och i vissa fall 
barnen sover inte längre i samma rum som husbond
folket.

I Halland, liksom i Västsverige generellt, är detta 
en långsam process. Under 1500-talet ser vi de första 
tecknen på att bostadshuset placeras mot gatan, till 
exempel i Ny Varberg. Men då rör det sig om enstaka 
hus, inte om någon allmän förändring. I Halmstad bor 
man - med något enstaka undantag - i gårdar av när
mast senmedeltida utseende under 1500-talet och här 
är det först efter stadsbranden 1619 som det nya sät
tet att bygga blir vanligt. Då verkar det i gengäld tas 
upp snabbt. Alla mer representativa hus vi känner till 
från 1600-talet är byggda på det nya sättet och san
nolikt också flera av de enklare gårdarna.

Man har också mycket långsamt börjat bygga hus 
med flera bostadsrum. I Halmstad verkar de enrum- 
miga husen ha varit vanliga genom 1500-talet och först 
under 1600-talet börjar vi se flerrummiga bostäder, då 
främst i de högborgerliga miljöerna. Hantverkare

kunde i enstaka fall bygga denna typ av bostad, men 
den tycks i huvudsak vara förbehållen de förmögna 
handelsmännen. Under 1700-talet verkar även de låg
borgerliga bostadshusen ha flera bostadsrum - en 
stuga, en eller ett par kammare och ett separat kök. 
Ännu under 1700-talet användes dock hus som sak
nade invändiga trappor och där övervåningen nåddes 
genom en utvändig svalgång.

Kakelugnar är däremot ganska vanliga i de urbana 
arkeologiska fynden redan tidigare. Spår av ugnskakel 
finns från 1500-talet i olika urbana miljöer i Halland, 
även bland hantverkarna. Under denna tid kan vi dock 
inte se några tydliga tecken på att bostadsdelen av 
huset differentierats på flera rum. Snarare har man nog 
använt kakelugnen som en sättugn intill den öppna 
härden/spisen, på det sätt som man gjorde i bond
stugorna under 1700-talet och som faktiskt förekom 
i adliga miljöer ännu under 1600-talet. Sättugnen 
möjliggjorde en jämnare uppvärmning av bostaden 
genom att den behöll värmen under betydligt längre 
tid än den öppna spisen.

Förekomsten av ugnskakel kan alltså inte okritiskt 
ses som ett tecken på en ökad differentiering av bo
staden. Denna var något som i de halländska städerna 
kom senare, men som underlättades av den nya upp- 
värmningsteknik som kakelugnen innebar. I allmoge
miljöer ser vi inga spår av kakelugnar förrän under 
1700-talets senare del. Innan dess är de alltså en ty
piskt urban företeelse.

Detsamma gäller fönsterglas, som också förekom
mer från 1500-talet. Det verkar alltså som om man, 
precis som fallet var med kakelugnen, tagit till sig 
denna nyhet långt innan man börjar förändra gårdens 
struktur. Detta är föga överraskande - att sätta in ett 
eller flera glasfönster eller en sättugn är ju en betyd
ligt mindre åtgärd än att bygga ett nytt hus.

Att flytta bostadshuset ut i gatulivet var en omfat
tande förändring, en omstrukturering av hela gården 
som man antagligen för det mesta gjorde först när en 
ombyggnad blev nödvändig - som efter en brand. Men 
uppenbarligen har man i vissa fall gjort omfattande
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ombyggnader av hus, även när det inte var funktionellt 
nödvändigt. Enevol Staffanssons ombyggnad av sin 
stadsgård i Halmstad kring 1680 är ett tydligt exem
pel på detta. Två äldre hus rivs och man bygger ett 
stort sammanhängande hus, med flera uppvärmda 
rum, invändig trappa och en representativ gatufasad 
med en textförsedd portöverliggare. Av allt att döma 
ligger det knappast något annat bakom denna om
byggnad än statusskäl.

Fram mot sekelskiftet 1800 börjar man på lands
bygden i Halland bygga nya typer av bostadshus, långa 
envåniga längor, där husets funktioner inte längre är 
lika synliga. Liksom i staden blir fasaden mer symme
trisk, med rader av glasförsedda fönster som gör hu
set mer öppet på samma gång som det blir mindre åt
komligt, mera privat, genom att den gamla ryggås
stugans funktioner också här fördelas på flera rum. Vi 
har alltså samma paradox här som i staden. Även detta 
är en långsam process. De första husen av den nyare 
typen byggs antagligen under sent 1700-tal, samtidigt 
som det sydgötiska huset används som bostad en bra 
bit in i 1800-talet.

Matvanor och måltidskärl
Den tilltagande slutenhet och privatisering av bosta
den som diskuterades ovan berör ju också på sätt och 
vis förändringarna av måltidssederna. I och med att 
dessa under tidigmodern tid blir mer komplicerade 
med fler olika slags rätter, olika slags måltidskärl, gaff
lar att äta med i stället för händerna o.s.v. så stänger 
man ju på ett effektivt sätt ute dem som inte kan han
tera denna nya måltidskultur. Bordsskicket blir ett vik
tigt inslag i habitus hos olika samhällsgrupper.

Kärlinventaret är i hög grad en skiljelinje mellan 
stad och landsbygd. Medan man på den halländska 
landsbygden har mycket få kärl under hög- och sen
medeltid, kanske bara någon enstaka rödgodskanna, 
har man i städerna ett rikt sortiment av olika sorters 
importerade kärl. Även om den totala mängden kärl i 
ett hög- eller senmedeltida stadshushåll antagligen inte

var så stor, så vittnar kärlen om omfattande kontak
ter med de kontinentala städerna. Särskilt Hansa- 
städerna har varit viktiga kulturella kontakter, men vi 
finner också spår av mer långväga sådana, till exem
pel fajanskärl från Italien.

Denna kärlkultur stannade i städerna. Med något 
enstaka undantag togs den inte upp på den omgivande 
landsbygden, trots att det geografiska avståndet mel
lan byar och städer inte var stort i Halland. I detta 
avseende lider städerna av en slags ”kulturell förstopp
ning”. Kärlkulturen verkar ha varit en sådan tydlig 
urban markering att det för de allra flesta bönder var 
otänkbart eller ointressant att ta till sig den.

Kärlen hör ju självklart samman med matvanorna, 
vilket är den kanske segaste kulturella strukturen, det 
som förändras allra långsammast och som är ett så tyd
ligt uttryck för identiteten. Att bordskärlen ser så olika 
ut i staden och på landsbygden under hela perioden 
från högmedeltiden och framåt kan troligtvis till en 
stor del förklaras med att mat- och dryckesvanorna 
skilde sig åt i de båda miljöerna. Därför kan det ha 
varit meningslöst i bondemiljö att skaffa sig ett kärl 
av tydligt urban karaktär, eftersom det kan ha varit 
svårt att använda det i ett socialt sammanhang där 
omgivningen förstod meningen med kärlet.

När det gäller kärlen från hög- och senmedeltid är 
det framför allt dryckeskärlen som utgör skillnaden 
mellan stad och landsbygd. Stengodset saknas i stort 
sett, däremot finns det en del rödgodskannor för 
drycker även på landsbygden. Men mindre kärl att 
dricka ur - bägare och glas av olika slag - finner vi 
inte i någon större utsträckning här.

Det är alltså mycket möjligt att samma kärltyp, kan
nan, fyllde olika funktioner i de båda miljöerna. I stä
derna, också i de små halländska sådana, var man del
aktig i en kontinental dryckeskultur, kanske med när
mast ceremoniell innebörd, där rödgodskannorna an
vändes för att skänka i vin och öl i bägare av tenn, sil
ver, glas eller keramik. Hur rödgodskannorna använ
des på landsbygden är däremot oklart. Här saknas 
också de rikt dekorerade, importerade kannor i olika
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Fig. 149. Litet Werra- 
fat från Ny Varberg, 
ett ovanligt fynd i 
halländska samman
hang. Foto: förf.

ljusa lergodstyper som vi ser i vissa urbana miljöer, sär
skilt i Lödöse men också i t.ex. Varberg/Getakärr.

Skillnader mellan böndernas och stadsbornas mål- 
tidskärl ser vi också längre fram i tiden. Det finns vis
serligen flera övergripande likheter i keramikinventaret 
- en relativ fattigdom på keramik under 1400-talet och 
1500-talets början, en nedgång för antalet bordskärl 
och en dominans för kökskärlen under samma tid lik
som en påtaglig dominans för det lokalt producerade 
rödgodset genom hela den tidigmoderna perioden.

Ser man däremot på detaljerna så framträder en rad 
tydliga skillnader. Till att börja med så ser den rela
tiva fattigdomen på kärl ut att fortsätta på den hal
ländska landsbygden under både 1500- och 1600-ta- 
len och det man funnit arkeologiskt är främst köks- 
kärl. Först under 1700-talet verkar keramik före
komma i större utsträckning här. Då används det både 
till bordskärl och kökskärl, men särskilt vanliga i 
bondehemmen är stora, rikt dekorerade fat som utgör 
en betydligt större andel av kärlen här, även om de 
också finns i städerna. Faten har såvitt vi vet använts 
både på bordet som uppläggningsfat för gemensamt 
ätande och som prydnadsfat - förekomsten av upp- 
hängningshål i några av dem tyder på detta.

Dessa dekorerade rödgodsfat kan alltså ses som bä
rare av en rural social identitet, om än inte i lika hög

grad som till exempel bygdedräkter och dräktsmycken. 
Kärltypen fanns ju också i städerna. Sannolikt är de 
snarast tecken på olika måltidsseder i staden och på 
landet, symboler för det gemensamma ätandet av gröt 
och hopkokta gryträtter, vilket var det vanliga på 
landsbygden, även om det naturligtvis förekom också 
i städerna.

I städerna är bordskärlen i högre grad importerade 
eller industriellt tillverkade. Stengodskrus, kärl i ljusa 
lergods, holländska rödgodskärl, fajansfat, porslins
koppar och flintgodskärl förekommer i de flesta hus
håll vid olika tidpunkter, om än inte i några större 
mängder. Den kärlkultur vi kan se i en del kontinen
tala städer där dessa slags kärl kunde utgöra betydande 
delar av karlinventaret ser vi inte i Halland. Här upp
går den importerade och/eller industritillverkade kera
miken oftast bara till några få procent av det totala 
skärvmaterialet.

På landsbygden var dessa kärl emellertid ännu färre 
och vissa typer av importerad keramik nådde överhu
vudtaget inte ut på landsbygden. Det gäller särskilt ler
godset från Weser och Werra, liksom det holländska 
rödgodset. Dessa kärl är dock så få även i städerna att 
de kanske skall förknippas med tyska och holländska 
handelsmän som vistades i eller flyttade till staden, 
snarare än med en allmän urban kärlkultur.
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Generellt sett är det i alla fall rimligt att se förekom
sten av importkärl (utom jydepotter), i mängder utö
ver enstaka kärl, som ingående i en urban kultur. Det 
är först i och med att det överföringstryckta flintgodset 
blir vanligt en bit in i 1800-talet som man i någon 
större utsträckning börjar använda annat än rödgods 
och jydepotter på landsbygden.

Kärlen speglar alltså, liksom gårdarna, i hög grad 
olika habitus i städerna och på landsbygden. Ett grund
läggande inventar av enkla kökskärl fanns på ungefär 
samma sätt i båda miljöerna, men när det gäller de kärl 
som hör ihop med måltiden så tycks bönder och stads
bor har rört sig i olika sociala rum. Även om de olika 
typerna av kärl varierar över tid så tycks en grundläg
gande skillnad stå fast - bönder och borgerskap möt
tes sällan vid matbordet.

Mötesplatser för det urbana 
och det rurala
Beskrivningarna ovan kan få det att framstå som om 
bönder och stadsbor levde i skilda världar och aldrig 
möttes. Jag har också framhållit de kulturella skillna
derna i syfte att förtydliga resonemanget. På ett plan 
var grupperna också tydligt skilda åt, i alla fall under 
nyare tid, nämligen så till vida att ståndscirkulationen 
mellan dessa grupper var mycket liten. Borgarna var i 
stort sett alltid barn till borgare och bytte de stånd så 
var det genom att gifta in sig i lågadeln. Bondbarn som 
bytte stånd gjorde detta genom att bli präster.810

Detta förstärker bilden av två kulturellt åtskilda 
grupper, även om det ibland hände att bönder blev 
borgare. Till exempel så gifte sig Nils Svensson från 
Torup med en änka i Halmstad, varvid han av rådhus
rätten år 1682 uppmanades att ”giöra sit burskap”.811

Men naturligtvis möttes dessa grupper i en rad sam
manhang. Redan i det tidigmedeltida, förurbana Hal
land kan vi urskilja mötesplatser för det urbana och 
det rurala. Det är då fråga om platser som kungsgårdar 
och storgårdar. Kungsgårdarna kom vid ett par tillfäl
len att bli utgångspunkter för en urbanisering, som

Lagaholm och Halmstad. Förmodligen var kungsgår
darna också platser som fyllde vissa urbana funktio
ner, särskilt då administration och en viss kyrklig verk
samhet. Men också storgårdar som Varia kan ha fyllt 
sådana funktioner.

Ett annat exempel är smedsgården Trulstorp i södra 
Halland, med en kärlkultur som var ovanligt rik för 
att tillhöra en högmedeltida bondgård. Kanske ser vi 
här ett tidigt tecken på att rurala hantverkare kunde 
ha en mer urban kultur än bönderna. I detta fall skulle 
då den urbana kulturen ha förmedlats via kungsgården 
Lagaholm, sedermera staden Laholm.

Några företeelser som generellt sett har setts som 
urbana under tidig medeltid är förekomsten av tomt
rännor, hus med takbärande väggar, råjärnsbearbet- 
ning och ett ökat intresse för havsfiske.812 Samtliga 
dessa företeelser har emellertid kunnat påvisas också 
i det föga urbaniserade Halland under tidig medeltid, 
och inte endast i närheten av kungsgårdar och stor
gårdar. Det är osäkert om de kan betraktas som ur
bana. Snarare bör man nog se dessa företeelser som 
ingående i en allmän tidigmedeltida förändring som 
har ägt rum i staden såväl som på landsbygden.

Under yngre medeltid och tidigmodern tid, särskilt 
naturligtvis de stora sillfiskeperioderna, var tomtningar 
och fiskelägen tydliga mötesplatser för det urbana, i 
form av de stora köpstädernas handelsmän, och det 
rurala, i form av den lokala fiske- och strandsittarbe- 
folkningen. Vi har sett ovan hur man på tomtningar- 
na flera gånger har funnit spår av en materiell kultur 
som är mer urban än rural. Det bör dock poängteras 
att detta gäller tomtningar i Bohuslän. Tomtningar i 
Halland är föga arkeologiskt undersökta.

Intressant i detta sammanhang är att fisket, gene
rellt sett, var kulturellt underställt jordbruket. En fiske
befolkning som sågs som socialt underställd en jord
brukande bondebefolkning kanske gärna tog till sig en 
borgerlig kultur som ett slags avståndstagande från den 
bondekultur man ändå inte var fullt ut delaktig i.

Något liknande kanske är giltigt för landsbygdens 
hantverkare. I materialet från Halland ingår, med un
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dantag för Trulstorp, tyvärr inga undersökta rurala 
hantverkarmiljöer, men vi känner till från Österlen, lik
som från renässansens Danmark, att sådana miljöer 
hade en kultur som var i hög grad urban.813 Liksom 
fiskebefolkningen stod hantverkarna, som ofta var 
husmän, torpare, delvis utanför den bondekultur som 
de besuttna bönderna omfattade. Att anamma delar 
av en urban kultur kan ses som ett avståndstagande 
från denna bondekultur.

Prästgårdarna var en annan av dessa mötesplatser. 
Inte heller några arkeologiskt undersökta sådana finns 
med i det halländska materialet, men några skriftliga 
källor har ju berört prästgårdar i städer och på lan
det. Materialet är inte så stort, men det ger ett tydligt 
intryck av att prästgårdarna hade en urban kultur, 
åtminstone vad gällde innehavet av kärl. Bouppteck
ningar från några prästgårdar på landsbygden är näs
tan kopior på samtida sådana från borgerliga miljöer. 
Då rör vi oss emellertid i 1600-talets andra hälft och 
framåt. De halländska prästgårdarnas materiella kul
tur dessförinnan är föga känd.

Särskiljande och individualisering
I texten ovan har jag flera gånger återkommit till be
greppet särskiljandets kultur. Med detta menar jag 
alltså det som Elias såg som en civilisationsprocess, när 
avståndet mellan människor ökar genom att man i 
högre grad börjar till exempel äta på individuella tall
rikar i stället för ur gemensamma fat, med gafflar i 
stället för med händerna, sitta på stolar i stället för på 
gemensamma bänkar runt matbordet och avskilja sär
skilda bostads- och sovrum för olika medlemmar i 
hushållet. Jag har velat se detta som en materialise
ring av de gränser som under medeltiden i högre grad 
tog immateriell form, snarare än som en tilltagande 
civilisering. Det kan också ses som ett led i en ökande 
individualisering, där det kollektiva inslaget i måltids- 
seder och bostadsvanor minskar.

Denna process har ägt rum på mycket olika sätt i 
olika miljöer. Allmänt sett har man betraktat den som

en del av borgerskapets framträdande som en tydlig 
samhällsklass under tidigmodern tid och man har 
menat att den nådde bönderna först under 1800-ta- 
let. Men går vi in på detaljerna är bilden inte så enty
dig. Om vi tar fasta på företeelser som stolar, tallrikar 
och gafflar som tecken på en ökande åtskillnad och 
individualisering så får vi i stället en en ganska mång
tydig bild.

Stolar ser vi inte i det arkeologiska källmaterialet, 
men väl i bouppteckningarna. Under 1500-talet är de 
ännu ovanliga, vilket vi sett i bouppteckningarna från 
Malmö. I de halländska bouppteckningarna ser vi dem 
från 1600-talets mitt, men då endast i högborgerliga 
miljöer. I de lågborgerliga miljöerna satt man fortfa
rande på bänkar vid matbordet. Först under 1700-ta- 
let tycks stolar vara mer allmänt förekommande i alla 
borgerliga hem. I allmogehem kan vi iaktta dem först 
under 1700-talets senare del, då mest i enstaka exem
plar. Långt in i 1800-talet var lösa och väggfasta bän
kar de vanliga sittplatserna vid bordet.

Individuella tallrikar är föga synliga i det arkeolo
giska källmaterialet. Det är inte så konstigt - det vi 
finner är enstaka kärl som slagits sönder, knappast hela 
serviser. Men variationsrikedomen på olika slags bords
kärl under 1500- och 1600-talen i städerna ger anled
ning att misstänka att man i alla fall inte i någon större 
utsträckning dukade med sammanhängande serviser.

I de halländska bouppteckningarna ser vi tallrikar 
redan från 1600-talet. Då rör det sig om tenntallrikar, 
som kunde förekomma dussinvis i de högborgerliga 
hemmen. Tallrikar i keramik är ovanliga vid denna tid 
men ett undantag utgörs av de fajanstallrikar som 
borgmästaren i Kungsbacka lämnade efter sig vid sin 
död 1677. De ingick i en rik måltidskultur med da
mastdukar, servetter, en rad olika slags kärl och prakt
fulla ljusstakar som vi ser flera spår av i de hög
borgerliga miljöerna. Men denna kultur var förbehål
len de förmögna handelsmännen. I de enklare borger
liga miljöerna finner vi bara enstaka tallrikar av tenn 
eller trä och kanske någon drällduk. Först från 1700- 
talets andra hälft blir tallrikar vanligare, då i porslin
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eller fajans, bådadera material som vid den tiden bli
vit lättare tillgängliga.

I allmogehemmen var tallrikar i keramik inte van
liga förrän under 1800-talet, då i form av vita eller rikt 
dekorerade flintgodstallrikar. Då förekom de såväl hos 
de besuttna bönderna som hos torparna, liksom för
stås i städerna. Tenntallrikar kan vi däremot finna i 
bouppteckningar från bondehem redan under 1600- 
talets andra hälft, dock inte i alla hem. I allmänhet 
fanns det dock bara några få tenntallrikar och vi vet 
inte i vilken utsträckning de användes som mattallrikar 
eller var statussymboler på liknande sätt som silver
skedarna. Trätallrikar förekommer i bouppteckning
arna, men deras antal är sällan specificerat. De var 
mycket lågt värderade och klumpades ofta ihop till en 
post tillsammans med glasbuteljer och skedar.

I en del allmogehem har man också haft porslins
tallrikar under 1700-talets andra hälft, vilket vi såg i 
bouppteckningarna från Morup. Men i vilken ut
sträckning detta var något allmänt förekommande el
ler något speciellt för just denna socken är oklart. I 
materialet från Eldsberga, Hörsås och Munkagård var 
dock porslinet nästintill obefintligt.

Gafflar finner vi överhuvudtaget inte i allmoge
miljöer före 1800-talet. De är inte heller vanliga i bor
gerliga miljöer. I det arkeologiska källmaterialet ser vi 
inga spår av dem och i bouppteckningarna först un
der 1700-talets andra hälft. Då förekommer de i hög
borgerliga miljöer medan de blir mer allmänt spridda 
från omkring år 1800.

Att uppsättningar av gafflar (och knivar) inte syns 
i bouppteckningarna förrän efter 1700-talets mitt kan 
i och för sig bero på att man tidigare inte dukade med 
gafflar. Från 1600-talet känner vi nämligen till bestick
set med sked, kniv och gaffel, som gästerna själva 
medförde till måltiden. Emellertid ser vi inga spår ef
ter sådana heller - de borde synas i bouppteckning
arna. Det är alltså mycket möjligt att de flesta stads
bor i Halland åt med sked, kniv och fingrar genom 
större delen av 1700-talet, liksom man gjorde på lands
bygden.

Denna särskiljandets kultur är alltså en svårfångad 
företeelse och uppenbarligen har vi att göra med en 
långt utdragen process. I högborgerliga miljöer i Hal
land inleds den senast under 1600-talet men i låg
borgerliga miljöer ser vi den först under 1700-talet, 
eller möjligen under sent 1600-tal. Olika delar av den 
här processen upptas också med varierande hastighet. 
Att den skulle nå allmogen först under 1800-talet är 
dock en sanning med viss modifikation. Vissa element, 
som individuella tallrikar, kan ha tagits upp redan 
under 1700-talet eller till och med 1600-talet på sina 
håll.

En eller flera kulturer?
En viktig fråga är naturligtvis i vilken utsträckning 
man skall se den urbana och den rurala kulturen som 
två relativt åtskilda sådana, eller om det i huvudsak 
rör sig om en gemensam folklig kultur, där de skillna
der som jag har uppmärksammat här bara är en slags 
variationer på ett gemensamt tema.

Förmodligen finns det en kronologisk variation i 
detta. Genom hela den tid som behandlas här har san
nolikt de två kulturtraditioner som Burke talar om 
funnits - en ”stor” tradition, som tillhörde det bildade 
fåtalet och den stora massans ”lilla” tradition. Frågan 
är bara vilka som tillhörde detta ”bildade fåtal”. Lin
der äldre medeltid kan vi anta att det i huvudsak rörde 
sig om kyrkans män och kvinnor, från senmedeltiden 
och framåt kanske också delar av borgerskapet, i alla 
fall handelsmännen med sina ofta stora internationella 
kontakter. De hade tillgång till den intellektuella och 
religiösa debatt som fördes på kontinenten. Ett tydligt 
tecken på detta är ju att det var städernas köpmän som 
var de ledande i den protestantiska reformationen.

Burke hävdar att man under tidigmodern tid kan 
se två rivaliserande livsstilar i konflikt. Den ena lik
nar i hög grad den uppfattning man brukar se som 
typisk för en framväxande borgerlighet och en kapi
talistisk världsbild - företeelser som anständighet, flit, 
förnuft, självbehärskning, måttlighet och sparsamhet
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hyllas i denna uppfattning. Mot detta skulle då stå den 
folkliga kulturen med en större tolerans med oordning 
och en betoning på värden som generositet och spon
tanitet.814

Den bildade överklassen var livliga deltagare i den 
”lilla” traditionen, åtminstone under 1500-talet och 
tidigare. Men bland dem som företrädde den ”stora” 
traditionen växte sig motviljan mot den ”lilla”, folk
liga, starkare under tidigmodern tid. Tiden omkring 
1500 ses av Burke som inledningen till en ”folkkultur
ens reformering” i Europa, en reformrörelse som gick 
ut på att den bildade överheten försökte förändra folk
liga attityder och värderingar. Det rörde sig emeller
tid om en lång process som pågick till omkring år 
1800.8,5

Till en början leddes denna reformverksamhet 
främst från prästerskapets sida men från 1600-talets 
mitt deltog också lekmän, som lekmannapredikanter 
och intellektuella, i dessa försök och de världsliga ar
gumenten betonades mer än tidigare.816 Någon gång 
från denna tid ökade sannolikt distansen mellan bor
gare och bönder. Det förefaller som om borgerskapet 
i ökande grad tog till sig överhetens nedlåtande syn 
på folkliga seder och bruk. Vi kan under denna tid 
också se hur borgerskapet alltmer aspirerade på ett 
levnadssätt som liknade adelns.817

Utifrån detta resonemang skulle man kunna se 
1600- och 1700-talen som en sorts övergångsperiod 
mellan en tid då bönder och stadsbor skulle ha om
fattat en i stort sett gemensam kultur till att borger
skapet fullt ut tagit till sig en ”bildad” överhetskultur 
vid 1800-talets början. I detta ligger då frågan om i 
vilken utsträckning också bönderna strävar efter att 
ta till sig denna överhetskultur, alternativt i vilken ut
sträckning de i stället utformar sin egen.

Jette Linaa Larsen, som har undersökt keramikan
vändningen i olika sociala miljöer i Danmark under 
1400- och 1500-talen, menar att man under denna tid 
och i detta område inte kan se några tecken på att 
bönderna har uttryckt sig i en självständig folkkultur 
motsatt en borgerlig kulturform. Utgångspunkten för

denna tolkning är att hon menar sig se spår av emula
tion, att förmodat dyra och exklusiva kärl efterbilda
des i billigare material. Hushåll med lägre ekonomisk 
status skulle alltså eftersträvat den materiella kultur 
som de mer förmögna hade. Det kulturella rummet 
skulle vara gemensamt och de stora handelsmännen, 
möjligen också kyrkan, ledande i den kulturella utveck
lingen.818

Ett annat exempel på detta skulle kunna vara det 
faktum att de danska (inbegripet de skånska) bönderna 
under senmedeltid i stor utsträckning köpte importe
rat kläde. Delvis användes detta som ett betalnings
medel, men bönderna lät också sy klädesplagg av 
materialet. Klädet var alltså en kulturell företeelse som 
användes i alla sociala miljöer, utom möjligen hos de 
allra fattigaste.

Andra importvaror, som kryddor och vin, använ
des under 1400-talet antagligen i viss utsträckning hos 
borgerskapet, men knappast hos bönderna annat än 
undantagsvis. Däremot ser det ut som om bönderna 
under 1500-talet i större utsträckning börjar köpa t.ex. 
peppar, saffran och risgryn. Kryddorna hade då blivit 
en del av en allmänt omfattad matkultur.819

Vi ser samma sak i tullhandlingarna från Nya 
Lödöse under perioden 1546-1613, där en lång rad 
exotiska kryddor, som saffran, syltad ingefära, nejli
kor, spiskummin och muskot var återkommande va
ror bland det som inskeppades till staden.820 I vilken 
utsträckning de stannade inom staden, såldes till an
dra städer eller spreds ut på landsbygden är däremot 
oklart.

Från senmedeltiden var de danska bönderna utan 
tvekan integrerade i en ekonomi som innefattade på
tagliga kontakter med städernas handelsmän, där man 
hanterade pengar och där man använde en del ”köp
stadvaror” på gårdarna. De höga spannmålspriserna 
under 1500-talet innebar ju också goda tider för spann
målsproducenterna och -handlarna, samtidigt som 
handeln med boskap blomstrade.821

Men en ekonomisk integration innebär ju inte med 
nödvändighet också en kulturell sådan. För samtidigt
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står det ju klart att det faktiskt är ganska påtagliga 
skillnader mellan stad och landsbygd under hela den 
tid jag diskuterar här. Det är tydligt i Halland och det 
är tydligt i omkringliggande områden.

Jette Linaa Larsen har ju också visat i sin under
sökning av danska keramikfynd att det är klara lik
heter mellan kärlen i städerna och på herrgårdarna, 
men att bondemiljöerna skiljer sig från båda dessa. 
Likaså har de rurala hantverkarna, i hennes fall en 
glasmästarmiljö, en urban kärlkultur.822 Det är alltså 
precis samma sak som Börje Hanssen iakttog i sitt 
200-300 år yngre material från Österlen. Så även om 
man menar att borgare och bönder omfattade en ge
mensam folklig kultur så skilde sig habitus tveklöst åt 
i de olika miljöerna och i vissa avseenden rörde man 
sig helt klart i olika sociala rum. Särskilt måltiden ver
kar vara ett tydligt utslag av detta.

En del av den materiella kultur som är karaktäris
tisk för städerna innehåller ju också ett symbolspråk 
som ytterligare understryker den kulturella åtskillna
den. Två exempel är det rikt dekorerade rhenländska 
stengodset och ugnskaklet, som återgav delvis samma 
bildvärld, med furstebilder, allegoriska figurer och bib
liska motiv. I denna bildvärld speglades mycket av ti
dens ideal och värderingar, till exempel en betoning på 
fursten eller på religiösa uppfattningar som kan kny
tas till reformationen. Det stengodskrus dekorerat med 
personifikationer av de sju dygderna som användes i 
en hantverkarmiljö i Halmstad är ett exempel på denna 
symbolvärld.

Ytterligare ett exempel är de portöverliggare med 
religiösa inskriptioner och ägarnas initialer eller vapen
sköld, som fanns på flera hus i Halmstad och andra 
skandinaviska städer under 1500- och 1600-talen. De 
har ingen motsvarighet på landsbygden vid denna tid.

Utan tvekan fanns det dock också skillnader inom 
grupperna. Åtminstone vad gäller borgerskapet är 
detta väl synligt. Också i de minsta halländska stä
derna har det funnits ett litet högborgerligt skikt med 
en kultur som omfattats av handelsmännen i en rad 
nordeuropeiska handelsstäder. De flesta stadsborna

tillhörde dock ett lågborgerligt skikt av hantverkare 
och småhandlare, med en materiell kultur som möjli
gen stod närmare böndernas, men ändå var klart ur
ban.

Hantverkarna hade dock kunskap om båda kultu
rerna eftersom de i allmänhet tillverkade åt både bor
gare och bönder. Men tillverkningen kunde skilja sig 
ganska kraftigt - till exempel guldsmederna kunde ha 
två helt olika stilmässiga repertoarer, en för bönderna 
och en för borgerskapet. Att vissa typer av föremål 
ansågs typiska för bönderna kan vi se spår av redan 
under 1500-talet, med omnämnandet av en ”bonde
säng” i en bouppteckning från Malmö och import av 
”bondehattar” till Nya Lödöse.823

Vad gäller Halland är det, som vi sett flera gånger 
ovan, en i materiellt hänseende tydlig skillnad mellan 
stad och landsbygd redan från högmedeltid. En snabb 
genomgång av omkringliggande områden visar att 
detta inte heller är något unikt för Halland. Detta fak
tum verkar motsäga Burkes tes om en i stort sett ge
mensam kultur för alla samhällsklasser under medel
tid. Snarare verkar åtminstone stadsborna ha uttryckt 
sig materiellt på ett sätt som tydligt åtskilde dem från 
bönderna.

Burke behandlar visserligen i huvudsak den imma
teriella kulturen, medan jag diskuterar den materiella. 
Men det verkar mindre troligt att materiell och imma
teriell kultur skulle ha skilt sig åt på något avgörande 
sätt. De torde snarare i högsta grad vara speglingar 
av varandra. Slutsatsen blir därför att vi åtminstone 
från högmedeltid ser klara tecken på en urban kultur, 
åtskild från den rurala. Det är giltigt för Halland och 
av allt att döma för stora delar av Sydskandinavien.

Graden av åtskillnad mellan stad och landsbygd va
rierar dock beroende på vilken tidsperiod och vilket 
källmaterial man studerar. Byggnadskulturen ser pe
riodvis ut att ha varit ganska likartad, t.ex. under 
1400-talet, då det ju uppenbarligen var möjligt att 
flytta en landbogård till en stadstomt. Från 1500-ta- 
let ser skillnaderna däremot ut att accentueras, då man 
i städerna börjar använda nyheter som glasfönster och
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kakelugnar, som det verkar också hos det lägre bor
gerskapet.

Skillnaden i byggnadskultur blir än mer tydlig un
der 1600-talet då man i de halländska städerna gan
ska allmänt verkar bygga tydligt urbana stadsgårdar, 
med glasfönsterförsedda bostadshus vända mot gatan, 
med flera bostadsrum och med kakelugnar. Denna typ 
av gård har ingen motsvarighet på den halländska 
landsbygden, utom möjligen på prästgårdarna, vilka 
vi emellertid inte känner till så väl.

Måltidskärlen skiljer sig däremot åt på ett tydligare 
sätt i de båda grupperna under såväl medeltid som 
under tidigmodern tid.

1700-talet - bondeklassens 
materiella manifestationer
Någon gång en bit in i 1700-talet, kanske först runt 
dess mitt eller senare del framträder det vi kallar all
mogekultur med full kraft. Redan dessförinnan fanns 
det naturligtvis konstnärligt utformade möbler och de
korativa inslag i bondehemmen. Men mängden snida
de och målade kistor, skrin, skåp, stolar och mycket 
annat ökar mycket kraftigt under 1700-talet. I Hal
land är detta särskilt synligt i form av bonadsmåleri, 
möbler, dekorerade rödgodsfat och en rik textil kul
tur.

Det är också fråga om ett självständigt estetiskt ut
tryck. Visserligen är formspråket i stor utsträckning 
hämtat från stilkonsten, från modemöbler och inte 
minst från de kyrkliga inredningarna - predikstolar, 
kyrkbänkar och annat. Men de lånade formerna och 
stildragen är sammansatta på ett sådant sätt att det 
uppenbarligen är fråga om ett självständigt skapande, 
inte ett härmande av en borgerlig eller adlig möbel- 
och föremålskultur. I det material jag har behandlat 
här är de rikt dekorerade rödgodsfaten ett sådant ex
empel.824

Varför väljer man då att skapa en egen kultur i stäl
let för att eftersträva den borgerliga kulturen? Och 
varför är det så tydligt just under 1700-talet?

Flera gånger ovan har jag berört den så kallade ”folk
kulturens reformering”, som skall ha ägt rum från 
1500-talet och fram genom 1700-talet. Dessa reform
strävanden har, som vi sett ovan, främst berört den 
icke-materiella delen av kulturen - sånger, fester, ritua
ler. Det som kritiserades var framför allt tankesätt och 
föreställningar som ansågs strida mot moralen och den 
goda smaken.

Den uppfattning om moral och god smak som fö
reträddes av den så kallade bildade överklassen skulle 
man kunna se som en dominerande ideologi. Rimligt
vis fanns det då också en eller flera ideologier som gick 
på tvärs mot denna dominerande ideologi. Jag är böjd 
att se alla dessa materiella manifestationer av en stark 
bondeklass som ett tydligt avståndstagande mot, eller 
en likgiltighet inför samtidens borgerliga ”goda smak”. 
I en tid som hyllar först det sirliga, preciösa, romantise
rande och senare det klassicerande, svala framstår den 
färg- och formglada folkkonsten med sin horror vacui- 
mentalitet som en kraftfull motbild mot det borgerligt 
etablerade.

Det ståtliga och statusmässiga hos bondeklassen be
höver nämligen inte alls ha innefattat en strävan efter 
en borgerlig eller adlig kultur, vilket man ibland har 
hävdat. Tidigare har man varit föga benägen att se 
böndernas skapande som något självständigt. Man såg 
den adliga och borgerliga kulturen som stilbildande 
även för bönderna.

Äldre tiders folkkonstforskare använde gärna be
greppet gesunkendes Kulturgut - sjunket kulturgods. 
Detta är en term som myntades i början av 1920-talet 
av den tyske folkkonstforskaren Hans Neumann. Dess 
innebörd är att bönderna inte själva förmådde skapa 
självständiga stilar utan endast mottog impulser från 
adel och borgerskap. Former, mönster och stildrag 
skulle alltså ”sjunka nedåt” genom samhällsklasserna 
för att så småningom hamna hos bönderna.825

Termer som ”bondrokoko” och liknande beskriv
ningar av t.ex. den folkliga möbelkonsten är ett uttryck 
för denna tankegång, som också innebär att det fram
för allt är statussymbolerna hos de högre samhällsklas
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serna som tas upp av de lägre och att de högre stån
den därför ständigt måste hitta nya sätt att uttrycka 
status.

Tanken på materiell kultur som osjälvständigt mot
taget ”sjunket kulturgods” är svår att förena med det 
synsätt vi idag gärna anlägger på den materiella kul
turen som aktivt medskapande i olika sociala samman
hang. I stället kan vi se att den materiella kulturen vid 
vissa tillfällen används medvetet, diskursivt, för att 
förändra eller ifrågasätta ett givet förhållande. 1700- 
talet verkar vara en sådan period.

Det handlar dock inte bara om ideologier. Under 
1700-talet fick bönderna också en förbättrad ekonomi 
och en större juridisk självständighet, till exempel ge
nom att de fick möjlighet att friköpa jord. Detta ökade 
deras möjligheter att hävda sig genom en kraftfull ma
teriell kultur, ett faktum som naturligtvis samspelar 
med det som anförts ovan om den folkliga kulturen 
som en sorts avståndstagande från den borgerliga.

Detta gällde dock i huvudsak de besuttna bönderna 
och det är också hos dem som folkkulturen framträ
der mest tydligt. De rurala hantverkarna hade närmast 
en borgerlig kultur och de var inte delaktiga i bönder
nas växande självständighet och ekonomiska tillväxt 
annat än indirekt genom de beställningar av nya före
mål som gjordes hos dem. Likaså har vi ju sett att tor- 
pare och backstugusittare inte heller var fullt delaktiga 
i de besuttna böndernas kultur. Vi kan alltså inte tala 
om någon enhetlig allmogekultur i Halland under 
1700-talet. Bönder, torpare, fiskare och hantverkare 
levde i delvis åtskilda, delvis överlappande sociala rum.

Under 1800-talets början tar man på landsbygden 
i större utsträckning upp element från den borgerliga 
kulturen, till exempel vad gäller bostadens förändring. 
Genom den framväxande industrialiseringen blir också 
en rad föremål lättåtkomliga för stora delar av befolk
ningen. Vi ser att nyheter som det överföringstryckta 
flintgodset finns i alla miljöer, till och med i back
stugorna. Skillnaden mellan det urbana och det rurala 
slätas ut. Men detta ligger utanför ämnet för denna 
avhandling.

Den gustavianska tiden 
- en ny världsbild?

I New England har James Deetz sett tiden omkring 
1760 som en skiljelinje mellan två olika slags materi
ell kultur och två olika slags ”världsbilder” - world
views. Den nya världsbilden har karaktäriserats som 
”Mechanical where the older was organic, balanced 
where the older had been asymmetrical, individualized 
where the older had been corporate”.826

Mekanisk, balanserad, individualiserad - i den ma
teriella kulturen har man sett detta i form av en för
ändring från asymmetriska byggnader till sådana 
byggda i klassicerande stil, från stora färgglada ler
godsfat för gemensamt ätande till vita tallrikar för 
individuell servering och från stora köttstycken, till
agade som grytor och soppor, till individualiserade 
styckningsdelar som kotletter.

Andra föremål, som gafflar och nattpottor är en del 
av samma förändring. Denna nya världsbild har i den 
amerikanska litteraturen fått beteckningen ”georgi- 
ansk”.827 I den ingår också sådant som användandet 
av klockor, mekaniska instrument och betraktandet av 
naturen som ett sätt att finna tillvarons ”naturliga 
ordning”.828

Som vi såg ovan i genomgången av det halländska 
materialet är 1700-talets andra hälft också här en tyd
lig vattendelare mellan två olika slag av materiell kul
tur. Den är mest synlig i städerna, men vi ser den också 
på landsbygden. Porslin och flintgods börjar användas 
till tallrikar, ofta framställda i serviser så att man kunde 
köpa hela och halva dussin av likadana tallrikar.

Visserligen tillverkades sådana likartade tallrikar 
redan i fajans under 1600-talets senare del, men de blev 
inte vanliga i de skandinaviska hemmen, med några 
undantag, som Göteborg. I Halland verkar de mest ha 
förekommit som enstaka kärl och man kan fråga sig 
om det inte var vanligare att de användes som skådefat 
än som fat att äta på.

När tillverkningen på Rörstrand kommer igång 
1726 blir fajanstallrikar något vanligare, men det är
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först med introduktionen av flintgodset efter omkring 
1770 som tallrikar blir vanliga i det arkeologiska fynd
materialet. Något liknande gäller för gafflar. Inte hel
ler dessa förekommer före 1700-talets andra hälft, och 
även då finns de mest i högborgerliga hem. Mer all
männa blir gafflar först efter omkring 1800 och det
samma gäller för en rad andra småting, som socker
tänger.

På landsbygden ser vi under 1700-talets senare del 
en kraftfull folklig kultur, men också ett försiktigt 
anammande av nyheter som stolar, porslinstallrikar 
och klockor. Här ser vi också att man så smått börjar 
bygga bostäder i en symmetrisk stil, något som man 
dock gjorde i de halländska städerna redan under 
1600-talet. Den ”georgianska” stilen är alltså inte 
något som kommer i ett svep, utan det är fråga om 
förändringar som har en lång förhistoria och utveck
lingsperiod.829

Ändå sammanstrålar flera olika företeelser som vi 
redan sett kring 1700-talets mitt och senare hälft. Man 
skulle kunna travestera Deetz och kalla detta för en gus
taviansk världsbild, ett sätt att använda den materiella 
kulturen som är typiskt för just den gustavianska tiden 
och som fortlever i mycket av dagens materiella kultur 
- från skiftesreformerna med sina nya gränser till hur 
vi dukar våra bord med tallrikar och bestick.

Kapitalism och materiell kultur
Förklaringar är dock sällan entydiga och en del av de 
förändringar som beskrivits ovan som en del av en 
särskiljandets kultur, en ökande individualisering el
ler som en del av en ”gustaviansk världsbild” kan 
också tolkas på ett annat sätt, som uttryck för den 
framväxande kapitalismen som ekonomiskt och soci
alt system.

Det kapitalistiska systemet bygger på tillgång till 
arbetskraft i form av människor som är disciplinerade, 
som mer eller mindre fullständigt tagit till sig sådant 
som ordningsamhet, punktlighet och personlig hygien. 
Systemet bygger också på förtingligandet av varor och

tjänster, att man ser föremål, men också relationer mel
lan människor, som uttryck för ekonomiska värde
ringar.830

Kapitalismen kan ses som en dominerande ideologi, 
men som med alla sådana så måste vi också räkna med 
att det finns alternativa ideologier som tar sig uttryck 
i motstånd mot eller ignorerande av den dominerande 
ideologin.831

Materiella tecken på anpassning till eller anam
mande av kapitalismen som ideologi är delvis de
samma som setts som typiska för en ”georgiansk” 
världsbild. Till exempel visar innehavet av klockor att 
man tagit till sig punktlighet och ett tankesätt där man 
ser tiden som betydelsefull - tid är pengar - och att 
det finns ett moraliskt värde i att anpassa sin verksam
het till de timmar och minuter som klockan anger.832

I den kapitalistiska ideologin, eller världsbilden, ser 
vi också en fokusering på individen. Detta är på sätt 
och viss motsägelsefullt, eftersom kapitalismen sam
tidigt bygger på att arbetskraften är utbytbar och att 
den enskilda individen inte är så intressant i sig, så 
länge hon anpassar sig till sådant som punktlighet och 
arbetsdisciplin.

Fokuseringen på individen har diskuterats ovan, 
och företeelsen är omdiskuterad. Tecken på individens 
betydelse kan i någon mening ses redan under tidig 
medeltid, samtidigt som vi långt fram i tidigmodern 
tid ser tydliga spår av en uppfattning om identitet och 
individualitet som något relativt oklart och framför allt 
utbytbart.

När man väljer att förlägga ”individens födelse” är 
i hög grad en fråga om definitioner och synsätt. Men 
i många avseenden ser vi inte något tydligt intresse för 
individen förrän under 1700-talet eller t.o.m. det ti
diga 1800-talet, när ståndssamhället börjar luckras 
upp och romantikens människosyn blir ett ideal.

Att duka matbordet med matchande serviser är på 
samma gång en symbol för individens betydelse - var 
och en som deltar i måltiden får en egen tallrik, gaf
fel, glas - och ett förnekande av individualiteten, eller 
kanske snarare en betoning på allas likhet och lika
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värde (eller utbytbarhet), i och med att alla får iden
tiskt lika tallrikar. Matchande serviser kan alltså bland 
annat ses som ett uttryck för ett anammande av kapi
talismen som ideologi och världsbild.

Om man då väljer att inte duka sitt bord på detta 
sätt, trots att det finns tillgång till serviser för ett nå
gorlunda överkomligt pris - vad säger detta? Till en 
del kan det naturligtvis vara ett tecken på fattigdom, 
att man helt enkelt inte har möjlighet att skaffa nya 
tallrikar och liknande. Men i vissa fall skall man kan
ske också se det som ett tecken på att man inte accep
terade de värderingar som följde med serviserna. De 
kunde ses som ointressanta, irrelevanta för den tillvaro 
man levde i, eller som att man ville markera ett aktivt 
avståndstagande från dessa värderingar.833 De halländ
ska böndernas dukning med färgglada rödgodsfat för 
gemensamt ätande genom hela 1700-talet kan ses i lju
set av detta tankesätt.

"Den agrara köpstaden" - de 
halländska småstädernas urbanitet
Inledningsvis beskrev jag de skandinaviska städerna 
som öar i ett hav av landsbygd. Och städerna var, som 
vi har sett, verkligen mycket små. Några hundra in
vånare, i de riktigt stora städerna kanske ett par tu
sen - så såg det med något enstaka undantag ut långt 
in i tidigmodern tid.

I en riktigt liten stad som Kungsbacka bodde det 
inte fler människor än vad det gjorde i de största by
arna i Halland. Nästan alla skandinaver bodde på 
landsbygden och sysslade med något som i alla fall till 
en del var knutet till jordbruk och boskapsskötsel. De 
små städerna beskrivs ofta som ”agrara köpstäder”.

Jag hävdade också inledningsvis att de halländska 
städerna var ovanligt intressanta som studieobjekt, ef
tersom de har varit små, instabila, flera gånger flyttade 
och nedlagda. Frågan var i vilken utsträckning en ur
ban kultur kunde utvecklas i dessa instabila småstäder.

En näraliggande fråga är i vilken grad dessa små
städer var agrara snarare än urbana. 1 Kungsbacka,

den minsta av de halländska städerna, mönstrades det 
på 1580-talet 23 borgare. Bland dessa kan vi urskilja 
tre hantverkare, en tunnbindare, en gravare (gravare) 
och en guldsmed. Det kan naturligtvis ha funnits flera 
hantverkare bland de tolv borgare som vi bara kän
ner med ett patronymikon, men dessa tre är de enda 
vi med någon säkerhet kan säga har funnits.834

Det är också ett anmärkningsvärt urval av hantverk 
Att man behövde tunnor är ganska självklart, i syn
nerhet som denna mönstring gjordes mitt under en av 
de stora sillfiskeperioderna. Man hade uppenbarligen 
också ett behov av guld- och silverföremål och här anar 
vi förekomsten av det högborgerliga skikt som beskri
vits ovan. Antagligen har Olof Guldsmed också för
sett bönderna på den omgivande landsbygden med 
smycken och silverskedar.

Hantverkarna sysslade för övrigt inte bara med sitt 
hantverk. Tunnbindaren i Kungsbacka, Jens Bödker, 
ägnade sig också åt seglation och färdades bl.a. till 
pingstmarknaden i Ålborg, som under 1500-talets 
sillfiskeperiod drog till sig gott om folk från Halland 
och Bohuslän, liksom från Hansastäderna.835

De flesta borgarna i Kungsbacka omtalas dock bara 
med patronymikon. En del av dessa har säkert också 
varit hantverkare. Det bör ha funnits såväl skräddare 
som skomakare, även om detta inte syns i källorna. 
Men troligen var Kungsbackaborgarna också i stor ut
sträckning lantbrukare; det verkar i alla fall ha varit 
samtidens uppfattning.836 Vi känner ju också till den 
omfattande seglationen på Onsalahalvön, där borgar
na i Kungsbacka i hög grad var inblandade.

I Halmstad, som vid denna tid var den största sta
den med 204 mönstrade borgare, kan vi urskilja 39 
hantverkare och här finns en rad olika slags hantverk 
representerade. Skomakare och skräddare var de störs
ta grupperna, men det fanns också flera tunnbindare, 
smeder och snickare. Utöver dessa fanns det flera hant
verk med bara en eller två företrädare — remsnidare, 
buntmakare, vävare, fällberedare, klockgjutare, bryg
gare och en kittelsmed.837
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Sannolikt sysslade också flera Halmstadbor med jord
bruk. Ur en förteckning från 1704 framgår det att flera 
av borgarna hade jordbruk som sin främsta sysselsätt
ning.838 Därutöver torde många ha haft det som bi
syssla.

Men denna jordbrukets betydelse innebar av allt att 
döma inte att man också hade en materiell kultur som 
liknade böndernas. I de här små städerna fanns det, 
som jag har visat ovan, en urban kultur, ett sätt att 
bygga, inreda, äta och klä sig, som tydligt visade att 
man befann sig i en stad.

Dessa åtskilda habitus har vi ju följt här genom år
hundradena och i olika belysning. Och hur vi än vri
der och vänder på frågorna så kvarstår faktum. Det 
har funnits perioder när likheterna mellan det urbana 
och det rurala antagligen varit ganska stora. 1400-ta- 
let kan ha varit en sådan period. Men till och med i en 
liten stad som Kungsbacka, som tidvis inte ens fick 
behålla sina stadsprivilegier, har det funnits en urba
nitet, ett sätt att leva, bygga och bo som var åtskilt 
från den omgivande landsbygdens.

Ett svar på frågan om hur urbana de halländska stä
derna egentligen var blir alltså att de faktiskt var täm
ligen urbana, det vill säga de skilde sig från den omgi
vande landsbygden på en rad punkter. Samtidigt kan 
de inte fullt ut liknas vid de stora skandinaviska eller 
kontinentala handelsstäderna. De halländska små
städerna hade sin egen urbanitet.

En halländsk särart?
I det här arbetet har jag å ena sidan diskuterat en all
män skandinavisk och t.o.m. nordeuropeisk utveck
ling när det gäller förhållandet mellan stad och lands
bygd, å andra sidan har jag diskuterat det specifikt hal
ländska. Hur förhåller sig då det halländska till det mer 
generella?

Till att börja med kan vi konstatera att Halland inte 
är enhetligt i alla avseenden. Det finns en skillnad mel
lan södra och norra Halland som är mer eller mindre 
tydlig beroende på vad man tittar på. Den här skill

naden är välkänd och den kan ses i en rad olika sam
manhang alltifrån mesolitiska flintor och bronsålders- 
gravar till dialekter och hustyper.

Tvååkersgränsen är ett ofta använt begrepp. Man 
menar då att skiljelinjen mellan de båda delarna av 
landskapet skulle gå i höjd med Tvååkers socken, d.v.s. 
ungefär i Varbergstrakten. I själva verket är hela om
rådet från Ätradalen till trakterna kring Varberg en 
slags övergångszon mellan olika slags materiell kultur.

I det material som har diskuterats här kan vi se en 
hel del exempel på denna skillnad mellan södra och 
norra Halland. Vi såg t.ex. att Östersjökeramiken i det 
närmaste helt slog ut den lokala keramiktraditionen 
på landsbygden från 1000-talets mitt i södra Halland 
medan den lokala traditionen kom att leva kvar längre 
i norra Halland. Likaså skilde sig städernas byggnads
kultur åt, med främst korsvirkeshus i Laholm och 
Halmstad och främst trähus från Lalkenberg och 
norrut.

I detta avseende, och flera andra, skulle man kunna 
hävda att södra Halland i hög grad influerats från 
Skåne medan norra Halland i högre grad skulle ha en 
kulturell gemenskap med Västergötland, Bohuslän och 
kanske Småland. Det är delvis riktigt, men framför allt 
vad gäller det förment skånska inflytandet är det vik
tigt att påpeka att det bara var delar av den skånska 
kulturen som togs upp i södra Halland. Vi har ju också 
sett tydliga skillnader mellan områdena, till exempel 
användningen av trelleborgshus under tidig medeltid 
och skillnader i kärlkulturen.

När det gäller urbaniseringen visar Halland likhe
ter med övriga Västsverige, framför allt Bohuslän och 
Västergötland, på så sätt att städerna är sent tillkomna 
och ganska instabila. Det finns också en likartad kärl
kultur i det västsvenska området, särskilt i städerna 
men som det verkar också på landsbygden.

Om man skulle försöka identifiera en halländsk kul
tur, en halländsk särart, så kunde man ta fasta på några 
specifika företeelser som framför allt gäller den insta
bila bebyggelsen. Både städer och byar har flyttats flera 
gånger och två av städerna uppträder under 1400-
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1500-talen som dubbelstäder, av allt att döma med re
presentanter för olika maktintressen i landskapet som 
överhuvuden.

Vidare finns det en omfattande tradition med mång- 
syssleri, med ett föga inkomstbringande jordbruk och 
ett starkt inslag av handel och seglation. Dessa kon
takter syns dock inte i någon större utsträckning i det 
arkeologiska källmaterialet, utöver som ett inslag av 
importkeramik framför allt i Varberg men också i 
Halmstad. Importkeramik ser vi däremot nästan inte 
alls på landsbygden, oavsett tidsperiod.

Urbaniteten i Halland liknar till en del den skån
ska. Men de tydliga urbana företeelserna som påkos
tade borgarhus i tegel, stadsgårdar med en hög grad 
av privatisering av bostaden och manifestationer i form 
av portöverliggare med vapensköldar och initialer ser 
vi bara i liten grad i Halland, främst i Halmstad, och 
de kommer också senare här, i flera fall först under 
1600-talet. I detta avseende liknar den halländska 
urbaniteten den bohuslänska och västgötska.

Däremot är de halländska städerna inte de ”agrara 
köpstäder” eller ”stora bondbyar” som ibland hävdas.

De är urbana, om än med en urbanitet som inte är lik
tydig med den övertydliga kontinentala eller skånska.

Slutord
Frågan om det rurala och det urbana har här diskute
rats ur en rad aspekter. Ännu ligger dock mycket käll
material orört, inte minst bouppteckningar och andra 
skriftliga källor, som skulle kunna belysa frågorna 
mycket mer djupgående. Förhoppningsvis låter sig 
någon inspireras till att gå vidare med några av alla 
de frågor som har väckts här.

Ett problem i sammanhanget är emellertid att det 
arkeologiska källmaterial som berör en mycket viktig 
period i denna diskussion, nämligen 1700-talet, knap
past kan förväntas tillväxa så länge antikvariska myn
digheter fortsätter att se lämningar från tiden efter 
omkring 1750 som icke-fornlämningar. Det är ett svår
förståeligt bortdefinierande av ett viktigt källmaterial 
för att belysa utvecklingen av flera av de ideologier vi 
lever med idag, inte minst framväxten och anamman
det av den kapitalistiska världsbilden i olika miljöer.



Summary

The problem

The norm for Scandinavia well into the modern era 
was the countryside. Towns were small islands in a sea 
of countryside, not least in Halland where towns were 
small and urbanisation late and unstable.

But the towns were there after all. And the question 
is if there was anything that connected them other than 
the formal criteria for township. What made them 
towns in peoples’ minds? Was there an urban way of 
living and an urban identity that defined the towns’ 
inhabitants? If so, how did this urban way of living 
manifest itself in the material culture? In the same way, 
one can ask whether it is possible to discern a rural way 
of living or identity that united especially peasants.

During the 1700’s lifestyle and material culture 
could be very different between towns and rural areas. 
The starting point for this thesis is to study how this 
difference between town and countryside, that is so 
evident in the 1700’s, emerges and how an identity as 
a burgher or farmer will manifest itself in the mate
rial culture. An important question is if it is possible, 
in the early history of the towns, to find a particular 
urban lifestyle and if that is the case, what it looks like.

Is it the case of two groups slowly separating or can 
we see periods of growing or diminishing similarities 
between the two?

A second question is whether it is possible to view 
the two types of environments as distinct entities, or 
if the separation of town and countryside hides com
pletely different sets of divisions in the expression of 
material culture. Are the differences within each envi
ronment greater than those between the groups; i.e. 
are differences dependent on economic status rather 
than social?

The geographical frame is the province of Halland and 
the study begins in the early Middle Ages, before the 
first towns appear in Halland. Urbanisation has begun, 
however, in neighbouring areas with Danish towns 
such as Lund and Ribe, Lödöse and Skara in Sweden 
and Norwegian Kongahälla. At this point in time some 
urban functions can be linked to other areas of rural 
Halland, and the question is if and how these areas 
differ in material culture from the surrounding count
ryside.

By the middle of the 18th century it is easy to see 
differences between town and countryside, as we have 
seen above. The latter part of the 18th century sees a 
series of reforms that change the structure of owner
ship and social patterns radically in rural areas, while 
a beginning industrialisation changes the appearance 
and function of towns. This changes the conditions 
for the relationship between town and countryside and 
the end of the 18th century thus marks the end point 
of this work.

The study focuses mainly on the late Middle Ages 
and Early Modern period. The reason for this is that 
it is only during the late Middle Ages that we find any 
extensive urban areas to contrast with the rural. In 
addition to that, the situation regarding sources is dif
ferent. Especially in regard to written documentation, 
which is much richer during this period.

The basis for discussion
The basis for the following discussion is the assump
tion that we are moving in a stratified class based soci
ety. We find several different groups of people living 
under different social and economic conditions affec
ting their choice of material culture. This material
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culture is used in the daily recurring discourse to 
recreate and renegotiate the social identity.

Much of the daily use of material culture lies on a 
non-verbal, non-discursive level. Things are done “the 
way they always have been done”, a certain habitus 
is maintained without giving it much thought. This use 
becomes more deliberate in some situations however, 
and parts of the material culture is raised to the dis
cursive level and actively used to change a certain si
tuation.

In this society some groups of people have power 
over others, they have the ability to control the actions 
of others to their own advantage. In aid of this they 
have ideologies, thought systems that explain and 
motivate the conditions of society. But all social clas
ses do not share the same ideology. There is a domi
nant ideology embraced by those in power and visible 
in the monumental material culture but at the same 
time subordinate groups have their own, often less 
visible, ideologies. These often contain some form of 
resistance to the dominant ideology, a resistance that 
may also be visible in the material culture. Social 
change, including changes in material culture, takes 
place in the interaction between individuals and groups 
on one side and structures on the other. In this inter
action structures are changed but also make possible 
different types of action. But structures can also be 
constraining, e.g. economic or legal circumstances. 
Social change must also be seen in light of the specific 
historical situation in which it occurs, a situation, 
which must be examined as closely as possible if we 
are to reach a reasonable conclusion.

In the following discussion I will study farmers and 
towns people as two separate groups, as categories. 
Legislation and other structures mean that the two 
groups in some ways are in opposition to each other, 
and that it is likely possible to identify situations and 
periods in time when this is accentuated and when the 
material culture is drawn into the discourse to actively 
express this opposition or in other ways negotiate so
cial identity.

Town and countryside in 
feudal society

I have chosen to deal with the period from the early 
Middle Ages to the latter part of the 18th century as a 
whole from an economic and social viewpoint - as a 
feudal era. This naturally does not preclude that very 
large changes have occurred in a wide range of spheres 
during the period. The period also carries the seeds of 
the modern era, seeds that grow and become more 
visible as we near the end of the period do.

The relationship between town and countryside has 
also changed over this long time. During the earliest 
phase of the Middle Ages, when towns and villages 
were new in both landscape and social structure, we 
can see clear similarities between them. But fairly 
rapidly, perhaps within the span of a few generations, 
the towns have changed topographically in a way that 
distinguishes them from the surrounding countryside. 
And from the High Middle Ages, 13th to 14th century 
there is a clearly visible bourgeoisie in the towns with 
specific functions and material culture.

We can in some respects see more similarities between 
town and countryside after the agrarian crisis during the 
latter Middle Ages. The towns absorb large arable fields 
within their areas and can in this way be said to become 
more “agrarian”. Tenant farmers are tied more firmly 
to the nobility and the king, but at the same time they 
gain in influence over their own production and become 
active participants in the extensive trade in foodstuffs 
which grows in volume during the 1500s. Material 
goods from the towns, especially the imported broad
cloth, become common in peasants’ homes.

From the late Middle Ages, especially the 17th 
century onwards, trade outside towns is increasingly 
opposed. There are attempts to locate trade and the 
production of crafted items for sale to the towns with 
the expectation that farmers should concentrate on 
farming, not on businesses associated with burghers. 
We have many examples though that these expecta
tions were not fulfilled.
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Over the course of the middle ages, the class system 
evolves that we see fully developed during the early 
modern period. Farmers and burghers will then con
stitute two separate classes, different from the gene
ral trend in the rest of Europe. We can see that from 
the latter half of the 17th century and during the 18th 
century the idea of class is eroded and that people are 
judged more on the basis of individual merit.

The 18th century is the period when the feudal 
relationships are loosened and land becomes a com
modity that can be bought by almost anyone who 
wants to. The farmers achieve true influence in the 
Parliament and see an increase in affluence. Large 
groups in the countryside are marginalised, however 
and become landless cotters, a development, which is 
accentuated during the 19th century. The differences 
in material culture between town and countryside are 
large during 18th and early 19th centuries.

Scholars who have dealt with the late medieval and 
Early Modern periods have observed a range of - 
largely connected - mental and material changes that 
took place during this period. Phenomena such as an 
increasing “civilisation”, individualism, the rise of 
private life, the development of a capitalistic spirit, the 
reformation of vernacular culture and the transition 
to a modern or “Georgian” worldview have mainly 
been placed in the period from 1500 to the 18th century. 
I have also wanted to see the development of a “culture 
of separation” where the physical distance between 
people grows as a part of these changes.

To a large extent these phenomena have been seen 
as typical of the burghers, i.e. they have been connected 
mostly with the towns. The exception is James Deetz 
who sees the Georgian worldview emerge in all kinds 
of areas, both urban and rural. This has also implicitly 
meant that peasants’ culture and mentality have been 
viewed as relatively unchanged or at least affected to 
a much lesser extent by the new trends. At the same 
time Peter Burke and others have stressed that there 
were serious attempts to change the worldview of the 
farmers to that of the educated higher classes.

The question is whether this was successful. Perhaps 
the case rather is that the farmers emphasised and 
developed their own material culture as a form of op
position to the attempts to change other parts of their 
culture, and that this is the explanation of the parti
cular “rural aesthetics” that becomes so visible during 
the 1700s.

A Brief History of Halland
Changeability goes like a red thread through the his
tory of Halland. The tendency to stabilise the lands
cape with towns and regulated villages that is evident 
in large parts of Denmark and the rest of Sweden is 
almost non-existent here. The urbanisation is late and 
unclear - it doesn’t really end until the second half of 
the 17,h century. In the countryside we can see that 
farms have been moved several times, even as late as 
the 1700s, and also that farming practices changed.

Political belonging also changed. During the greater 
part of the Middle Ages, Halland is either a rather peri
pheral part of the Danish Kingdom or a region ruled over 
by dukes in a clearly feudal manner. This is particularly 
true of the northern part of the area, which periodically 
constituted a virtually independent country.

One important factor in the history of the region 
is communications. The roads along the river valleys 
were important routes for people, goods and ideas. On 
the coast were both towns with their ports, and small 
rural ports especially on and near the Onsala penin
sula. Finds from the Medieval towns, notably Varberg 
but also Halmstad and Kungsbacka bear witness to 
this activity and later periods provide us with written 
records showing that contacts were extensive with 
both the German Hanseatic towns as well as the Low 
Countries, England and Scotland and naturally Danish 
and Norwegian regions. The Swedification during the 
second half of the 17th century, however, meant that 
trade with these areas grew harder with increased tolls. 
The smaller towns were repeatedly threatened with 
dissolution and the loss of town privileges.
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The majority of farmers were tenants under the Crown 
or nobility. Farming was of fairly modest proportions 
and in the countryside other occupations were more 
prevalent. Trade, iron production and an extensive 
manufacture of crafted items are typical examples. The 
type of farming that nonetheless was existent tended 
to be more focused on cattle and most farms were not 
self-sufficient on cereal crops. It was not until well into 
the 19th century that Halland develops into the high- 
yielding agricultural region it is today. This diversity 
of activities with trade, crafts, agriculture and small 
industry continue to characterise the landscape through
out the period we are discussing here.

The developments in Halland are not isolated and 
have parallels in neighbouring provinces. The changing 
landscape with a weak urbanisation and unclear for
mation of villages are also visible in a wider south 
Scandinavian area including the western parts of Väs
tergötland, Bohuslän as well as parts of Småland and 
northern Skåne. It may be that these tendencies are 
most apparent in Halland.

Sources and Methods
Both archaeological and written sources have been 
used in this work, the latter mostly in the form of 
probate inventories. Sources are seen as relatively in
dependent of each other and I have assumed they can 
give different views of the period. In this contrast 
between the different type of sources we have a tool 
to discover conditions and relationships that would 
otherwise be next to invisible.

The archaeological sources are predominantly from 
a series of rescue excavations from several different lo
calities.

Probate inventories make up the majority of the 
written sources that are used in the analysis. Some of 
these can be connected to archaeological excavations, 
but I have also used them to get a general picture of 
the material culture as a contrast to the one presented 
by the archaeological material.

Results

During the whole period discussed here there is a clear 
distinction between urban and rural material culture. 
It is most apparent when we look at the pottery and 
other finds connected with eating. However, there are 
also several differences between urban and rural build
ings and structuring of homes.

In the Early Middle Ages the so-called Baltic Ware 
and other kinds of black earthenware were used both 
in the countryside and in urban areas. But pottery 
seems to have been much more common in towns and 
other places with urban functions than on rural sites. 
When the Baltic Ware is replaced with redware jugs 
and later stoneware vessels the differences remain. 
Redware jugs are found in towns as well as on farms, 
but they are much more frequent in towns. Stoneware 
vessels are rare finds on rural sites, but very common 
in urban areas. Only on rural sites with special func
tions, i.e. iron working, do we find stoneware jugs.

Redware and stoneware jugs and mugs should 
probably be looked upon as parts of a “drinking 
culture” connected with merchants and the habit of 
closing a deal by drinking together. The use of such 
vessels were therefore probably not part of a peasant 
culture, where other drinking vessels, mostly made of 
wood, were the preferred choice and drinking habits 
were different.

Differences in the choice of vessels can be seen also 
in the Early Modern period. On both urban and rural 
sites we find the same kind of utility vessels like red- 
ware pipkins, pots and plain plates and bowls. But the 
choice of pottery for display separates towns and 
countryside. On almost every urban site we find im
ported vessels such as stoneware jugs, faience plates 
and Chinese porcelain. They are rather few among 
artisans and small merchants and more common in the 
households of wealthy merchants and members of the 
town council. But almost every urban household seems 
to have owned a few imported vessels.

In the countryside a different kind of vessels were
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used for display. Large redware plates, heavily deco
rated, are found in large numbers on rural sites. They 
seem to have been made by local potters, as the varia
tions in form and decoration varies greatly between 
sites. These vessels also occur on urban sites, but in 
much smaller numbers. Urban redware vessels are also 
sometimes imported, from Dutch or German produc
tion centres.

Plates for individual serving were common in towns, 
at least in the homes of the wealthier burghers. They 
seem to have been much less frequent in the country
side. Here, eating from a communal vessel was the norm 
well into the 19th century.

The countryside saw a slow change from open- 
structured farms with longhouses during the Early 
Middle Ages towards the closed farms typical for the 
18th and 19th centuries. But well into the 19th century 
farmers in Halland lived in houses with only one heated 
room, were most household functions took place.

In the towns the living houses were gradually mo
ved towards the streets from the 16th century onwards. 
At the same time tiled stoves made possible the divi
sion of household functions in separate rooms. The 
medieval habit of eating, sleeping, cooking and work
ing in the one and only heated room slowly disap
peared. This also facilitated a greater social division 
of households, with separate rooms for husband and 
wife, for children and for servants. The increasing use 
of glass windows made houses appear more open. But 
at the same time houses became more closed, less 
accessible for people outside the household.

The period from around 1750 to the early 19th 
century appears to be a time when the differences 
between urban and rural material culture were most 
accentuated.

Urban culture followed the general European style and 
the “culture of separation” discussed above can be 
clearly seen. People lived in houses with separate rooms 
for different household activities and they laid their 
dinner tables with individual plates, forks and glasses. 
Their houses were situated by the streets, they had glass 
windows and an air of visibility and openness. But at 
the same time houses were less accessible than before 
and a visitor had to pass several material and imma
terial barriers to get into the house.

The vernacular culture in the countryside, on the 
other hand, was colourful and lively and had its own 
aesthetic expression, rather different from bourgeois 
style. People ate with spoons and fingers from com
munal vessels, mostly richly decorated redware plates 
and bowls. Farms were closed around a courtyard but 
at the same time easily accessible to visitors, who had 
much fewer barriers to pass. Most household activities 
took place in the one heated room. The “culture of 
separation” is less visible here.

Vernacular style is often seen as “backwards” or 
just as an emulation of bourgeois style. But I am 
inclined to see this powerful material culture as a clear 
expression of a resistance against the attempts to re
form vernacular culture, as proposed by Peter Burke. 
Instead of yielding to change and adopting bourgeois 
culture, peasants develop their very own material 
culture. This development is most visible in the second 
half of the 18th century when it was facilitated by 
favourable economic conditions for farmers. In the late 
18th and 19th centuries we see the beginning of mass 
production of inexpensive household items and the 
vernacular material culture changes dramatically. 
Bourgeois culture finds its way into the peasants’ 
homes.
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lantmäterienhetens kartarkiv, Halmstad. Ge
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584 Kartor i lantmäterienhetens kartarkiv, Halm
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587 Jfr Glassie 1999.

588 Augustsson, manus.

589 Jeppsson 1980; Connelid & Rosén 1997; 

Connelid & Mascher 2000.

590 Augustsson, manus; Pettersson 1993.

591 Bjuggner m.fl. manus.

592 Rosén 1995.

593 Bringéus 1982.

594 Citerat efter Sandklef 1953, s. 65.

595 Citerat efter Sandklef 1953, s. 68.

596 Citerat efter Sandklef 1953, s. 69.

597 Citerat efter Sandklef 1953, s. 71.
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2001.

599 Bouppteckning efter Jöns Larsson 13 augusti 

1742: Halmstads häradsrätts arkiv, serie Fila. 

LLA.

600 Sandklef 1953, s. 99.

601 Knutsson 2001, s. 148.

602 Bouppteckning efter Margareta Olofsdotter 

5 februari 1780: Halmstads häradsrätts ar

kiv, serie Fila. LLA.

603 Knutsson 2001, s. 50.

604 Bouppteckning efter Sven Bengtsson d. 1 ju

li 1809: Halmstads häradsrätts arkiv, serie 

Fila. LLA.

605 Bouppteckning efter Karin Björnsdotter 1809, 

d. 11 december 1808: Halmstads härads

rätts arkiv, serie Fila. LLA.

606 Bouppteckning efter Berta Svensdotter 1828, 

d. 5 november 1827: Halmstads häradsrätts 

arkiv, serie Fila. LLA.

607 Bouppteckning efter Elna Jönsdotter 1826, 

d. 27 juli 1826: Halmstads häradsrätts arkiv, 

serie Fila. LLA.

608 Connelid & Rosén 1997; Connelid 1999a.
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609 Pleijel 1970. Se också de beskrivningar som 

citerats ovan.

610 Augustsson, manus; Werne 1993, s. 68 ff.

611 Ejwertz 1961b.

612 Bjuggner m.fl. manus.

613 Sandklef 1959, s. 961 f; Walerius 1973, s. 

120 f.

614 Bjuggner 1995 och muntligen; keramiken 

granskad av förf.

615 Rosén, manus 1.

616 Rosén 2001.

617 Uppgifterna är hämtade ur mantalslängder 

och husförhörslängder i LLA.

618 Antalet insamlade skärvor var 1449 st.

619 Bouppteckningar från Morups socken: Faur- 

ås häradsrätts arkiv, serie Fila. LLA.

620 Frykman & Löfgren 1979.

621 Nilsson Schönborg & Rosén 2003.

622 Slumpvisa bouppteckningar från 1700-talet 

i Halmstads häradsrätts arkiv, serie Fila. LLA.

623 Samtliga bouppteckningar mellan 1675 och 

1700 i Halmstads häradsrätts arkiv, LLA har 

granskats. Enstaka mycket svårlästa bou har 
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624 Ordet fajans används dock inte. Det talas 

om "holländska stenkärl" eller "holländskt 

stentyg", men det bör tolkas som fajans. Se 

Kjellberg 1935.

625 Bouppteckning efter bonden Olof Persson, 

Hulabäck, Steningesn, 23 juni 1755: Halm

stads häradsrätts arkiv, serie Fila. LLA.

626 Söderberg 1997.

627 Artursson 1998.

628 Elfwendahl 2001.

629 Artursson 1998. Uppgifterna är hämtade ur 
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skat skärvorna.

630 Augustsson, manus, s. 179; Sandberg 1987.

631 Sandberg 1987.

632 Schaller Åhrberg & Lönn 1996.

633 Lindman 1998.

634 Berg m.fl. 1981. Fyndet av Werra-keramik är 

avbildat på s. 69 och betecknat som Wan- 
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han 1992.

635 Classic 1999.

636 Sandberg 1987; Bra mstång m.fl. 1999.

637 Kling 1992.

638 Carlsson & Rosén 2002.

639 Rosén 1995; Nilsson Schönborg & Rosén 

2003.

640 Elgeskog 1945, s. 19 f.

641 Hanssen 1952.

642 Rosén 1991; Johansson 1999; Rosén 2000b.

643 Rosén 1991.

644 Antalet skärvor var 266 st. Rosén 1991;

1995.

645 130 skärvor tillhör den eftermedeltida peri

oden. Rosén 1995; 2000b.

646 Muntlig uppgift, Anders Håkansson, Lands

antikvarien, Halmstad.

647 Hanssen 1952, s. 102; Rosén 1999a.

648 Bernander 1982, s. 35 f.

649 Rosén 1999a.

650 Hall 1992.

651 Burke 1978, s. 64f; Rosén 1999a.

652 Augustsson 1992,5.93.

653 Thomasson 1997. Se också Ersgård 1999.

654 Augustsson 1992, s. 97 ff; Johnson 1993;

1996, s. 166 f; Thomasson 1997, s. 725 ff.

655 Bengtsson 1954; Trulsson 1968, s. 207 ff; 

Rosén 1999b.

656 Lindh 1978; Augustsson 1992.

657 Augustsson 1992; Rapport Lindahl, opubl.

658 Bjuggner 1980; Augustsson 1992; Bjuggner 

1996. Det sydgötiska huset diskuteras i 

Augustsson 1986 och Andrén 2001.

659 Hähnel 1950.

660 Nilsson 1968, s. 285.

661 KB 1619 13/10.

662 KB 1619 30/11.

663 KB 1620 22/2.

664 Rosén 1999b.

665 Rosén 1992a.

666 Rosén 1999b, s. 41 f.

667 Håkansson 1987.

668 Rosengren 1985.

669 Petersen 1982.

670 Rosengren 1982a; Augustsson 1992, s. 76 ff.

671 Augustsson 1992, fig. 15.

672 Bjuggner 1999.

673 Modén 1975.

674 Rosengren 1982a och b; Rosén 1999b, 

s. 54 ff.

675 Petersen & Rosengren 1981.

676 Augustsson, manus; Sundnér 1973.

677 Carlsson 1992b.

678 Augustsson, manus; Carlsson 1992c.

679 Augustsson, manus; Carlsson 1992d.

680 Augustsson, manus; Ullberg-Loh 1992.

681 Jern 1993.

682 Augustsson, manus; Svedberg 1996b.

683 Bouppteckning efter Jacob Erlandsson, 18 

oktober 1677: Kungsbacka rådhusrätts arkiv, 

serie FIL LLA. Frågetecknet markerar osäker 

läsning. Stavningen har normaliserats.

684 Augustsson 1992.

685 Det gäller främst Laholm, Falkenberg och 

Kungsbacka. I Varberg har mycket arkivma

terial försvunnit i en brand. Sandklef 1963.

686 Bouppteckning efter Gundill Aagesdotter, 13 

oktober 1664: Laholms stadsarkiv, serie Fila. 

LLA.

687 Bouppteckning efter Jacob Erlandsson, 8 ok

tober 1677: Kungsbacka rådhusrätts arkiv, 

serie FIL LLA.

688 Bouppteckningar efter Anna Rolofs 1697 

och Richard Olofsson 1700: Halmstads hä

radsrätts arkiv, serie Fila, LLA. Bouppteck

ning efter Karen Jensdatter 1653: Laholms 

stadsarkiv arkiv, serie Fila. LLA.

689 Ejwertz 1961a, s. 134 f.
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690 Bouppteckning efter Reinholt Prim och hans 

tidigare avlidna hustru Maren Christens- 

dotter 23 april 1660: Laholms stadsarkiv, 

serie Fila. LLA.

691 Bouppteckning efter Oluf Trylsson 25 april 

1664: Laholms stadsarkiv, serie Fila. LLA.

692 Bouppteckning efter Kirstin Tuesdatter, 9 

april 1677: Laholms stadsarkiv, serie Fila. 

LLA.

693 Bouppteckning efter Börta Nilsdotter, 23 no

vember 1701: Kungsbacka rådhusrätts arkiv, 

serie FIL LLA.

694 Sammanlagt 813 keramikskärvor samlades 

in, ungefär jämnt fördelade över tid, med 

undantag för de allra understa sticken, med 

mycket få skärvor: Bjuggner 2000.

695 Ullberg-Loh 1992; Carlsson & Rosén 2002, 

s. 47 f. Det skall påpekas att jag själv inte haft 

möjlighet att granska alla skärvor från Ny 

Varberg. En stickprovskontroll i materialet vi

sade dock att kärl i ljusa lergodstyper i flera 
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bär att andelen ljust lergods är större än vad 

som framgår här. Att rödgodset är helt do
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696 273 skärvor av totalt 280 stycken.

697 Carlsson & Rosén 2002, s. 47f, 134 ff. Ytter

ligare 117 skärvor har osäker fastillhörighet, 

de tillhör antingen den äldsta eller den näst 

äldsta fasen.

698 Ullberg-Loh 1992, s. 73.

699 Carlsson & Rosén 2002, s. 47, s. 134 ff.

700 Grill 1954.

701 Carlsson & Rosén 2002.

702 Augustsson 1985, s. 52. Materialet omfattar 

1196 fragment

703 Lundborg 1967; Augustsson 1985; kerami

ken granskad av förf.

704 Malmø Skifter.

705 Det undersökta området var mycket stort. 

Här används endast fynd från den noggrant

undersökta "etapp I": Bjuggner 1996; kera

miken granskad av förf. Exempel på rede- 

ponerade fynd är enstaka skärvor av kine

siskt porslin och flintgods.

706 Jfr Kjellberg 1933.

707 Brunnsfyndet är inte med bland de övriga 

skärvor som diskuteras här eftersom det ald

rig har registrerats. Vid genomgången av 

fynd i Varbergs museums magasin kunde 

någon sådan registrering inte heller göras, 

eftersom delar av materialet var utställt och 

därmed inte åtkomligt för analys.

708 Jonsson & Ullberg-Loh 1984.

709 Att man gjorde sig av med keramik i sam

band med en flyttning är känt från ett brit

tiskt exempel: Johnson 1996, s. 182 f.

710 Svedberg 1996a; keramiken granskad av 

förf.

711 Rosén 1998c.

712 Framställningen bygger på Petersen & Ro

sengren 1981; Rosengren 1982 a och b; 

Bjuggner 1999; Rosén 1999b.

713 Gaimster 1997.

714 Svedberg 1996b. Keramiken från kv. Fisken 

har underkastats en förnyad genomgång av 

Göte Nilsson Schönborg och förf. Se Nilsson 

Schönborg & Rosén 2003.

715 Nilsson Schönborg & Rosén 2003.

716 Bouppteckning efter Jacob Erlandsson, 18 

oktober 1677: Kungsbacka rådhusrätts arkiv, 

serie Fil. LLA.

717 Bouppteckning efter Gundill Aagesdotter, 13 

oktober 1664: Laholms stadsarkiv, serie Fila. 

LLA resp bouppteckning efter Anna Rolofs, 

Tronarp, Kvibille 1 januari 1697: Halmstads 

häradsrätts arkiv, serie Fila. LLA.

718 Kjellberg 1933, s. 35.
719 Bouppteckning efter Karen Jensdatter 1653: 

Laholms stadsarkiv arkiv, serie Fila. LLA.

720 Bouppteckning efter Reinholt Prim och hh 

Maren Christensdotter 23 april 1660; Bo

uppteckning efter Oluf Trylsson 25 april 

1664; Bouppteckning efter Kirstin Tuesdot- 

ter, 9 april 1677: Laholms stadsarkiv, serie 

Fila. LLA.

721 Augustsson 1985, s. 41 f; Bjuggner 1996.

722 Rosengren 1982a; Augustsson 1985, s. 47 ff; 

Carlsson & Rosén 2002, s. 80 f.

723 Rosén 1999b.

724 Nilsson Schönborg & Rosén 2003.

725 Thomasson 1997.

726 Lundborg & Trulsson 1970.

727 T.ex. Falkenberg, Kungsbacka och Väners

borg.

728 Strömbom 1924; Andersson & Ockbom 1969.

729 Augustsson, manus, s. 141 ff; Strömbom 

1924.

730 Augustsson, manus, s. 4 ff.

731 Augustsson, manus, s. 4 ff; Kihlberg 1986.

732 Augustsson, manus, s. 9 ff; Älveby u.å.

733 Augustsson, manus, s. 50.

734 Augustsson, manus, s. 199 f.

735 Augustsson, manus, s. 200 ff; Svedberg rap

portmanus: kv. Aminoff och kv. Hegardt.

736 Malmø Skifter.

737 Malmø Skifter.

738 Billberg 1987.

739 Malmø Skifter; Uldal 1963.

740 Löbert 1980; Gaimster 1997, s. 52 ff.

741 Gaimster 1997, s. 51.

742 Gaimster 1997, s. 51 och 126f; Hasse 1979.

743 Gaimster 1997, s. 115 f.

744 Gaimster 1996; Carlsson & Rosén 2002, s. 

80 ff.

745 Strömbom 1924, s. 40 f.

746 Se också Linaa Larsen 2000, s. 356 f.

747 Carlsson & Rosén 2002, s. 76 ff.

748 Strömbom 1924, s. 237 ff.

749 Malmø Skifter.

750 T.ex. i Hörsås: Rosén, manus 1.

751 Carlsson & Rosén 2002, s. 76 ff.

752 Gaimster 1996.
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753 T.ex. Caimster 1988.

754 Gaimster 1997, s. 55.

755 Bartels 1999 del 2 s. 798 ff.

756 Bartels 1999 del 2, s. 799, 810.

757 Kjellberg 1933; Nilsson Schönborg & Rosén 

2003.

758 Carlsson & Rosén 2002, s. 90 ff.

759 Stibéus 1989; Nilson & Stibéus 1992.

760 Carlsson & Rosén 2002, s. 97.

761 Ejwertz 1961a, s. 175 f.

762 Falkenberg - stad att bevara.

763 Augustsson 1992,5.49.

764 Falkenberg - stad att bevara.

765 Walerius 1973.

766 Augustsson, manus; Svedberg 1996b.

767 Johanson & Grill 1966.

768 Augustsson 1992,5.49.

769 Johansson & Grill 1966.

770 Jansson 1987.

771 Rosén 1992.

772 Jansson 1987.

773 Bouppteckning efter Magdalena Christens- 

dotter, 8 februari 1759; Kungsbacka rådhus

rätts arkiv, serie Fil. VIA.

774 Johanson & Grill 1966, s. 90 f.

775 Frykman & Löfgren 1979, s. 108.

776 Trulsson 1968, s. 176.

777 Bouppteckning efter Lars Orup, 6 juli 1815: 

Halmstads häradsrätts arkiv, serie Fila. LLA.

778 Paulsson 1976, s. 362 ff.

779 Anläggning A V:8. Bjuggner 1996; Rosen 

1999b, s. 66 ff.

780 Bartels 1999 del 2 s. 666 ff.

781 Bjuggner 1996, s. 64. Hon tolkar de målade 

fragmenten som tillhörande ett glas, när jag 

försökte pussla ihop dem föreföll de att här

röra från två glas. Men några av fragmenten 

är små och det är svårt att avgöra hur många 

kärl det rör sig om.

782 Tegnestam 1973. Rapporten innehåller en

dast anläggningsbeskrivningar och en fynd

lista, varför alla tolkningar nedan är mina 

egna. Fynden har dessutom granskats av 

förf.

783 Anläggning 2, antalet kärlfragment är 125.

784 Anläggning 9, antalet kärlfragment är 101 

och antalet glasfragment är 159. Tre skärvor 

i äldre rödgods har tagits bort ur analysen 

eftersom de uppenbarligen inte har något 

med de övriga fynden i området att göra. De 

kan bara förklaras såsom redeponerade. 

Inga medeltida lämningar påträffades vid 

undersökningen.

785 Sammanlagt 61 fragment, men flera kärl var 

nästan hela.

786 Johanson & Grill 1966. Keramiken från kv. 

Fisken har underkastats en förnyad genom

gång av Göte Nilsson Schönborg och under

tecknad. Se Nilsson Schönborg & Rosén 

2003.

787 Endast de två första siffrorna i årtalet är be

varade.

788 Nilsson Schönborg & Rosén 2003.

789 Bouppteckning efter Johanna Christina Mont- 

bell,1766: Kungsbacka rådhusrätts arkiv, se

rie Fil. LLA.

790 Walerius 1973, s. 106.

791 Bouppteckning efter Lars Andersson 4 de

cember 1759; Bouppteckning efter Magdal

ena Christensdotter, 1759: Kungsbacka råd

husrätts arkiv, serie Fil. LLA.

792 Bouppteckning efter hustrun Anna Ebbes- 

dotter 16 april 1726: Kungsbacka rådhus

rätts arkiv, serie Fil. LLA.

793 Bou efter Magdalena Christensdotter. 8 fe

bruari 1759: Kungsbacka rådhusrätts arkiv, 

serie Fil. LLA.

794 Dahlbäck Lutteman 1980, s. 23 f.

795 Dahlbäck Lutteman 1980, s. 125 ff.

796 Kihlberg 1986.

797 Knutsson, m.fl. 1997; Söderström 1997.

798 Hanssen 1952.

799 Bouppteckning efter Niels Bager 31 januari 

1546: Malmø Skifter.

800 Richardson 1752, s. 64; Jacob Richardson 

var son till rådmannen och postmästaren 

Richard Olofsson, vilkens bouppteckning 

diskuterades ovan.

801 Nilsson Schönborg 2001, s. 29 f.

802 Nilsson Schönborg 2001; Nilsson Schön

borg & Rosén 2003.

803 Rosén 1999b, s. 14 ff..

804 Nilsson Schönborg 2001, s. 65 ff.

805 Carlsson & Rosén 2002, s. 23, fig. 10.

806 Gaimster 1996.

807 Stibéus 1989; Nilson & Stibéus 1992.

808 Johnson 1993; 1996.

809 Glassie 1999.

810 Carlsson 1962.

811 Ärendet togs upp i rådstugurätten den 30 

januari 1682: Halmstad domböcker.

812 Carelli 2001, s. 98.

813 Hanssen 1952; Linaa Larsen 2000, s. 236 f.

814 Burke 1983, s. 242 f.

815 Burke 1983, s. 38 ff.

816 Burke 1983, s. 235 ff.

817 Englund 1989, s. 42 f; jfr Frykman & Löfgrens 

(1979) starka betoning på skillnaden i men

talitet mellan bönder och borgerlighet un

der 1800-talet.

818 Linaa Larsen 2000, s. 338 f.

819 Poulsen 2000.

820 Strömbom 1924.

821 Poulsen 1988.

822 Linaa Larsen 2000, s. 352 f.

823 Bouppteckning efter Niels Bager 31 januari 

1546: Malmø Skifter; Strömbom 1924.

824 Knutsson 2001.

825 Weimarck 1987; Knutsson 2001.

826 Deetz 1996, s. 63.

827 Deetz 1996.

828 Leone 1984.

829 Jfr Johnson 1996, s. 206 ff.
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830 Leone 1999. 834 Uppgifter ur mönstringsrulla för 1588: Grill 837 Uppgifter ur mönstringsrulla för 1589: Ljung

831 McGuire & Paynter 1991. 1954. gren 1936.

832 Thompson 1983. 835 Klitgaard 1957. 838 Sandklef 1935.

833 Leone 1999. 836 Bjurling 1959, s. 278 ff.
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«J mStadsbor och bönder
De halländska städerna har ibland setts som föga mer än förvuxna 
bondbyar eller "agrara köpstäder". Men hur förhöll det sig med den 
saken egentligen? Var tillvaron i städerna främst präglad av närheten 
till det agrara omlandet eller har kontakterna^ med de, sjtörre köp
städerna spelat en större roll? Hur har städer och byar förhållit sig till 
varandra under olika tidsperioder? Och vilka faktorer ligger egent
ligen bakom framväxten av den rika halländska allmogekulturen un
der 1700-talet?

V _ . ■ - ■

t-den här boken diskuteras hur den materiella kulturen såg ut i 
/ städer och i byar och hur en urban respektive rural kultur växer fram 
-t-Helland-irån medeltidens början fram till 1700-talet^jdå skillna- 

i sb of acbb ö n d e r kanske är som mest tydliga. 
Författaren är arlféWo&fich dej^a är hennes doktorsavhandling.
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