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Förord

Jag är arkitekt, och föreliggande bok är ett arbete i arkitekturhistoria. Samtidigt
är den i hög grad sammankopplad med arkeologers verksamhet. Jag vill lämna
mitt bidrag till förståelsen av våra bostäders och byggnadsmetoders historia och
av hur förändring av traditioner kan gå till, och jag är glad att få möjlighet att
publicera min forskning i den arkeologiska skriftserien OPIA. Boken kan ses som
ett tvärvetenskapligt arbete, och det är min förhoppning att den ska nå läsare
bland både arkeologer och arkitekter. I Sverige finns över lag ett visst avstånd
mellan arkitekter och arkeologer, till skillnad från vad fallet är i våra grannländer
Norge och Danmark. Om den här boken kan bidra till att minska det avståndet
skulle det glädja mig mycket.
Vägen genom den forskning jag presenterar här och fram till att få den samlad
i bokform har varit lång och vindlande. Längs den vägen har jag haft förmånen
och stimulansen av att möta en mängd människor som har gett mig både insikter
och stöd. Så var fallet redan när jag för tio år sedan gav ut min bok ”Vikingatidens
byggande i Mälardalen”. I det följande vill jag varmt tacka dem som har haft stor
betydelse för tillkomsten av föreliggande bok.
Tidigare professorn i arkitekturhistoria vid Kungliga tekniska högskolan i
Stockholm Johan Mårtelius har gett mig uppmuntran till att ägna mig åt den här
forskningen. Tidigare professorn i arkeologi vid Uppsala universitet Frands
Herschend har haft avgörande betydelse med sin entusiastiska inställning och
kloka vägledning, och han har lagt ner mycket tid på samtal och läsning. Professor
Anders Kaliff vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Uppsala
universitet har som redaktör för serien OPIA tillskyndat utgivningen.
Björn Ambrosiani, grävningsledare för Birkaprojektet på 1990-talet, har varit
synnerligen generös med att delge mig resultat av analyser av grävresultatet före
publicering och har också granskat sakuppgifter i avsnittet om Birka. Fedir
Androshchuk har gett mig viktiga impulser till mina studier av östra Europa och
har introducerat mig till nyckelkontakter i Ryssland. Han har också förmedlat
artiklar och uppgifter som annars varit svåråtkomliga för mig, och dessutom, inte
minst, tålmodigt hjälpt mig med att översätta vissa litteraturavsnitt, när mina egna
kunskaper i ryska inte har räckt till. Anders Söderberg på Sigtuna museum har
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varit tillmötesgående med att visa konserverat material i museets samlingar och
förse mig med uppgifter om Sigtunagrävningar. Han har också granskat avsnittet
om Sigtuna och gjort värdefulla påpekanden. Magnus Sjöholm har visat och förklarat både principer och detaljer i de olika faserna under byggandet av boningshuset på Gunnes gård, rekonstruktion av ett hus från omkring år 1000.
I studiet av rysk historisk knuttimring har jag haft ovärderlig nytta av den
vägledning som arkitekt Viktor Popov i Novgorod har gett mig vid visning av
äldre bevarade byggnader och av allehanda upplysningar i fortsatt diskussion
mejlledes. Olga Tarabardina, Michail Petrov och Olga Soboleva har gett mig
information om Novgorods arkeologiska huslämningar, och Natalia Faradzjeva
har generöst svarat per mejl på mina frågor om Novgorods arkeologi. Aleksandr
Volkovitskij har tagit sig tid att följa mig till Staraja Ladoga och lotsa mig på både
museet och Ladogas arkeologiska platser, och han har försett mig med värdefullt
ritnings- och litteraturmaterial.
Axel Christophersen har bjudit in mig till NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim för att studera fältrapporter och konserverade huslämningar från utgrävningar. Jag har mötts av stor hjälpsamhet från både honom och Terje Hellan,
Gitte Høy-Petersen, Jon Anders Risvaag och Torkel Johansen, som har gjort det
omfattande materialet tillgängligt och begripligt. Jag har också haft givande samtal
med Harald Bentz Høgseth, Jon Bojer Godal och Per Steinar Brevik. Med Anne
Stalsberg har jag haft en engagerad mejlväxling, och hon har visat mig stort
förtroende genom att låna ut ett eget exemplar av en väsentlig bok som inte var
tillgänglig i Stockholm.
Johan Callmer, Ingmar Jansson, Mats Roslund och Michel Kazanski har
lämnat värdefulla upplysningar efter förfrågningar per mejl.
Marianne Morgan, Per Olsson och Carl Johan Rosberg har tagit sig tid att
språkgranska den engelska sammanfattningen.
Arkitektföretaget Ahrbom & Partner har välvilligt ställt sitt ljusbord till förfogande för kartframställningen. Göran Johnson har bistått med support i den
datortekniska hanteringen. Ragnar Rosberg har bidragit med ekonomiskt stöd
för tryckningen.
Ingen människa är en ö. Ingen kultur är en ö.

Upplands Väsby i maj 2019
Karin Rosberg
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Inledning

I ett tidigare arbete, ”Vikingatidens byggande i Mälardalen”1, har jag beskrivit hur
byggteknikerna ramverk och knuttimring etablerades i Mälardalsområdet i början
respektive i slutet av vikingatiden och fört resonemang om drivkrafter till förändringarna inom husbyggandet.
Jag tecknade bakgrunden av en flertusenårig historia av mer eller mindre långa
hus, som bars upp av rader av inre stolpar och som ofta rymde flera funktioner
under samma tak, och att vikingatiden medförde ett successivt övergivande av
denna husbyggnadsteknik och rumsliga organisation till förmån för tekniker med
bärning i ytterväggarna, där husen var mindre och i allmänhet inrymde en funktion per hus.
Frågeställningarna i det arbetet var:
– Vilka hus byggdes när och var? I vilken teknik? För vilken funktion? Av vem?
Hur såg husen ut?
– Vad har de respektive förekommande teknikerna för fördelar och nackdelar?
När och var utvecklas de? Varför valde man den teknik man gjorde på den och
den platsen vid den och den tidpunkten?
– Varifrån kom de impulser som inte var inhemska? Och när?
Något berörde jag frågor som:
– Gav städerna impulser åt landsbygden? I så fall på vilket sätt? Gav landsbygden
impulser åt städerna? I så fall på vilket sätt?
Det Mälardalsmaterial jag studerade var till stor del hämtat från Birka och
Sigtuna; jag beskrev också tre landsbygdsbosättningar.
I föreliggande arbete studerar jag processerna när de nya teknikerna vinner
mark på bred front och de gamla teknikerna i stället får minskad användning. I
förhållande till mitt föregående arbete har jag utökat mitt material med fördjupning av Birka, åtskilligt större material om Sigtuna och ett stort material från
landsbygden. Detta gör inte bara materialet mer omfattande utan ger också större
möjligheter till analyser och slutsatser.
Jag registrerar och redovisar husen relativt ingående (dock i varierande grad)
för att göra analyser och slutsatser möjliga. Likheter är ointressanta om de inte
ställs i relief till olikheter, och vice versa. Olikheterna visar att likheterna inte är

10

självklara, och likheterna visar att olikheterna inte är självklara. Med närgranskning kan man upptäcka saker som har en innebörd som man inte ser vid
första anblick. Och även när stora likheter finns, så finns ofta skiftningar av
olikheter som är värda att beakta.
Jag har studerat samtliga utgrävda bosättningar från vikingatid i Uppland,
Sörmland, Västmanland och Närke, där det finns grävrapporter tillgängliga. I
några fall har jag också gått in på hus från vendeltid och tidig medeltid, där dessa
har gett möjlighet till intressanta jämförelser.
Jag har också studerat flertalet utgrävda vikingatida bosättningar i Östergötland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Ångermanland och Jämtland för att
kunna göra jämförelser.
Totalt har jag katalogiserat omkring 320 hus, varav ca 20 i Birka, ca 80 i Sigtuna, ca 10 i övriga städer, ca 165 på Mälardalens landsbygd, ca 20 i Östergötland,
10 i Dalarna och 15 i Norrland. Grophus och fyrstolpshus är inte medräknade.
Jag har orienterat mig om byggande i Sydskandinavien, på Östersjööarna och
i Norge men utan att gå så djupt in i det som jag har gjort i det som är fokus för
mitt arbete.
Släktskapen mellan Mellansverige och övriga delar av norra Europa vad gäller
både hus med inre stolpbärning och ramverkshus är väl synlig sedan tidigare, och
jag går inte särskilt in på de frågorna här. Något har jag skrivit om det i mitt förra
arbete.
Jag har däremot fördjupat mig i knuttimringen i det område som nu är nordvästra Ryssland och som jag har kunnat se har haft inflytande på den svenska
knuttimringen. Eftersom upphovet till denna är en mycket omdiskuterad fråga,
och eftersom jag ser tydliga förbindelser österut, har jag velat söka så långt bakåt
i tiden som det har varit möjligt. Jag har också velat belysa relationen mellan den
slaviska och den finsk-ugriska komponenten i ursprunget. Vidare diskuterar jag
vilken form av kontakter som har funnits mellan östra Mellansverige och de
finsk-ugriska och slaviska områdena under olika perioder, och vilka möjligheter
dessa kontakter har gett till överföring av byggnadskulturella drag.
I det tidigare arbetet gjorde jag jämförelser mellan norsk och svensk knuttimring. Här har jag gått vidare på det spåret, framför allt med en speciell studie
av material från Folkebibliotekstomten i Trondheim, en närgranskning av opublicerat primärmaterial i form av utgrävningsinstitutionens beskrivningar av enskilda byggnadsdelsfynd samt konserverade trästycken.
Några uppgifter i mitt tidigare arbete behöver modifieras, har det visat sig
genom senare tillkommen kunskap. Dessa korrigeringar kommer in i sina respektive sammanhang i föreliggande arbete.
Vad gäller övergripande resonemang om olika byggtekniker hänvisar jag till
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mitt tidigare arbete, liksom när det gäller genomgång av byggandet i nordeuropeiska städer.
Det geografiska område jag studerar rubricerar jag nu ”östra Mellansverige”.
Även om ”Mälardalen” låter mera precist, kan det betyda olika saker. I sträng
bemärkelse kan det betyda Mälarens vattenavrinningsområde, men min studie
innefattar också kustlandet, som inte hör dit. Det område som är föremål för min
studie är Uppland, Sörmland, Västmanland och Närke, och det kallar jag ”östra
Mellansverige”.2
Den tidsperiod jag studerar är något längre än vad man vanligtvis kallar
vikingatid. Den byggtekniska och rumsorganisatoriska utvecklingen hänger
naturligtvis samman med samhällsutvecklingen i stort, där vikingatiden var en
dynamisk period. Men i närgranskning av byggandet spelar det ingen roll om man
kallar perioden vikingatid eller något annat. Av det skälet har jag övergått till att
rubricera min studerade period ”750 - 1100 e. Kr.”. Ibland är det dock smidigare
att skriva ”Mälardalen” och ”vikingatid”. I sådana fall avser jag i allmänhet ”östra
Mellansverige” respektive ”750 - 1100 e. Kr.”. Vad som åsyftas torde framgå av
sammanhanget.
Jag börjar ca 750, då Birka grundlades, och för studien fram till ca 1100. Före
750 – sett i grova drag – fanns en flertusenårig tradition där hus med inre
stolpbärning var helt dominerande. Ett stycke in på medeltiden var både ramverk
och knuttimring väl etablerade tekniker, samtidigt som hus med inre stolpbärning
i det närmaste hade upphört att byggas. Lite längre fram på medeltiden och
många hundra år framåt var knuttimring dominerande inom barrskogsområdena
och mycket vanlig i östra Mellansverige med en många gånger intressant
arkitektur. Det är de dynamiska processerna i övergången mellan dessa två
dominerande byggnadskulturer jag vill studera. Hela 1000-talet är en brokig
period, som är intressant att följa, för att det som händer dessförinnan inte ska
tyckas hänga i luften. Att följa utvecklingen under 1100-talet och vidare har jag
avstått från här, därför att det skulle ha blivit ett omfattande arbete med delvis
annan metodik och andra frågeställningar. Den viktiga utvecklingen på 1100talets landsbygd är svår att följa i arkeologiskt material och visar sig inte heller i
några stående byggnader.
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Frågor

De frågor jag ställer i det här arbetet är:
– Vilka hustyper förekom i östra Mellansverige 750 - 1100? (Översiktligt.)
– Vilka drag i det inhemska husbyggandet föregick utvecklingen av de ramverkshus som byggdes under 700-talets senare del och efter?
– Hur kan man bedöma att dels dessa drag, dels påverkan utifrån, bidrog till
denna utveckling?
– Vad karakteriserar de ramverkshus som byggdes 750 - 1100?
– Vad i samhällsutvecklingen kan ha föranlett utvecklingen av hustypen?
– Drevs utvecklingen huvudsakligen genom landsbygdens påverkan på stadsbebyggelsen?
Eller tvärtom?
– I vilken utsträckning och på vilket sätt användes sten i grundläggning och
terrassering under perioden? Vilken betydelse har stenen för utvecklingen av
hustyper?
– Finns det drag i det inhemska byggandet som föregick den senvikingatida
knuttimringen?
– Vad karakteriserar den senvikingatida mellansvenska knuttimringen?
– Hur förhåller sig den senvikingatida mellansvenska knuttimringen till den
rusiska? Hur förhåller den sig till olika traditioner på andra sidan Östersjön?
– Drevs införandet av knuttimring huvudsakligen genom landsbygdens påverkan
på stadsbebyggelsen?
Eller tvärtom?
– Hur förhåller sig den senvikingatida mellansvenska knuttimringen till tidig
knuttimring i andra svenska regioner?
– Finns det något som tyder på norsk påverkan på den tidiga svenska knuttimringen?
Eller vice versa?
– Vad i samhällsutvecklingen kan ha föranlett införandet av knuttimrade hus?
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– Vilka egenskaper hos husen – material, byggteknik, grundläggning, planform,
härdtyp, inredning – har påverkats av inflytande från vilka håll?
– Vilka exempel visar perioden på hur olika byggnadskulturer kan påverka
varandra?
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Metodik och källkritik

I princip har min metodik för det här arbetet varit densamma som tidigare.
Följande är därför till en del en upprepning från ”Vikingatidens byggande i
Mälardalen”.
Det finns inga stående byggnader kvar från den tid jag studerar. För den här
sortens studier är man hänvisad till arkeologi, och det är förknippat med en hel
del svårigheter.
Man är beroende av vilka arkeologiska utgrävningar som har genomförts.
Bara en bråkdel av det som byggdes är utgrävt, och platserna är inte valda för att
kartlägga bebyggelse utan mestadels som förberedelse för någon exploatering. På
de utgrävda ytorna är lämningarna ofta sparsamma. De byggnadsdelar som har
lämnat spår är i bästa fall de som har befunnit sig i markplanet eller i jorden,
mycket sällan någon högre belägen del. Det material som finns kan vara illa
medfaret och är ofta svårtolkat, och vad gäller husens utseende ovanför marknivå
blir det fråga om mer eller mindre kvalificerade gissningar.
Jag har alltså inte kunnat göra uppmätningar, som man gör med stående
byggnader. Jag är arkitekt och studerar därför arkeologiskt material i andra hand
och är sålunda beroende av arkeologernas arbetsmetoder, iakttagelser och
rapportering.
I några fall har jag själv kunnat studera konserverat material och har då kunnat
göra väsentliga iakttagelser.
Till stor del har mitt arbete bestått i att läsa arkeologiska rapporter och annan
relevant litteratur. För utgrävningar som inte är publicerade har jag kompletterat
med personliga samtal med grävningsledare.
Sedan jag skrev ”Vikingatidens byggande i Mälardalen” har åtskilliga nya
rapporter publicerats, så att underlaget nu är något fylligare.
De rent arkeologiska utgrävningsresultaten är svåra för mig att ha en egen
uppfattning om. Jag kan från mitt perspektiv se vad som kan vara rimligt och vad
som inte är det och bedöma materialet efter det. Men det som är rimligt är inte
nödvändigtvis sant. Ju mer material som pekar i samma riktning, desto troligare
slutsats, men det handlar snarare om stor sannolikhet än om visshet.
Arkeologiska rapporter som källor innebär vissa problem, liksom naturligtvis
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de muntliga uppgifterna. Osäkerheten i det arkeologiska materialet gör att
tolkningen av en utgrävning ofta ändras under arbetets gång. Det kan till exempel
gälla stratigrafi eller förekomst av stolphål. Som läsare är man då osäker på om
den slutligt publicerade redovisningen verkligen är sista ordet. Ibland innehåller
rapporterna argumentering för och emot olika tolkningar, men inte alltid. Det
händer att arkeologer är oeniga sinsemellan.
Jag gör alltså ofta rimlighetsbedömningar, som kan vara mer eller mindre
troliga. Mina resonemang bygger jag på de mera troliga bedömningarna. Och allt
är inte otydligt. De viktigaste resonemangen bygger jag på material som jag uppfattar som tydligt.
Som regel har jag inte funnit några särskilda skäl att inte godta grävrapporters
beskrivningar. Mycket gamla rapporter eller artiklar kan vara osäkrare än de som
bygger på modernare teknik och större mängd insamlade kunskaper.
Sammantaget finns en stor mängd uppgifter som är behäftade med högre
eller lägre grad av osäkerhet, vilket leder till garderingar i resonemangen. Jag
finner att man i en sådan situation ändå bör föra fram tankar som ter sig möjliga
och rimliga. I annat fall skulle nästan inga resonemang kunna föras överhuvudtaget. Det är bättre att ge material till en diskussion, där andra också får lämna
sina bidrag och sina argument.
Erfarenhetsmässigt är det vanligt att nya utgrävningar blottlägger förhållanden som leder till nya insikter, och gamla ståndpunkter får överges eller modifieras. Så kommer med all säkerhet att ske också framöver, när kunskapen växer.
Erfarenheten visar också att man inte kan förutse vilka ståndpunkter som kan
komma att omprövas med växande kunskaper. Det är mycket osannolikt att den
här studien inte skulle innehålla något som måste modifieras efter längre eller
kortare tid, men vad detta skulle vara för något är inte möjligt att se nu.
Många hus har lämnat ofullständiga spår efter sig, bland annat beroende på
senare tiders störningar i marken eller på att delar av dem ligger utanför grävytan.
Mycket ofullständiga hus har jag inte tagit med i studien, men jag har inte sorterat
bort hus med liten ofullständighet. Eftersom det är många drag och många
detaljer som kan finnas eller saknas, har det inte varit möjligt att göra en exakt
gränsdragning, utan jag har bedömt från fall till fall vilka hus som har varit
lämpliga att ta med.
Redovisningen innehåller ett myller av hus av olika slag. Det är väsentligt att
göra en ingående kartläggning för att man ska kunna se processernas förlopp i
ett brokigt spektrum av byggande, där de långsiktiga trenderna samspelar med
hela detta spektrum. Det är också väsentligt att ta med hela det hittills utgrävda
materialet från den studerade perioden i östra Mellansverige, för att bilden ska bli
så tydlig som det är möjligt trots alla osäkerheter som finns. Någon enstaka
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mindre grävning kan ha undgått mig, och någon kan komma att publiceras innan
detta går i tryck.
Jag beskriver alla hus jag har i mitt material, mer eller mindre ingående, några
gånger mera sammanfattningsvis.
Mina resonemang och slutsatser bygger på jämförelser mellan material från
olika tomter, orter, regioner och tider. Jag har gjort ingående sammanställningar
av tekniska och rumsliga drag i östra Mellansverige och omgivande regioner
norrut och söderut i Sverige. Jag har också fördjupat mina studier av knuttimrade
hus i det som nu är nordvästra Ryssland och i någon mån den tidiga norska
knuttimringen. Jag har letat efter likheter och olikheter för att om möjligt kunna
se samband respektive förnyelse. Jag har funnit att det är viktigt att gå in i detaljer
och reflektera över dem, där detaljer kan ses.
Som stöd har jag också fört vissa diskussioner med erfarna timmermän om
timringsteknik med utgångspunkt i mitt insamlade stoff, eftersom byggnadsmaterial och materialhantering har många drag som inte är tidsbundna. Jag har
följt ett rekonstruktionsbygge av ett utgrävt skiftesverkshus från omkr. 1000,
vilket har bidragit till praktiska insikter.
Vidare har jag företagit en studieresa till Novgorod, Rurikovo Gorodisjtje och
Staraja Ladoga för att få en uppfattning om orterna och deras topografi och läge
i omgivningen, för att knyta forskarkontakter och för att få bättre inblick i rysk
knuttimring.
När det gäller ryska grävrapporter, vare sig de är skrivna på ryska (vanligast),
engelska eller franska, så redovisar de inte detaljerat grundmaterial på det sätt
som västeuropeiska rapporter gör. I de ryska rapporterna är man hänvisad till
författarnas slutsatser. Enligt svenska forskare med god inblick i rysk arkeologi
(Ingmar Jansson, Johan Callmer, Fedir Androshchuk) är dock ryska arkeologer
mycket noggranna, varför rapporterna får anses ha tillräckligt god tillförlitlighet.
Däremot intar en del äldre rysk forskning ståndpunkter som dagens ryska
arkeologer kallar ”marxistiska” och tar avstånd från. Snarare än marxistiska är
dessa ståndpunkter sovjetnationalistiska. Sådana tolkningar har visat sig inte hålla
när nyare resultat kommer i dagen. I den allra äldsta litteraturen, före 1917,
förekommer de inte.
Jag har också besökt NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim och gått in i arkiv,
studerat konserverat material och sammanställt material från utgrävningen av
Folkebibliotekstomten 1975-1976, som inte var publicerat och som jag behövde
närstudera.
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Tidigare forskning

I ”Vikingatidens byggande i Mälardalen” presenterade jag tidigare husforskning.
Jag hänvisar här till den genomgången.3
Utöver detta finns först och främst Hans Göthbergs grundliga analys
”Bebyggelse i förändring. Uppland från slutet av yngre bronsålder till tidig
medeltid” (2000). Den har visat sig ge ett gott stöd till analysen av senare uppländska utgrävningar. Att jag inte använder de begrepp för hustyper som presenteras där hänger ihop med att jag ställer mina frågor på annat vis, med fokus på
konstruktion.
Den fanns utgiven redan när jag skrev mitt tidigare arbete och utgjorde en del
av underlaget där, men här har jag haft anledning att fördjupa mig i den.
Med ökande kunskapsmängd synes intresset för det forntida husbyggandet
generellt ha ökat med tiden. En del grävrapporter innehåller analyserande
resonemang med grävningens resultat insatta i ett vidare sammanhang.
Byggandet i Rus'-riket och bland slaviska och finsk-ugriska folk finns beskrivet i grävrapporter av sammanfattande typ, och i mera diskuterande sammanställningar ort för ort, men inte i analyserande jämförelser mellan orterna. De
diskuterande sammanställningarna är till stor del inriktade på respektive orts roll
i Rus'-rikets framväxt och i maktspelet mellan olika aktörer, och mindre på byggteknikens utveckling. Om Ladoga har bland andra Sedov, Rjabinin, Nosov,
Kirpitjnikov och Kuz'min skrivit. Om Novgorod har bland andra Thompson,
Chorosjev, Sorokin, Janin, Tarabardina och Faradzjeva skrivit. Faradzjeva och
Tarabardina har inriktning på husbyggande respektive anläggningar av trä. Om
Kiev har Sagajdak och Ivakin skrivit.
Kazanski har skrivit om de slaviska folkgrupperna, deras kultur och deras
flyttningsrörelser. Det innefattar också en översikt över husbyggandet.
Flera skandinaviska forskare har fördjupat sig i kontakterna mellan Skandinavien och det gryende Rus'-riket, framför allt Stalsberg, Callmer, Jansson och
Androshchuk. Deras forskning är inriktad på annat än husbyggande.
Det kulturella utbytet har studerats av Jackson vad gäller litterära vittnesbörd,
dvs. nordisk sagalitteratur, av Lajoye vad gäller kultiskt bruk och av Melnikova
och Petruchin vad gäller språklig analys av begreppet 'rus'.4
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Utbyte av byggnadskulturella drag har nämnts av både Hauglid och Berg5
(vilket jag redogjorde för i mitt förra arbete), men utan att någon ingående studie
av byggandet i öster har gjorts, och därmed utan något egentligt försök till analys.
På ryskt håll diskuteras ett sådant utbyte knappast alls. Ryska forskare har en
vag uppfattning om skandinaviskt byggande, och detsamma torde gälla omvänt.
Till en viss del kan detta tillskrivas språkbarriärer, men det saknas också en
tradition att beskriva byggande på ett jämförande och analyserande sätt.
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Något om terminologi

Arkeologer som läser den här texten kommer möjligen att sakna vissa uttryck.
Att de inte förekommer här hänger delvis ihop med att husens konstruktion är
grund för hur jag betraktar dem och delvis med att jag menar att det är vanligt
med oegentliga uttryck i arkeologisk litteratur, bland annat att man inte alltid gör
klart huruvida man talar om form, funktion eller konstruktion.
Långhus är ett begrepp som är etablerat i flera språk. Det säger bara något om
husets form och ingenting annat. Oftast används det om flerfunktionshus med
inre stolpbärning, där en av funktionerna är bostad. Eftersom jag utgår från
konstruktionen skriver jag alltid 'hus med inre stolpbärning', men hus med inre
stolpbärning har inte alltid flera funktioner. Inre stolpar är så gott som alltid
jordgrävda, varför jag inte särskilt skriver ut det.
Syll är alltid av trä. Ibland finns tät eller gles stengrund under syllen. Det
händer att arkeologer talar om 'stensyll', vilket skulle betyda att syllen var gjord
av sten, vilket alltså blir fel. Sådan stengrund förekommer bara under hus med
syll, vilket troligen är orsak till sammanblandningen. Vanligare är uttrycket
'syllsten'. Det betyder då troligtvis 'stenar under syllen', vilket visserligen är riktigt,
men språkligt är ordet tvetydigt och skulle lika gärna kunna stå för 'stenar i syllen'.
Jag finner det olämpligt att blanda sten och syll och skriver alltid 'stengrund',
eftersom det är grundläggning det är fråga om. 'Stensyllshus' är ett olämpligt
uttryck därför att det inte säger något om husets konstruktion. En stengrund kan
ha hus med olika konstruktion. Jag håller isär grunden och det som står ovanpå.
Stolphus är ett ganska vanligt uttryck som tycks syfta på jordgrävda konstruktioner, framför allt ramverkshus, ibland också hus med inre stolpbärning.
Men stolpar finns också i många icke-jordgrävda konstruktioner och i hus med
inre stolpbärning, så ordet säger ingenting. När det är en jordgrävd ramverkskonstruktion skriver jag just det.
Medeltida rännknut och enkel rännknut är uttryck som förekommer i arkeologiska rapporter och artiklar. En rännknut är en rännknut, och tilläggen 'medeltida' och 'enkel' tillför ingen ytterligare information. I de flesta fall visar det sig
att det i själva verket handlar om rundknut. När det är rundknut skriver jag
'rundknut'. Svenska arkeologer gör ofta ingen skillnad mellan rundknut och
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rännknut, vilket tyder på att de inte har en klar uppfattning om knuttyperna.
Norska läsare uppfattar däremot helt riktigt att 'rännknut' motsvarar norskt
findalslaft och att 'rundknut' motsvarar norskt vagenov eller vagelaft, vilket leder
till förvirring i diskussionen om rännknutens spridning.
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Översikt över hustyper i östra
Mellansverige 750 - 1100
I ”Vikingatidens byggande i Mälardalen” har jag tecknat bakgrunden till vikingatidens byggande, beskrivit traditionell byggnadsteknik före vikingatiden och beskrivit funktionssättet hos ramverk respektive knuttimring samt jämfört ramverk
med inre stolpbärning och knuttimring med ramverk. För de resonemangen hänvisar jag till nämnda arbete.6
Under en stor del av vikingatiden fortlevde den gamla traditionen med hus
med inre takbärande stolpar i rader parvis, både i bostäder och ekonomibyggnader. Sådana hus kunde vara både mycket långa (huvudbyggnader) och ganska
korta (ekonomibyggnader) och allting däremellan. Oftast inrymde en huvudbyggnad både bostad och fähus och/eller förråd. Ganska vanligt förekommande
var också grophus för olika sorters hantverk eller förråd. En äldre typ av förråd,
fyrstolpshus eller stacklada, förekom bara undantagsvis under den här tiden.
En utveckling av husen med inre stolpbärning var de s. k. trelleborgshusen,
som förekom hos den sociala eliten framför allt under senare delen av
vikingatiden, särskilt i Sydskandinavien. De hade i allmänhet färre inre stolpar,
ofta bara nära gavlarna, och mestadels konvexa långväggar. I det studerade
materialet finns inte mer än ett exempel i östra Mellansverige, i Birka, och det har
ingen typisk stolpplacering. Det skiljer sig från de sydskandinaviska motsvarigheterna framför allt genom att det inte hade några yttre snedsträvor som de.
I Birka och senare i Sigtuna var olika typer av ramverkshus (flätverkshus,
skiftesverkshus) dominerande, i allmänhet som små ettrumshus. Mot slutet av
vikingatiden tilltog förekomsten av ramverkshus också på landsbygden (där de
kunde vara längre). Det innebar i en del fall också att bostadshusen enbart inrymde bostäder och inte någon ekonomifunktion. Hybrider – olika varianter av
blandformer mellan ramverk och konstruktion med inre stolpbärning – var inte
ovanliga. Före vikingatiden hade ramverksliknande hus funnits i någon utsträckning för ekonomifunktioner.
Under 1000-talet visade sig knuttimrade hus i Sigtuna, alltid i form av ettrumshus med tämligen blygsamma mått. Troligen började knuttimrade hus
byggas också på landsbygden. Ett tydligt exempel finns omkr. 1100.
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Hus med inre stolpbärning
I husen med inre stolpbärning deltar även väggarna i bärningen, i olika grad
beroende på bockens bredd i förhållande till husbredden. Under järnålderns lopp
minskade man bockbredden, vilket innebar en större belastning på väggarna.
Stabiliteten möjliggjordes då genom bindbjälkar mellan de inre stolparna och
väggarnas långband, som höll samman väggarna upptill. En ingående redogörelse för denna utveckling hos husen över tid finns hos Göthberg (2000).
I övervägande delen av mitt material är bockbredden en tredjedel eller drygt
en tredjedel av husbredden. I Kättsta i Uppland har dock alla hus på 700- - 800talet bockar med halva husbredden.7 I Björkgärdet i Uppland gäller samma sak
för två förrådshus, ett på 700-talet och ett på 800-talet.8 Det kan vara betecknande
att det är just ekonomihus som är byggda så. Sannolikt hade bostadshusens
funktioner en rumslig organisation som under den här perioden bäst tillgodosågs
med smalare bockar.
Det är glidande övergångar mellan hus med stor del av bärningen i de inre
stolparna och hus med en större del av bärningen i ytterväggarna och till sist hus
med hela bärningen i ytterväggarna. I några hus kan man se att väggstolphålen,
även om de är stora, är grundare än de inre stolphålen. I några andra hus är det
tvärtom.
I mitt material har jag 49 hus med bärning till stor del i inre stolpar. De
fördelar sig enligt tabellen nedan. Alla dateringar är ungefärliga. YRJÅ står för
'yngre romersk järnålder' (200 - 400 e .Kr.) och FVT för 'folkvandringstid' (400 550 e. Kr.).
YRJÅFVT
Östra Mellansverige
Dalarna
Norrland

4

Vendel- 700700-tal 800-tal
11

7

1
1

800- 900- 1000- 1100tal
tal
tal
tal
5

8

4
1

3

3

1

Tabellen är ingen statistik över vad som faktiskt förekom, utan enbart en
redovisning av vad mitt material innehåller. Tendensen att antalet hus med inre
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stolpbärning minskar på 1000-talet och så gott som upphör på 1100-talet kan
ändå sägas återspegla verkligheten.
Hela mitt studerade material innehåller flera bostäder, med eller utan
ekonomidel, än rena ekonomibyggnader. Så är också fallet med husen med inre
stolpbärning. Av de 49 husen är 14 tydliga uthus och 29 tydliga bostadshus. Av
de 29 bostadshusen tycks 3 vara sekundära på gården, avsedda för husfolk eller
trälar. Dessa tre finns på Sanda och Björkgärdet i Uppland och tillhör 700-talet.9
Av de 26 återstående är 12 tydliga flerfunktionshus, och 13 till kan mycket väl ha
varit det. Endast i Islingby i Dalarna finns ett hus där ingenting tyder på något
annat än bostad. Det är från vendeltid, är ca 110 kvm stort med buktande väggar
och troligen valmad gavel och uppfattades säkert som ett stiligt hus.10
Hus med inre stolpbärning kan vara rektangulära eller ha konvexa långväggar,
ibland också buktande gavlar eller runda hörn. Gavlarna kan vara valmade. Det
senare kan man ofta sluta sig till av stolparnas placering.
Av de 26 huvudbyggnaderna har mer än hälften konvexa långväggar. För 5
hus kan vägglinjens form inte avgöras. Det går inte att se någon avgörande skillnad i fördelningen mellan konvexa och raka långväggar under periodens lopp,
inte heller någon tendens för olika landsdelar, mer än att Dalarna kanske har en
något större övervikt för buktande hus. Där finns också ett hus där de inre
stolpraderna är tydligt konvexa, närmare bestämt ett i Yttre Hönsarvet med en
obestämd datering till vikingatid11, och ett hus där stolpraderna möjligen är
konvexa i Yttre Svärdsjö, daterat till 900 - 1000-tal12. Ett par hus i Kättsta i
Uppland på 700- - 800-talet har också konvexa stolprader.13 Det vanliga är annars
att stolpraderna är raka.
En mindre vanlig variant finns i ekonomibyggnader i Stenhagen i Läby (1
hus)14 och i Bredåker i Gamla Uppsala (2 hus)15, båda i Uppland. De har ett enda
par inre stolpar mitt i husets längdled och en stolpe mitt i varje gavel. Huset i
Stenhagen dateras till yngre romersk järnålder, är 66 kvm och har en bockbredd

Bild 1.

Platser i Sverige som nämns i texten (Uppland på separat karta s. 32). Alla är
inte samtidiga. 1:6 milj. Places in Sweden mentioned in the text (Uppland on a separate map
p. 32). All places are not contemporaneous.
Jämtland: 1. Ås.
Ångermanland: 2. Arnäsbacken. 3. Lappnäset.
Hälsingland: 4. Björka.
Gästrikland: 5. Sätra.
Dalarna: 6. Yttre Hönsarvet, Islingby. 7. Vika. 8. Yttre Svärdsjö.
Västmanland: 9. Kolbäck. 10. Sofielund, Västerås.
Närke: 11. Götavi.
Sörmland: 12. Frövik. 13. Kumla i Härad. 14. Lida äng. 15. Kumla i Botkyrka.
16. Åkroken, Nyköping.
Östergötland: 17. Pryssgården, Högby, Borg. 18. Tåby. 19. Ullevi.
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på något mer än 1/3 av husbredden. Husen i Bredåker är daterade till folkvandringstid, är båda 36 kvm och har en bockbredd på mer än halva husbredden.
Det är att märka att den sortens konstruktion enbart har visat sig i ekonomibyggnader. Yngre exempel än dessa är inte kända.
En annan ekonomibyggnad med enbart ett par inre stolpar finns i Görla i
Frötuna i Uppland från folkvandringstid. Det är rektangulärt och har, förutom
hörnstolpar, två stolpar i varje gavel i linje med de inre.16
Det är vanligt att de rektangulära husen har raka gavlar med två stolpar i linje
med de inre stolpraderna, förutom hörnstolparna, och att husen med konvexa
långväggar har en mittstolpe i vardera gaveln, som också buktar. Men det finns
undantag. Både i Sanda i Uppland på 700-talet17 och i Vika kyrkby i Dalarna på
900-talet18 finns hus med konvexa långväggar och 4 stolpar i gaveln,
hörnstolparna inräknade. Ett hus i Björkgärdet i Uppland omkr. 800 har ena
gaveln rak med 4 stolpar och den andra gaveln buktad med en mittstolpe.19 Ett
hus i Frövik i Sörmland, obestämd vikingatid, har raka långväggar och raka gavlar
men uppfattas ha rundade hörn.20 Det huset står på en stenterrass. För mer än
hälften av husen, 25 hus, är dock gavlarna otydliga.
Bostäder som är huvudbyggnader har i allmänhet 3-5 par inre stolpar,
vanligast 4 par. Ett hus i Arnäsbacken i Ångermanland på 700-talet har 6 par utan
att vara särskilt långt.21 Huvudbyggnaden i Björkgärdet i Uppland omkr. 800 har
8 par, men det är också mellan 37 och 40 meter långt.22 Vika kyrkby i Dalarna på
900-talet har 5-6 par23, och på 1000-talet har Vallby norra i Uppland 6-7 par24 och
Isättra i Uppland 6-8 par25, utan att dessa var större än andra liknande hus. I de
sistnämnda fallen och i flera andra har uppenbara omstolpningar gjorts. Det här
var en typ av hus som underhölls och som kunde stå i ett eller ett par hundra år,
ibland med några förändringar. Det ovannämnda huset i Björkgärdet i Uppland
var 325 kvm stort inklusive en utskjutande del och stod i 250 år, från omkr. 800
till omkr. 1050.
Vanligt är att stolpparen står glesare i bostadsdel än i förråd eller fädel. Det är
genomgående för hela perioden. Husets största bockavstånd, i absoluta mått, kan
vara från 3 meter (Islingby, Arnäsbacken) till 7 - 8 meter (Vallby norra, Yttre
Svärdsjö) och 9 meter (Sanda, Björkgärdet). I några hus kan ingen skillnad i
bockavstånd ses. I några fall gäller detta gårdens sekundära bostäder (Sanda) eller
hus med oklar funktion (Yttre Svärdsjö). Men det finns också exempel på stora
huvudbyggnader utan sådan skillnad (Täby26, Björkgärdet, Yttre Hönsarvet). Ett
stort antal hus är inte tillräckligt tydliga i utformning eller funktion för att någon
skillnad ska kunna avgöras.
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Bild 2. a. Yttre Hönsarvet hus A, vikingatid. Fr. Söderman & Jacobsson.
b. Yttre Svärdsjö hus A, 900-1000-tal. Fr. Carlsson 2005. c. Björkgärdet hus 1, ca 800.
Fr. Björk. Alla hus 1:400. Houses with internal load-bearing posts; a and b with curved internal
rows; c with one short end straight and the other short end curved, a house of 325 square metres and
with five rooms; it stood for 250 years.
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Mycket ofta var stolphålen stenskodda. I Arnäsbacken i Ångermanland
förekom näverskodda stolphål på 800-talet.27
Stenterrasser hör inte till vanligheten men förekommer. Både Sanda och
Björkgärdet i Uppland har stenterrass till huvudbyggnaden både på 700-talet och
senare. I Sanda har en av de sekundära bostäderna på 700- - 800-talet inte stenterrass, men väl en viss stengrundläggning, framför allt i hörnen.28 Frövik i Sörmland har som nämnts en stenterrass under ”vikingatid”, och Isättra i Uppland på
1000-talet har också stenterrass.
I allmänhet finns ingen tydlig samordning mellan långväggsstolparna på ömse
sidor av husen, inte heller mellan långväggsstolpar och inre stolpar. Här är att
märka att totala antalet hus med tydliga långväggsstolpar är litet. (Några av dem
kan möjligen uppfattas som hybridkonstruktioner – mer om hybrider i senare
avsnitt.) I Uppland finns dock några enstaka fall av parställda stolpar. I Skäggesta
har ett kokhus på vendeltid ytterväggsstolpar i linje med varandra och med inre
stolpar.29 Hagby i Uppland på vendeltid-vikingatid har den konstruktionen på
vissa ställen30, likaså Kumla i Botkyrka i Sörmland på 900-talet31. I Dalarna syns
denna konstruktion i flera fall. Den finns i Yttre Svärdsjö i två hus på 800-talet
och i två hus på 900- -1000-talet32, dessutom för vissa stolpar i ett hus i Yttre
Hönsarvet33.
Ett inte så litet antal hus har tydligt varit uppdelade i flera rum, men då skils
rummen av på annat sätt än att ytterväggsstolpar står i linje med inre stolpar.
I inget av de här husen med inre stolpbärning finns rester av väggfyllning
bevarade. Hälften av husen i Östra Mellansverige saknar också rester av väggkonstruktionen, och 40 procent av dem visar hål för störar eller måttligt kraftiga
väggstolpar. Dessa hus kan bedömas ha haft lerklinat flätverk i väggarna. Två hus
hade kraftigare väggstolpar, där liggande trävirke kan ha varit insatt mellan stolparna på samma sätt som i skiftesverk. Möjligen kan detta också ha gällt några av
husen med mindre kraftiga väggstolpar.
I Dalarna, däremot, har samtliga 8 hus kraftiga väggstolpar. Flertalet av dem
har dessa stolpar delvis stående mitt för varandra och ofta också i linje med de
inre stolparna. Här finns det anledning att tro att väggfyllningen har bestått av
liggande trävirken – plankor eller halvklovor eller runda virken.
Väggrännor är sällsynta i den här sortens hus. Det förekommer i huvudbyggnaden i Björkgärdet i Uppland på 700-talet och i Arnäsbacken i Ångermanland på 800-talet. Väggrännor tyder på syll. Syll kan ha funnits i flera fall utan
att ha lämnat spår efter sig. I fall med glesa väggstolphål kan man inte utesluta
mellanstolpar som har stått på syll.
Huset i Arnäsbacken på 800-talet har inte bara en väggränna på ena långsidan,
utan innanför denna finns också en rad med ganska tätt liggande stolphål efter
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Bild 3.

a. Frövik hus 3, vikingatid. 1:400. Fr. Hamilton. b. Kättsta hus 12, 700-800tal. 1:400. Fr. Gustafsson m.fl.
c. Bredåker hus 47, 400-500-tal. 1:400. Fr. Frölund &
Schütz.
d. Arnäsbacken hus 24, 800-tal. 1:200. Fr. Ramqvist. Obs. de olika
skalorna. Arnäsbacken 24 har ungefär samma storlek som Bredåker 47.
Houses
with internal load-bearing posts; a a house with straight walls and curved corners, built on a stone terrace;
b a house with internal rows of posts, rebuilt several times; c an outhouse, 5th-6th century;
da
house with a double outer wall, the outside part of it built on a sill lying in a groove, 9th century.
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en innervägg. Det är det enda tydliga exemplet på dubbelvägg i den här studiens
hus med inre stolpbärning.
Ingångar har i de allra flesta fall legat på långsidan eller båda långsidorna, en
eller flera per sida beroende på husets storlek. Ibland visas det av ingångsstolpar
eller ingångsstenar. Endast i den stora huvudbyggnaden i Björkgärdet i Uppland
på 800-talet finns en tydlig gavelingång utöver ett antal ingångar på långsidorna.
Denna ingång har givits en representativ karaktär med en stentrappa upp och två
par stolpar på sidorna om trappan, som alltså haft ett tak över sig. Från denna
ingång kommer man till ett ingångsrum och därifrån rakt fram till den över 80
kvm stora hallen, där man har högsätet i blickfånget i fonden. Detta är en teatral
effekt som inte hör till vanligheten.
Ett iögonenfallande drag i detta stora hus är att husbyggaren har valt att
utnyttja en del av det äldre hus som låg på samma plats men i ca 85 graders vinkel
och också på en stenterrass. Den ansluter till hallen och utgör ett omkr. 45 kvm
stort rum med ett inre stolppar och rundad gavel och har fungerat som ekonomioch hantverksutrymme. Resultatet har blivit en mera komplicerad planform än
den vanliga i det att den är grenad. Det finns inget påträffat exempel på att det
har fått någon efterföljd. Ibland går husbyggare utanför den gängse repertoaren.
Förutsättningarna i Björkgärdet var i någon mån speciella med stenramarna.
Genomgångar i kommande kapitel visar en mängd andra konstruktionstyper.
Slutsatsen är att de traditionella husen med inre stolpbärning byggdes på det
sättet, därför att det bäst svarade mot behoven, inte därför att man inte kunde
bygga på annat sätt om man ville. Man valde teknik efter behov. Till behoven ska
naturligtvis räknas behovet av att manifestera en kulturell tillhörighet till en lång
tradition.
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Ramverkshus eller ramverksliknande
hus under äldre tid
Den helt övervägande mängden hus före vikingatiden var, som sagts tidigare,
byggda med inre stolpbärning. Men det förekom också hus med bärning i
ytterväggarna. I min studie har jag inte letat systematiskt efter sådana hus från
äldre tider, men när de har dykt upp i grävrapporter har jag noterat och katalogiserat dem. Mina noteringar gör alltså inte anspråk på att vara någon kvantitativ redovisning eller redovisning av geografisk spridning utan visar några drag
som förekommit åtminstone på vissa håll.

Östra Mellansverige
I Bredåker i Gamla Uppsala (Uppland) har grävts fram tre ekonomibyggnader
från förromersk-romersk järnålder och två från romersk järnålder.34
Av de äldsta är två rektangulära med måtten 4 x 6 meter respektive 4 x 8 meter
och en mellanstolpe i varje långvägg förutom hörnstolparna. I det ena fallet står
mellanstolparna inte alls mitt för varandra och i det andra fallet inte riktigt. Ett
3 x 7 meter stort hus har enbart hörnstolpar. I alla dessa hus har djurben
påträffats, och väggarna har troligen bestått av lerklinat flätverk.
Av de två yngre är det ena kvadratiskt med 6,5 meters sida och oregelbundet
placerade stolpar, och det andra är 4,5 x omkr. 7 meter med mittstolpar i gavlarna
och långväggsstolpar som inte står precis mitt för varandra. Det senare huset
innehöll stora mängder sädeskorn och har troligen varit ett torkhus. Det
kvadratiska huset visar furu i stolphålsprov, liksom ett av de äldre husen.
När långväggsstolpar inte står mitt för varandra och alltså inte bildar bockar,
är det inte fråga om regelrätt ramverk. Men någonstans måste långbanden ha
varit förbundna med varandra genom bjälkar, för att väggarna skulle hålla ihop.
I de hus där långväggsstolparna står nästan mitt för varandra, men inte riktigt,
kan det vara fråga om en tillfällighet snarare än att det skulle vara en något skev
bock. Det ser inte ut som om man byggde i regelrätt ramverk i Bredåker vid den
tiden, utan det är något som liknar ramverk.

31

32

Ett intressant hus i Bredåker är en verkstadsbyggnad från yngre bronsålder,
möjligen med anknytning till platsens bronsgjuteri.35 Huset är 7 x 10 meter, och
konstruktionen har tolkats som att huset hade en enda inre bock 3,5 meter bred
på knappt 3 m avstånd från ena gaveln och ytterligare tre stolpar strax framför
bocken, och därutöver tio takbärande ytterväggsstolpar, oregelbundet placerade.
Om verkligen alla väggstolpar är framgrävda, så är avstånden mellan dem så pass
stora, att man måste anta någon form av syll. Detsamma gäller några av de tidigare nämnda husen, i synnerhet det 3 x 7 meter stora huset.
Att man varierade byggtekniken efter behov syns i Bredåker också av två
ekonomibyggnader från romersk järnålder med enbart en mittrad av inre bärande
stolpar.36 Åtminstone det ena av dem har troligen använts för slakt.
Ett osäkert hus fanns i Skäggesta i Litslena i Uppland.37 Det var en ekonomibyggnad 5,5 x 8,5 meter med hörnstolpar och en stolpe mitt på varje långvägg.
Ett stolphål är daterat till äldre romersk järnålder, men hustypen gör att rapportförfattaren för det till vikingatid. Eftersom det finns flera exempel på ramverk i ekonomibyggnader även från äldre tid, menar jag att laboratoriedateringen
mycket väl kan vara riktig.
Också i Kättsta i Ärentuna (Uppland) finns ett par hus med ytterväggsbärning
från yngre romersk järnålder.38
Det ena är ett kvadratiskt hus med omkr. 4 meters sida och 6 stolpar, 3 var i
motstående väggar, oklart om det i så fall är gavelväggar eller långväggar. Mellanstolparna står mitt för varandra. Alternativa tolkningar är dels ett fyrstolpshus
med två extra stolpar och dels ett större hus med inre stolpbärning. I det senare
fallet skulle bockarna stå tätare än som erfordras i ett sådant hus. Utgrävaren
bedömer tolkningen som ytterväggsburet hus som mest trolig.
Det andra är ett 5 x 8,5 meter stort hus med tätt placerade gavelstolpar (för
dörrar?) och en mellanstolpe på varje långsida. De står inte mitt för varandra.
Båda dessa hus visar ek i stolphålsprov.

Bild 4. Platser i Uppland som nämns i texten. (Övriga Sverige på karta s. 24.) Alla
platser är inte samtidiga. 1:1,2 milj. Places in Uppland mentioned in the text. (The rest of
Sweden on a map p. 24.) All settlements are not contemporaneous.
1. Vallby norra. 2. Hagby. 3. Kyrsta. 4. Kättsta. 5. Trekanten. 6. Björkgärdet.
7. Hämringe, Bredåker, Norra Gärdet. 8. Hässelby. 9. Täby. 10. Rickomberga.
11. Stenhagen. 12. Görla. 13. Gredelby. 14. Litslena. 15. Pollista. 16. Sigtuna.
17. Säby. 18. Sanda. 19. Isättra. 20. Stäket. 21. Herresta. 22. Hjulsta. 23. Birka.
24. Helgö.
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I Lida äng i Åker (Sörmland) finns ett 3,5 x 5,5 m stort förrådshus från
folkvandringstid med mittstolpar i gavlarna och mellanstolpar i långväggarna.
Dessa är ställda precis mitt för varandra. Där finns också ett liknande förrådshus
från vendeltid-vikingatid med måtten 2,6 x 6,5 meter, där alla mellanstolpar inte
är lika tydliga.39
På Helgö i Mälaren (i Uppland) finns en 3,3 x 7,4 meter stor ekonomibyggnad
från folkvandringstid-vendeltid, där långväggarnas mellanstolpar står precis mitt
för varandra.40
I Bredåker finns en nära kvadratisk ekonomibyggnad med omkr. 6 meters sida
från folkvandringstid.41 Alla stolpar är inte bevarade. Men det visar att ytterväggsburna hus byggdes i Bredåker under lång tid, från tiden kring vår tideräknings början och femhundra år framåt, minst.
I Kumla i Härad (i Sörmland) finns ett par ekonomibyggnader från vendeltid
som i varje fall huvudsakligen ser ut att ha haft sin bärning i ytterväggarna.42
Måtten är 4,5 x 7,5 meter respektive 3 x 5 meter. Det senare har en oregelbunden
form, som ändå är tolkad som ett hus av utgrävaren. I båda dessa hus finns
enstaka inre stolpar med oklar funktion, oregelbundet placerade; eventuellt kan
de ha medverkat i bärningen.
Det finns ett hus som skiljer ut sig från alla andra i hela det studerade
materialet. Det är ett båthus i Åkroken i Nyköping, byggt omkr. 650.43 Det är
gjort för ett stort skepp, i klass med det norska Osebergsskeppet. Det är 8 meter
brett och har en yta på minst 208 kvm, vilket gör det till det sjätte största huset i
hela studien. Alla andra hus som är större än 100 kvm (35 stycken) är bostadshus.
Båthuset är byggt i ramverk med strikt motställda långväggsstolpar på jämna
avstånd, c/c 1,5 meter, uppenbart bildande bockar ihop med bindbjälkar.
Stolparna har sannolikt stöttats av yttre snedsträvor, kanske ställda på syll som
legat i en grund ränna som löper runt hela huset 2 meter från väggen. Utgrävaren
förmodar att väggarna har varit öppna därför att stolparna står så pass tätt. Det
är möjligt att det var så, men 1,5 meter är inte mindre avstånd än att det mycket
väl kan ha funnits flätverk på syll mellan stolparna, bitvis eller tidvis. Syllen kan
ha lagts på marken och bara fästs med träpluggar som bultats ner ett stycke och
har då inte lämnat några spår.
De bevarade hörnstolphålen är 1,3 respektive 1,6 meter i diameter och
omkring 1,5 meter djupa. Långväggsstolparnas hål var 0,3 - 0,7 meter djupa.
Många omstolpningar av väggstolparna har gjorts. Huset stod i närmare 400 år;
det är också något som skiljer ut det från alla andra hus i studien. Det har
uppenbart ägts av framstående personer med stora resurser och möjlighet att leja
skickliga byggare.

34

a

b

c

d

e
Bild 5.

a. Bredåker hus 15, 100-tal. Fr. Frölund & Schütz. b. Lida äng hus 43, 400500-tal. Fr. Appelgren m.fl.
c. Kumla i Härad hus 52, 600-700-tal. Fr. Ericsson m.fl.
d. Arnäsbacken hus 12, 700-tal. Fr. Ramqvist. e. Ullevi hus E4, 600-tal. Fr. Karlenby.
Alla hus 1:200. Earthfast framework or framework-like houses; a - c outhouses, a 2nd century; b
5th-6th century; c 7th-8th century; d a kitchen-house 8th century, partially dug into the ground, partially
earthfast and partially constructed with a sill; e a dwelling 7th century.

35

a

b

c

Bild 6.

a. Islingby hus 2, 400-500-tal. 1:200. Fr. Lögdqvist 2009.
b. Sätra hus IV,
600-700-tal. 1:200. Fr. Altner. c. Åkroken båthus A, ca 650. 1:300. Fr. Bäck 2017.
a-b Framework-like houses; a a workshop, 5th-6th century; b a smithy, 7th-8th century. c A boat-house
with regular framework, 7th century; the grey shadow shows an imaginary long ship of the same size as
the Norwegian Oseberg ship, with a length of 21 metres; the boat-house stood for 400 years.
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Ett liknande hus ser ut att ha uppförts strax intill under slutet av 700-talet,
men bara ett hörn av denna byggnad ligger inom grävytan. Där fanns ett stolphål likartat med det andra husets hörnstolphål men ännu vidare, 1,8 meter. Det
stod kvar långt in på 1000-talet liksom det ovan nämnda.
Träanalys visar att hörnstolparna i båda husen bestod av ek. Träresterna var
tillräckligt välbevarade för att kunna både dendrodateras och C14-dateras. Detta
sammantaget har gett dateringar till 600-tal respektive omkr. 800. Årsringstjocklekarna har jämförts med en kurva för Östergötland. Ekstammarna var
enormt kraftiga och hade säkert valts med omsorg. Eventuellt är de hämtade i
Östergötland.
Dalarna
I Islingby i Stora Tuna, alldeles intill Dalälven, fanns under flera århundraden en
gård, där man som på flertalet andra gårdar i regionen ägnade sig åt järnframställning för avsalu som en del i den agrara ekonomin.
Av de framgrävda husen finns ett troligt verkstadshus, rektangulärt, 5 meter
långt och 4,2 meter brett, från folkvandringstid.44 Det har sin bärning i oregelbundet placerade ytterväggsstolpar. Från vendeltid finns ett ytterväggsburet hus
med 5 meters bredd och minst 8 meters längd. Marken under ena kortändan har
eroderat ner i älven. Liksom i det äldre huset är väggstolparna oregelbundet placerade, och omstolpningar kan ha gjorts. Detta hus har haft en mitthärd, och
brända sädeskorn tyder på kokhus eller verkstad, men bostad kan inte uteslutas.

Norrland
I Sätra i Gävle (Gästrikland) fanns under vendeltid en smedja med bärning i
ytterväggarna.45 Bredden var 4,3 meter och längden minst 4,2 meter; sannolikt
fortsatte huset utanför grävytan, för inga hörnstolpar syntes i den ändan. Väggstolparna var oregelbundet placerade. En ässja fanns i det som vid grävningen
var ett hörn intill grävytans kant. Det troliga är att ässjan i själva verket låg mot
mitten av långväggen och var åtkomlig från tre håll.
På Arnäsbacken i Arnäs (Ångermanland) fanns på 700-talet ett hus som har
varit föremål för flera tolkningar.46 Jag håller mig till utgrävarens tolkning, som
jag ser som mest övertygande.
Huset är delvis nergrävt i en sluttning. Flera stolphål finns, och väggränna
efter syllstockar, som möjligen också har burit stolpar. Det är alltså fråga om
ramverk, troligen skiftesverk, som varit delvis jordgrävt och delvis icke-jordgrävt.
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Av färgning att döma har det funnits stående distansbräder mellan jordsidan och
träväggen intill. Huset var 4,6 meter brett och troligen 6,3 meter långt. Det hade
härdpall i hörn och järnfynd som tolkas som stekpannor och uppfattas därför
som ett kokhus. Vad gäller möjligheten av nergrävd syll kan jämföras med Gene
i Ångermanland under romersk järnålder.47
Birthe Weber tolkar detta hus som knuttimrat.48 Hon betvivlar att det var ett
ramverkshus med hänvisning till fåtalet stolphål och jämför med hus i Pollista
och Sanda, där det också är få eller inga stolphål. Hon har inte uppfattat tekniken
med icke-jordgrävt ramverk som utvecklades i östra Mellansverige under 900talet och mycket väl kan ha haft förelöpare på andra håll, till exempel i
Ångermanland.
Också Stig Welinder, Ellen Anne Pedersen och Mats Widgren beskriver detta
hus som knuttimrat, utan att förklara varför de tolkar det så.49

Östergötland
I Ullevi i Linköping har grävts ut flera hus från 600-talet med bärning i eller nära
ytterväggar, och inga inre stolpar.50
I ett bostadshus med måtten 5,5 x 16,5 meter finns bärande väggstolpar i stort
sett parvis ställda. Själva väggarna stod 3 - 4 dm utanför, vilket visas av tätt ställda
störhål, som tyder på lerklinat flätverk.
Det finns också en mindre välbevarad bostad på ca 4 x 19 meter, där det inte
alltid går att se om väggstolparna har stått parvis eller inte. Det är inte tydligt om
själva väggen har byggts i liv med stolparna eller något utanför. Samma saker
gäller för ett uthus på ca 3 x 9 m.

Fyrstolpshus
Det finns en speciell typ av hus med rötter minst så långt bakåt som i förromersk
järnålder, och vanligt förekommande in i vendeltid. Det är små hus, 5 - 15 kvm,
ibland större, men vanligast 6 - 12 kvm, ofta så gott som kvadratiska eller också
rektangulära med proportioner kring 4:5 eller 3:4. Det är uppenbart fråga om
förrådshus. De har olika benämningar: stacklador, fyrstolpshus, hörnstolpshus,
stolplador, och motsvarigheter finns i hela nordvästra Europa. Ofta har dessa hus
mycket riktigt fyra stolpar, en i varje hörn. Ibland är stolparna fem eller sex, men
huset uppfattas ändå vara av samma typ. Göthberg (2000) benämner dem fyrstolpshus, och jag följer hans benämning.51
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Bild 7.

a. Bredåker hus 24, 360-170 f.Kr. Fr. Frölund & Schütz.
b. Helgö hus
11, 0-400. Fr. Frölund & Göthberg.
c. Ullevi hus E9, 600-tal. Fr. Karlenby.
d. Ullevi hus E10, 600-tal. Fr. Karlenby.
e. Vallby norra hus 11, 900-tal. Fr. Seiler.
f. Vallby norra hus 12, 900-1000-tal. Fr. Seiler. Alla hus 1:200.
”Four-post houses”,
storehouses; a Pre-Roman age; b Roman age; c - d 7th century; e - f 10th century. e shows holes from
an outside ladder leading to an upper floor or a loft.
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Hur husen har varit konstruerade är något ovisst och kan ha varierat. I vilket
fall som helst tycks det ha varit konstruktioner som är besläktade med ramverk,
i det att stolparna har stått i ytterhörn i en planform som bildar räta vinklar, och
de måste ha varit förenade upptill med bjälkar; alltså en tredimensionell rätvinklig
konstruktion.
Husen kan ha stått direkt på marken eller ha haft upphöjt golv. Stolparna kan
också ha burit en plattform. De kan ha haft väggar eller inte. I flera fall i Bredåker
har man hittat bränd lera och lerklining som tyder på flätverksväggar. I något fall
har träprov från stolpe visat på ek. Ofta var stolphålen stenskodda. Det var alltså
hus som man var angelägen om att göra hållbara.
Ibland har stolparna varit mycket grova, 40 - 60 cm i diameter även i mycket
små hus, och ibland mindre, 25 - 35 cm. Ibland är de jämnstora och ibland
varierande i samma hus. I vissa fall är ena paret diagonalställda stolpar mycket
kraftiga, medan stolparna på andra diagonalen är avsevärt mycket klenare. Sådana
variationer kan tyda på olika konstruktionstyper, men vi är hänvisade till
gissningar. Det är mycket tänkbart att hus med grova stolpar har varit förhöjda
och kompletterats med en lös klivstock.
Göthberg (2000) beskriver fyrstolpshus. Senare publicerade grävrapporter
som ingår i mina studier har god överensstämmelse med Göthbergs beskrivning.
Under vikingatiden blev fyrstolpshusen mindre frekventa men förekom. I
Vallby norra i Tierp (Uppland) finns flera exempel från sen vikingatid.52 Ett par
av dessa har stått precis intill och i linje med respektive huvudbyggnad, alltså
närförråd.53 Det ena av dem hade dessutom två mindre stolphål strax utanför ena
kortsidan, helt uppenbart för en stege till en högre nivå.54 Det andra hade väggstolpar nära ett hörn på båda sidor och en inre stolpe nära ett annat hörn, vilket
kan tyda på en förhöjd konstruktion.
I Täby i Vänge (Uppland) fanns ett par fyrstolpshus under sen vikingatid/tidig medeltid, placerade på gårdens tun.55
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Grophus

På många gårdar förekom alltsedan yngre bronsålder grophus, vilka, såsom
namnet antyder, var nergrävda i marken med ett djup som i allmänhet var 0,5 0,9 meter. De kunde vara runda, ovala eller kvadratiska, och ytan var vanligen 5 10 kvm. Taken stöttades av en eller flera stolpar, ofta två motställda, ibland
diagonalställda, ibland en i varje hörn (i kvadratiska hus) och i en del fall både
hörnstolpar och gavelstolpar. I några fall finns störhål efter flätverksväggar, i
sällsynta fall rester efter liggande trävirken (vikingatid). Vid Låssa kyrka i Uppland
fanns ett grophus från romersk järnålder eller folkvandringstid, där vinkelrätt
lagda, eldhärjade trästockar låg på varandra i flera skikt. Det tolkas som ett rökhus
eller rökeri.
Grophus förekom i alla landsdelar som den här studien omfattar, de äldsta i
Östergötland och Uppland. Inom östra Mellansverige tycks de ha ökat något i
antal under vendeltid och vikingatid. De fåtaliga norrländska exemplen är från
vendeltid, och alla exempel från Dalarna är vikingatida.
Jag har inte gjort grophusen till föremål för ingående undersökning i denna
studie, utan har noterat de grophus som förekommer i utgrävningar med
byggnader i marknivå under min studerade period.56 Mitt material är därför
måttligt omfattande, varför man inte kan dra några säkra slutsatser om förekomst
under olika perioder. Det finns enstaka exempel från tidigaste medeltid, men
sedan verkar de upphöra. En god redogörelse finns i Göthberg (2000), där det
bland annat framgår att grophus har funnits i Uppland från yngre bronsålder och
framåt.
I några grophus, särskilt från vikingatiden, finns hörnhärdar eller hörnugnar
av sten. Sådana hus tolkas som verkstadshus eller kokhus. En annan vanlig
förmodad funktion är vävstuga. I flera fall har man hittat vävtyngder, och i något
fall material som antas tyda på linhantering. Ofta kan funktionen inte avgöras,
men i allmänhet uppfattas grophusen som ekonomibyggnader. Enstaka fall av
bostad för trälar kan inte helt uteslutas.
Fördelar med att bygga grophus kan vara jämnare fuktighet – gynnsamt för
textilarbete – och jämnare temperatur samt bättre eldskydd i de fall man arbetade
vid härdar; möjligen också virkesbesparning.
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Bild 8.

a. Sanda hus K32, 750-850, plan och sektionstolkning. Fr. Åqvist. b. Säby
hus XII, 900-1040. Fr. Andersson & Hållans-Stenholm. c. Arnäsbacken hus A 103,
tidigt 1000-tal. Fr. Ramqvist. Alla hus 1:100. Pit houses; a early Viking age; b - c late
Viking age.
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Trots att grophusen är små, visar de en ganska stor variation i teknisk
konstruktion, och det stärker uppfattningen att man valde teknik efter behov.
I en tämligen nypublicerad rapport från utgrävning i Malma i sydvästra
Uppsala, där nio grophus påträffats, diskuteras grophusens konstruktioner och
funktioner. Bland annat talas om ”slaviska grophus”, vilka dels har hörnugn och
dels är stora, med vilket menas större än 12 kvm. Hänvisning görs till Ericson
(2005), som behandlar västskånska grophus. Också i rapport från utgrävning i
Eds allé i Upplands Väsby redovisas ett stort antal grophus från vikingatid, nio
stycken, vilka likaledes beskrivs som ”slaviska”, alla rektangulära, nära kvadratiska, de flesta med rejäla hörnugnar.57 Det kan uppfattas som slaviska drag.
Grophus i det slaviska området är i de flesta fall större än 12 kvm, vanligast omkr.
16 kvm. Endast två av grophusen i Malma, daterade till vikingatid, och endast ett
av husen i Eds allé är större än 12 kvm. Storleken hos de slaviska grophusen
hänger ihop med att de allra flesta var bostadshus, huvudbyggnader (och som
sådana små jämfört med västeuropeiska bostadshus). Hörnugnar i grophus
förekommer i Mellansverige från början av vikingatiden (till exempel i Sanda i
Uppland) och kan möjligen vara influerade från öster, dit resandet ökade under
den tiden.
De slaviska hus som mötte svearna vid resor i österled var inte grophus, vilket
beskrivs i senare avsnitt. Om grophus med hörnugn är ett slaviskt drag, så är det
mera troligt att influenserna kom söderifrån. Birka var i sitt första skede inriktat
på sydliga kontakter, och även sedan de östliga kontakterna tagit fart, så var de
sydliga fortfarande livliga. Man kan också erinra sig att Olof Skötkonung tog sig
en hustru från en trakt söder om Östersjön.
I både Sanda i Fresta, Säby i Norrsunda och Kalvshälla i Järfälla, alla i
Uppland, fanns ett flertal grophus från olika skeden av vikingatiden, alla 6 - 10
kvm, och de flesta men inte alla med någon sorts hörnugn.
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Hybridhus fram till 700-talet
I en del hus med inre stolpar ter sig den kompletterande bärningen i ytterväggsstolparna så väsentlig att man kan betrakta husen som hybridkonstruktioner. I själva verket finns det, som tidigare nämnts, inte någon distinkt gräns
mellan bärning huvudsakligen i de inre stolparna och bärning huvudsakligen i
ytterväggsstolparna. Det är inte självklart under vilken rubrik man ska sortera
sådana hus. Här väljer jag att särskilt beskriva några tidiga hus där jag uppfattar
en blandkonstruktion.
I Arnäsbacken i Arnäs (Ångermanland) finns ett hus, daterat till 600-talets
första hälft, med oklar konstruktion.58 Det är inget stort hus, 38 kvm, 4 meter
brett. Det är i princip rektangulärt, men inte strikt. Det tycks ha 3 inre stolppar,
av varierande bredd och oregelbundet placerade, och mitt i huset en kraftig
mittstolpe. Mitt i varje långvägg står en kraftig stolpe; de två står mitt för varandra
och i linje med mittstolpen. Kraftiga stolpar finns också i två hörn i samma gavel.
Därutöver finns ytterligare en hörnstolpe och 6-7 långväggsstolpar, varav några,
två och två, kan ha varit ingångsstolpar; vidare väggrännor efter syllar på flera
ställen.
Dateringen härrör från mittstolpen. Den anses möjligen kunna tillhöra ett
yngre hus, men det skulle i så fall betyda att huset som helhet tillhör 500-talet.
I Lappnäset i Nora i Ångermanland fanns ett 77 kvm stort hus med datering
600-tal - 800-tal.59 Det var byggt på en naturlig höjdrygg och delvis en terrasskant
och var i princip rektangulärt. Gavlarna är otydliga. Det hade 4 par inre stolpar,
varav 3, av varierande dimensioner, stod ganska tätt intill varandra i husets ena
halva och det fjärde mitt i andra halvan. Mellan dessa stolppar fanns en stor
mitthärd och två mindre härdar. Ett stort antal väggstolpar var kraftiga och torde
ha tagit hand om en väsentlig del av bärningen, några var mindre kraftiga. Det
går inte att se att väggstolparna skulle ha varit parvis ställda, men mycket är skadat. Längs hela de bevarade delarna av väggarna fanns rännor efter syllar. Kring
härdarna fanns slaggfynd som tyder på metallhantverk. Matavfall pekar på att
huset också fungerade som bostad.
I Hjulsta i Spånga (Uppland) fanns ett 90 kvm stort bostadshus med konvexa
långväggar och rundade eller mångkantiga gavlar, daterat till vendeltid.60 Bredden
varierar mellan 5 och 6,5 meter längs huset. Lämningarna är delvis förstörda av
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Bild 9.

a. Arnäsbacken hus 25, 600-tal. Fr. Ramqvist. b. Lappnäset hus 2, 700-tal.
Fr. Eliasson m.fl. c. Hässelby hus 1, 700-800-tal. Fr. Forsåker. Alla hus 1:200.
a - b Houses with both internal load-bearing posts and load-bearing outer walls. c A house with internal
load-bearing posts and a straight short end in one half (the byre) and load-bearing outer walls and a
curved short end in the other half (the dwelling); the dwelling half is constructed with wattle supported
by outside braces, an unusual construction in middle Sweden.
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senare verksamheter, men i ytterväggarna kan man se flera stolphål, och på flera
ställen var väggrännor bevarade som tyder på syll. Inuti huset fanns möjligtvis en
mittstolpe där huset var som bredast, men inga andra stolpar. Väggfyllningen kan
möjligen ha bestått av lerklinat flätverk, åtminstone delvis. Huset har brunnit,
och bränd lera har påträffats. Här har det varit fråga om en ramverksliknande
konstruktion i en husform som annars brukar ha inre stolpbärning. Tvärande
bjälkar måste ha funnits. Det troliga är att den möjliga inre stolpen faktiskt fanns
där och behövdes.
Detta är det äldsta huset på platsen och torde ha utgjort huvudbyggnad. En
obesvarad fråga är varför gårdens invånare ville ha ett så öppet rum, när inre
stolpar annars var regel och uppenbart hade rumsorganiserande funktioner
utöver de bärande.
En helt annan sorts hus fanns i Hagby i Skuttunge (Uppland) med datering
vendeltid - vikingatid.61 Det är strikt rektangulärt, har 4 kraftiga inre stolppar och
kraftiga väggstolpar, parvis ställda och delvis i linje med de inre, och 4 stolpar i
varje gavel. Bredden är 5,3 meter, så huset skulle ha kunnat byggas stabilt även
utan inre stolpar.
En annan typ av hybrid är hus där olika delar byggts i olika teknik. Ett sådant
fanns i Hässelby i Börje (Uppland) och är daterat till vendeltid - tidig vikingatid.62
Det är 25 meter långt och har två delar som gårdsägaren har valt att utföra med
olika konstruktion. Den ena delen, som är en bostadsdel med mitthärd, saknar
inre stolpar och har konvexa långväggar med tätt ställda störhål, uppenbarligen
för flätverk. Utanför störhålen finns utefter båda väggarna ytterligare en rad
störhål, som tyder på snedställda yttersträvor som har behövts för att ge huset
stabilitet. Sådana strävor är inte vanliga i Mellansverige eller Nordsverige. Kring
denna del av huset finns en terrassering, och gaveln har 4 kraftiga stolpar i rak
linje. En likadan gavel finns i husets andra ända. Den delen har 3 par inre stolpar
på varierande avstånd och har troligen varit fädel. Här har väggarna något
kraftigare och något glesare stolphål och inga yttersträvor. Från husets relativt
breda mitt smalnar fädelen av mot gaveln i en trapetsoid form.
Att man har stolpar på varierande avstånd i fädelar är mycket vanligt och
hänger troligen ihop med båsindelning. Att man inte ville ha några stolpar alls i
bostadsdelen är förbryllande och intressant. Inre stolpar brukar annars ha en
väsentlig symbolisk funktion i bostäder. Den här familjen prövade uppenbarligen
ett annat sätt att gestalta sitt vardagsliv och sitt umgängesliv. Det för tankarna till
de sydligare trelleborgshusen (som jag beskriver närmare längre fram). Även
yttersträvorna pekar på inflytande söderifrån.
Detta är ytterligare ett exempel på att husbyggare ibland går utanför den
gängse repertoaren (liksom huset i Björkgärdet 800).
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Birka
Birka anlades före mitten av 700-talet som en helt ny typ av handels- och hantverksplats. Om Birka som stad, om dess topografi och om dess olika zoner har
jag skrivit i ”Vikingatidens byggande i Mälardalen”.63
Det nya var att en relativt stor mängd köpmän och hantverkare samlades på
samma ställe, att platsen planerades som en del i ett nordvästeuropeiskt nätverk
av liknande platser, att den låg under beskydd av en kung som bodde på visst
avstånd från själva handelsplatsen, och att den inte var agrart baserad. Frånsett
att man höll en del småboskap, så tillgodosågs livsmedelsförsörjningen av
omlandet i utbyte mot handelsvaror.
Staden var från början måttligt stor men växte successivt och hade på 900talet över 1000 invånare. Delvis utgjordes köpmännen av en internationell skara
personer som reste mellan olika handelsstäder och bodde i dem kortare tider.
Som jag beskrev i mitt tidigare arbete planlades staden från början med
bestämda tomtgränser, markerade med diken eller stängsel. Dessa gränser bestod
till stor del under 150 år eller mer. Grävning i ett parti av Birka 1990-1995 och
georadarmätningar i anslutning härtill visar tomter med 6-7 meters bredd, som
låg intill varandra med kortsidan mot stranden. Tomternas längd gick inte att
avgöra, då deras övre kortände låg utanför grävytan, men de var avsevärt mycket
längre än de var breda. Det har heller inte gått att avgöra om staden från början
hade endast en rad med tomter, eller om den hade två rader tomter, eventuellt
med en strandparallell gata emellan, liksom i det något äldre Ribe på Jylland.
Det var inte självklart hur tomtplanen på en sådan hantverks- och handelsplats skulle se ut. Ungefär samtidigt med Ribe anlades Åhus i Skåne, med ett
nytt läge, ”Åhus II”, i mitten av 700-talet ungefär samtidigt med Birka.64 Där har
visat sig en regelbunden tomtstruktur med tomter på 20 x 25 meter, alltså ungefär
fem gånger så stora som de största Birkatomterna, genomgående bebyggda med
hus på ofta omkr. 5 x 10 meter, och dessutom många grophus.
Senare gjorda georadarmätningar högre upp på land i Birka visar ett gytter av
smågator-gränder i ett i princip rätvinkligt gatunät med betydligt mindre tomter,
anlagda i ett senare skede.65 Dessa tomter kunde vara 5 x 10 meter, ibland mindre.
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b
Bild 10.

a Ribe. 1:1000. Fr. Jensen.
b Åhus, teoretisk modell. 1:4000.
Fr. Callmer 1991. Obs. de olika skalorna. Åhus-tomterna är avsevärt större än Ribetomterna.
a Ribe, as shown by exvacations. b Åhus, a theoretic model based on excavations.
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Bild 11. Georadarmätning på Birkas område – högre upp från stranden än 1990-talets
grävning – som visar 800-talets Birka. Gula linjer är vägnät, rosa ytor är tomter, och det
breda gråa fältet är en stadsvall, med en öppning för ingångsväg. En väg ses löpa utefter
insidan av stadsvallen. Dessa tomter är avsevärt mindre än de utgrävda tomterna nära
vattnet. 1:1000. Illustration av Lars-Inge Larsson, fr. Malmsten-Bäverstam & Westling.
Georadar survey of 9th century Birka. showing roads (yellow) and plots (pink). The dark grey area is a
town wall which cannot be seen above the ground today.
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Bild 12.

Björkö på 900-talet. Den yttre konturen, utanför det ljusblåa området,
visar dagens strandlinje, 5 meter lägre än dåvarande strandlinje. Det skuggade området
Svarta jorden är Birkas kulturlagerområde. Den svarta pricken är platsen för 1990-talets
utgrävningar. 1:20 000. Fr. Ambrosiani 2013.
Björkö in the 10th century. The
light blue area is land now but was under water at that time. ”Svarta jorden” is the culture layer of
Birka. The black point is the 1990-1995 excavation spot.
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Totalt sett är det bara en mycket liten del av stadens yta som är utgrävd eller
georadarmätt.
De hus som behövdes på denna handels- och hantverksplats skulle dels
rymmas på tomterna, det vill säga vara måttligt stora, och dels fungera som familjebostäder och samtidigt också som varulager respektive verkstäder, alternativt att verkstaden och bostaden var separerade på samma tomt och därmed
mycket små.
Utgrävningarna har visat att husen i allmänhet stod 10-15-20 år, och då ofta
med en eller flera grundliga ombyggnader under den tiden. Det rör sig alltså om
en omfattande mängd kulturlager, och bevaringsförhållandena har varit långt
ifrån optimala. Kulturlagren är tunna och ofta svåra att särskilja. De blandar sig i
varandra genom nergrävningar. Det är en stor mängd hus som har lämnat spår
efter sig; några hus är ganska tydliga, men många tyvärr fragmentariska. Trots det
finns mycket information i materialet.66
Något slag av organisation måste ha funnits, men det finns ingenting som
tyder på att det fanns bestämmelser om hur husen skulle byggas eller hur tomterna skulle disponeras, utan det fick var och en göra som han ville. Vilken typ av
besittningsrätt en husägare hade går inte att läsa ut, om tomterna ägdes eller
hyrdes, men det är uppenbart att en och samma verksamhet kunde försiggå på
en tomt under lång tid, längre än verksam ålder för en person. Sannolikt fanns
en viss statusskillnad mellan större och mindre tomter och mellan strandnära läge
och läge längre uppåt land.
En mera utpräglad klasskillnad torde ha funnits mellan å ena sidan handelsoch hantverksstaden och å andra sidan det överordnade skikt som måste ha
funnits i anslutning till staden. Var de senare personerna bodde är inte helt klart.
Spår av traditionella hus har påträffats nordöst om staden, och i Korshamn i norr
visar georadarundersökningar gjorda 2016 på en storgård anlagd under vendeltid,
alltså före Birka, som följdes av en mycket aristokratisk gård uppförd i början av
800-talet, alltså ett halvt århundrade efter att Birka anlagts.67 Den kan tolkas som
säte för kungens man på platsen.
700-talet
De hus som anlades redan före 800 har legat utanför 1990-talets grävyta eller har
möjligen funnits under de schakt som grävdes av Hjalmar Stolpe på 1870-talet
och då inte grävts fram. Det enda som går att säga om dem är att de måste ha
haft mått som rymdes på tomtytan, men den exakta utformningen och
konstruktionen känner vi inte.
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800 - 870
Hus från 800-talet har grävts fram på två tomter. På grund av tidsbrist måste man
avstå från att gräva den ena av dem ända ner till steril mark. Där är det äldsta
framgrävda huset från omkr. 875, men med mycket stor sannolikhet fanns äldre
huslämningar under det.
På den tomt som grävdes ända till äldsta lager, den nordöstra tomten, är det
tidigaste huset från omkr. 800. Orsaken till att det inte finns äldre hus är att denna
strandnära del av staden ännu låg under vatten när Birka anlades. Landhöjningen
gjorde dels att man måste anlägga en ny brygga längre ner, och dels att mark
frilades för ny bebyggelse. Som det ser ut förlängdes de tidigaste tomtgränserna
ner till vattnet, men eftersom de konvergerade mot strandens bukt, blev en obebyggd triangelformad yta i anslutning till bryggan över, därför att den var för
smal att bygga hus på, och i stället fungerade den som passage ner till vattnet. I
gengäld fick två äldre tomter gå samman till en i detta strandnära läge, och en
sådan tomt blev alltså något bredare än de äldsta, 10 - 11 meter.
På den helt utgrävda tomten har husen under första halvan av 800-talet stått
i 5-10 år. Sex eller sju hus kan ses i denna lagerföljd.
Det djupaste någotsånär tydliga huslagret tillhör tiden strax efter 800, men
verksamhet förekom dessförinnan. Här fanns två bodar, alternativt en enda bod
med mellanvägg, omkring 3 x 6 meter, med vägg parallell med sydvästra
tomtgränsen. Möjligen var boden öppen in mot tomten, utan vägg på den sidan
och utan vägg mot tomtens övre del. Stolphål av olika storlek visar läget för
väggarna, som bestod av flätverk. På bara 8 decimeters avstånd från boden i
tomtens breddled byggdes något senare tomtens huvudbyggnad med ena långsidan i den motsatta tomtgränsen. Huset var omkring 11 meter långt och 4,2 5,4 meter brett. Det hade bärning enbart i ytterväggar och hade jordgrävd konstruktion, i den nordöstra långväggen stavkonstruktion – den tidigaste påträffade
i Norden – och för övrigt flätverk. I det inre var huset helt stolpfritt.
Vi kan jämföra med Åhus. Där var husen också rektangulära, och flertalet
hade bärande ytterväggar, men det fanns också hus med inre stolpbärning.
Ett påfallande drag i Birka är att husen orienterar sig efter tomtgränserna, och
dessa löper inte parallellt utan konvergerar mot stranden. Huvudbyggnadens
sydvästra långvägg, in mot tomten, är parallell med bodens långvägg. Det gör att
huset har en trapetsoid form – bredare i övre änden och smalare i den nedre.
Kortväggarna är vinkelräta mot den vägg som ligger i tomtgränsen, men in mot
tomten är vinklarna 98 respektive 82 grader. Det är en större avvikelse än som
kan hänföras till vanlig skevhet. Byggarna måste ha märkt det – tvärvirkena måste
ju göras olika långa – men ansåg uppenbart inte att det var viktigt att ha ett
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Bild 13.

Den nordöstra tomten strax efter 800. 1:200.
T. h. syns en rad
med täta hål (rödmarkerade) efter stavverk, som utgör boningshusets ena långvägg och
samtidigt tomtens NÖ gräns. T.v. syns två parallella rader av flätverksstörhål. Den vänstra
av dem är ett staket i tomtens SV gräns, och den högra är en vägg tillhörig en bod. Bodens
vägg mot stranden syns som en rad störhål i trubbig vinkel mot den andra väggen.
Möjligen är boden öppen in mot gården. I ett par rader vinkelrätt från bodens långvägg
syns några större stolphål som tillhör boden (möjligen är det två bodar). På en knapp
meters håll från boden syns spår av boningshusets SV långvägg i flätverk, parallell med
tomtens SV gräns. I mittläge mellan långväggarna ligger en samling stenar, som är husets
härd. De gula fälten betecknar lera, som lagts både som golv i huset och som underlag
på gården, där arbete bedrevs, och i boden. Fr. Ambrosiani 2013. The north-east plot in
the beginning of the 9th century. There is a workshop to the left and a dwelling to the right, with one wall
with earthfast wattle-work and one wall with earthfast upright planking, and a hearth in between. A
floor of clay has been laid both inside and outside.
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Den nordöstra tomten ca 815. 1:200. Efterföljare till huset på bild 13.
Bild 14.
Detta hus har fått stengrunder under delar av långväggarna, och där har huset alltså syll.
Bitvis har huset jordgrävt flätverk utan syll. Mitthärden ligger något osymmetriskt
placerad. Fr. Ambrosiani 2013.
The north-east plot around AD 815, with a house that
succeeds the one in picture 13. Partially, this house has stone foundation. The hearth is placed a little
unsymmetrically.

54

Bild 15.

Den nordöstra tomten ca 820. 1:200. Efterföljare till huset på bild 14.
Samma stengrund har behållits och förbättrats. Väggarna består av flätverk på syll. Fr.
Ambrosiani 2013.
The north-east plot around AD 820. The stone foundation of the previous
house has been improved. The walls are constructed with wattle on a sill.

55

rätvinkligt hus. Också boden har en trubbig vinkel, 97 grader, mellan de väggar
som är tydliga.
Huvudbyggnaden har sannolikt haft två rum, ett större uppehållsrum mot
sjön och ett övre rum, som troligen har varit förråd, vilket stöds av fynd av brända
nötben. Huset har haft ett hårdtrampat lergolv som också sträcker sig utåt och in
i boden, och åt det hållet har troligen ingången legat. I det större rummet fanns
en mitthärd, något osymmetriskt placerad. Fynd visar att tomten har använts för
bronsgjutning, som huvudsakligen försiggick utomhus. Huset var bostad och
användes möjligen också för kompletterande arbetsmoment.
Här har man alltså byggt ett hus som var lämpat för sitt ändamål och som
rymdes på tomten. Boden är av en typ som inte har setts på landsbygden. Birka
hade då haft verksamhet igång i flera årtionden, och man visste vad man behövde.
Huvudbyggnaden ersattes fem gånger med nya hus på precis samma ställe,
detta under en tidrymd av 30 - 35 år. Hela tiden har den fungerat som del i en
bronsgjutarverkstad. Redan i det första ersättningshuset, omkring 815, anlade
man stengrund under delar av långväggarna, sannolikt för att förbättra stabiliteten. Det är att märka att den naturliga terrängen sluttade något ner mot sjön,
dvs. åt nordväst. Där stengrund fanns hade huset alltså syll. I en del av nordöstra
långväggen, den som låg i tomtgräns, hade huset dock flätverk med störar nerstuckna i marken och alltså inte syll. Det här huset hade till skillnad från det
föregående så gott som parallella långväggar. Gavelväggen mot sjön grävdes bort
i ett senare skede av stadens existens och den övre gavelväggen grävdes bort i
Hjalmar Stolpes grävning på 1870-talet. Därför är husets längd osäker.
Huset hade mitthärd, liksom förut något osymmetriskt placerad. Ingången låg
troligen mitt för härden, med siltig sand i den delen av golvet. Golvet sluttade
ner mot sjön, efter den naturliga terrängen, och var högre i mittlinjen. Möjligen
har det legat ett trägolv ovanpå för att golvet skulle bli mera plant, men några
trärester finns inte.
I nästa hus, omkring 820, behölls stengrunderna och bättrades på med mera
sten, fortfarande enbart i långväggarna, som bestod av flätverk på syll. I gavelväggen på frånsidan från sjön var flätverksstörarna däremot nerstuckna i marken.
Eventuellt var detta en mellanvägg mot ytterligare ett rum, som i så fall blev
bortgrävt på 1870-talet. Ett nytt golv bereddes med mindre sluttning mot sjön
än det föregående. Likaså byggdes en ny härd, fortfarande i princip i mittläge.
Möjligen brann detta hus.
Stengrunden behölls i det därpå följande huset omkring 825, och härden
fanns kvar, men ett nytt golv anlades. För övrigt är detta hus fragmentariskt, och
eventuellt var det inget hus alls under en kort period, när verksamheten försiggick
vid en härd på en annan plats på tomten.
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Bild 16.

Den nordöstra tomten ca 825. 1:200. Efterföljare till huset på bild 15,
med fragmentariska lämningar. Samma stengrund som tidigare finns kvar. Fr.
Ambrosiani 2013.
The north-east plot around AD 825. The stone foundation is still there.
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Bild 17.
Den nordöstra tomten ca 835. 1:200. Efterföljare till huset på bild 16.
Stengrunden finns kvar, möjligen uppbyggd något högre. En välbyggd härd har anlagts.
Fr. Ambrosiani 2013.
The north-east plot around AD 835. The stone foundation has been
somwehat improved, and a well-built hearth has been constructed.
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Hela tiden växte områdena med avfall både på och utanför tomten. De är
avgränsade i olika lager, och i det här skedet visar avgränsningen av avfallsområdena att tomtgränsen flyttades utåt både mot sjön och mot passagen i sydväst.
Det visas också av ett flätverk som markerar tomtgräns.
Ett tydligare hus syns något därefter på samma plats och med samma
stengrunder, som möjligen byggdes på lite högre. Nu anlades en stor mitthärd,
1,1 x 1,5 meter, mycket välbyggd. Ett nytt golv anlades också.
Huset återuppbyggdes ännu en gång omkring 10 år senare, och härden återuppbyggdes. Huset stod några år, och därefter upphörde bronsgjuteriet på denna
plats. Tomten stod tom från omkring 870 och en tid framåt.
Av bronsgjutarhusets historia kan vi särskilt se tre saker: för det första att man
använde olika byggtekniker i en blandning som inte alltid verkar helt självklar
utan tyder på tillfälligheter eller att man prövade sig fram; för det andra att husen
återkommande bättrades på eller byggdes nya, och det kunde bero både på att
avfallet ökade och på bränder och på att husen inte var så gediget byggda att de
kunde hålla lång tid; och för det tredje att man strävade efter stabilitet genom att
lägga sten under väggarna. Denna stengrundläggning måste särskilt framhållas;
den går som en röd tråd och är utmärkande för den byggnadstradition som utvecklades i östra Mellansverige.
Även om husen inte var mycket gedigna, så byggdes de åtminstone så pass väl
att de kunde stå 10 eller 15 år. Men någon mening med att bygga stiliga hus som
möjliggjorde representation fanns inte. Vi får tänka oss trångboddheten med en
familj i samma hus som bronsgjuteriverksamheten – av allt att döma kvalificerad
sådan – och en mycket begränsad tomtyta, och runtomkring ett tättbebyggt gytter
av hus på lika små tomter, eller mindre, och med mycket smala gränder emellan,
om några alls. Det skilde sig radikalt från livet på landet.
870 - 940
Sydvästra tomten
Sydväst om bronsgjutartomten, på andra sidan om passagen, låg en tomt i
riktningen nordnordväst-sydsydöst. Det var den tomten som inte kunde grävas i
botten. Det djupaste av de grävda lagren var samtidigt med bronsgjuteriets sista
skede. Här fanns en kvadratisk ugn med kantställda stenar runtom, degelfragment och aska med glasbitar. Det kan ha varit en verkstad för att framställa pärlor.
Hur själva huset såg ut har inte kunnat ses.
Tydligen inträffade något på sydvästra tomten som gjorde att man ville bygga
nytt, sammanfallande med att bronsgjuteriet hade upphört. Det är oklart under
hur lång tid tomterna låg obebyggda. Ett utjämningslager breddes ut omkring
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880 på båda dessa tomter, uppenbarligen i samarbete, och på den mellanliggande
passagen. Sedan fortsatte byggandet på de båda tomterna oberoende av varandra.
Av de rester som husen har lämnat kan man inte se hela hus, utan man ser
fragment av hus, somliga talande och andra svårtydda.
Omkring 890 ser det ut som om den sydvästra tomten hade en rad med tre
mindre hus, 5 meter i tvärled/gavelled och endast 3,5 meter i tomtens längdled,
mycket tätt intill varandra, strax intill tomtgränsen mot passagen i nordöst. De
markeras bland annat av rester av parallella syllar i tomtens tvärriktning, bestående av förkolnat trä.
Det mest anmärkningsvärda är att en av de mittersta syllarna i båda ändarna
går mot hörn, där flata hörnstenar är ditlagda. I mitt förra arbete beskrev jag en
sådan hörnsten i ett hus byggt ett gott stycke in på 900-talet, men här visar sig
alltså en icke-jordgrävd konstruktion redan i slutet av 800-talet. Utan tvivel har
stenarna lagts dit för att förbättra husets stabilitet på den något sluttande marken.
Flera hörnstenar har inte träffats på, men inte heller några lämningar av
jordgrävda stolphål. En viss osäkerhet finns alltid om vad som verkligen har
funnits, eftersom ständiga omgrävningar, utjämnanden och nybyggen har åsamkat skador på underliggande nivåer, men utgrävningsledaren menar att det troligaste är att jordgrävda stolpar, om de funnits, ändå skulle ha lämnat spår efter
sig i form av stenskoningar eller avfärgningar.68
Detta är i så fall det äldsta hittills framgrävda exemplet på icke-jordgrävd
ramverkskonstruktion i norra Europa, eller till och med norr om Alperna. I
”Vikingatidens byggande i Mälardalen”, s. 77-78, redovisar jag jämförelser med
övriga Europa.69
Stengrunder är tämligen vanliga i Birka under hela 800-talet, i alla fall i delar
av husen. De kan ha lagts dit för att jämna ut nivåskillnader och på så sätt ge
husen stabilare grund. Deras lägen tyder på att det primära syftet inte alltid var
nivåutjämning utan snarast en allmän stabilisering. De kan också ha bidragit till
dränering så att syllstockarna hölls torrare. En hörnsten är ett stort steg ytterligare, främst för stabiliteten, och också med effekten att stolpändan eller stockmötet hålls torrare.
Frånvaro av stengrund och hörnstenar kan betyda att syllen lagts direkt på
mark. Stolpar och syllar har huggits ihop. I de här husen ser det ut som om detta
är genomfört runtom, dvs. det är ett icke-jordgrävt ramverk, och byggarna måste
ha utvecklat kunskap i att förstyva väggarna för att huset skulle bli stabilt. Det
kunde göras med snedsträvor i vägglivet på motsvarande sätt som i korsvirke.
Om väggfyllningen bestod av liggande bålar fanns också alternativet med dymlingar mellan bålarna.
Att bygga icke-jordgrävt ramverk även när man inte lade stengrund eller
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hörnstenar är inte lika tydligt av stabiliseringsskäl som när stengrund läggs. Valet
kan ha betingats av att man utvecklade arbetsrutiner som upplevdes som relativt
enkla, sedan en hållbar teknik för icke-jordgrävning väl hade utformats. Man
slapp gräva stolphål.
I det beskrivna huset finns också en syll i husets längdled, som bildar hörn
med en tvärsyll, och i hörnet ligger en härd. Denna syll ligger dock 1,5 meter
innanför vad som kan bedömas som yttervägg. Däremellan finns ett stort avfallslager, som uppenbarligen har ingått i en mullbänk. Den längsgående syllen har
alltså tillhört en inre konstruktion, upphöjd över husets golv. Hur hög denna
upphöjning har varit har inte kunnat avgöras; möjligen var höjden bara en eller
annan decimeter. Bänkinredning är något som är ganska vanligt i nordvästra
Europa, både i ramverkshus och i hus med inre stolpbärning, men däremot inte
inom det ryska området.
En möjlig tolkning att tomten hade ett enda hus med tre rum motsägs av att
vissa av syllarna ligger mycket tätt parvis, som om de tillhör varsin vägg i
angränsande hus. Även om det var tre hus, så ingick de i samma verksamhet. Det
mittersta huset var bostad och det sydöstra troligen förråd, kanske ett varulager.
I de här husen fanns en myckenhet fynd med klart östlig anknytning: mynt,
pärlor, keramik, vikter. Gårdens folk har uppenbarligen bedrivit intensiv handel
med Rus'-riket och kanske också volgabulgarer.
Husen tycks ha brunnit och reparerats i olika omgångar med bara kanske fem
års mellanrum. Härden och mullbänken följer hela tiden med i samma läge,
liksom den längsgående syllen. I ett lager omkr. 900 innehåller brandmaterialet
något som skulle kunna vara ett trägolv, men som kanske troligare är en nerfallen
trävägg. Huset skulle i så fall ha varit byggt i skiftesverk. Ovanpå detta finns stora
brandlager som bland annat tyder på torvtak.
I följande skede, omkr. 920, byggdes ett nytt hus på samma plats som de
tidigare och med härd på samma ställe som den förra. Huset byggdes om flera
gånger efter bränder. Det fanns också en härd sydöst om detta hus.
Med detta senare härdläge framträder i ett skede omkr. 930 ett tydligt hus, ca
5 meter brett, med en kraftig nergrävd stengrund i sydvästra långväggen. Spår av
jordgrävd huskonstruktion finns inte. På tre sidor runt härden finns spår efter
upphöjda träkonstruktioner längs väggarna, omkr. 1,5 meter breda. De liknar
alltså bänken i huset från slutet av 800-talet, men finns på tre sidor och tycks inte
ha varit mullfyllda. Avståndet mellan de motstående bänkarna är omkr. 2 meter,
och det är inte mycket mer än härden som får plats där.
Huset har brunnit. I de flesta lager fanns mycket aska. I det översta lagret
fanns ett bränt torvtak.
Fynden pekar fortfarande mot kontakter österut.
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Nordöstra tomten
På den nordöstra tomten syns under första skedet ovanpå utjämningslagret efter
bronsgjuteriet, omkr. 890, en husgavel, markerad av två stolpar som tyder på att
taket hade sidoåsar. Stolphålen var stenskodda, och där har stått kraftiga stolpar.
Sådana brukar ha fyrkantigt snitt och vara av ek. För övrigt syns inga lämningar
av jordgrävda stolpar. Huset kan ha haft en icke-jordgrävd konstruktion, liksom
husen på sydvästra tomten, men fått en framträdande ingångsmarkering i gaveln,
som krävde stadigare grund än att stå på en syll. En stor del av huset ligger dock
utanför vad som har kunnat grävas ut, och mycket är skadat av 1870-talets grävning.
Huset hade lergolv och låg på samma plats som bronsgjutarens hus men hade
annan verksamhet, oklart vilken. Det reparerades flera gånger, med lergolv i nya
lager. Trots reparationer och bränder ger detta och följande hus i det här skedet
intryck av att ha varit mera beständiga än bronsgjutarhusen.
Arbete ser ut att ha bedrivits på gårdsplanen, och i nordväst växte lagren av
avfall.
Tomten breddades åt sydväst, in över passagen som låg ovanpå den äldsta
stenbryggan, och ett hus byggdes parallellt med det ovan beskrivna på en halv
meters avstånd från detta och med samma bredd. Husen var drygt 5 meter breda
och minst 8-9 meter långa. I det sydvästra huset har inga stolphål påträffats.
De två huslägena ser ut att ha alternerat. Vid något tillfälle har man byggt
det nya huset innan man rev det gamla, så att två hus stod tätt intill varandra. Det
tycks som om man hela tiden har måst ha ett relativt nybyggt hus. Husen brann
ofta, och tomten har stora mängder aska i flera lager, som tyder på träväggar och
trätak, men det har troligen också förekommit en värmekrävande verksamhet
med mycket vedeldning som alstrat aska. Bryggeri eller värdshus har föreslagits.
Den markerade ingången kan tyda på en verksamhet som vände sig till besökare.
I läget för det nordöstra av de två husen fanns tre härdar ovanpå varandra,
och i det sydvästra sammanlagt fyra härdar ovanpå varandra.
Den här verksamheten pågick framemot omkr. 940. I ett lager från omkr. 930
Bild 18. a Hus på den sydvästra tomten ca 930. Huset har ett ingångsrum och ett

boningsrum med bänkar på tre sidor och härd i mitten. Heldragna linjer betecknar
faktiska fynd, streckade antagen konstruktion. b Utgrävning av ett hus på den nordvästra
tomten från strax före 950. Huset är t.h. i bild. Strax nedanför mitten i bilden syns en stor
hörnsten. En sandrand något t.v. ovanför denna visar var regnet har droppat ned från
taket, alltså något utanför husets långsida. Fr. Ambrosiani & Clarke. a A house from
around AD 930 with two rooms and benches in the dwelling-room. b A house from around AD
950 with a corner-stone visible below the centre of the picture; the house was to the right of the stone
and above it.
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fanns ett flertal stolphål i det nordöstliga husläget som tyder på en annan
konstruktion tillfälligt. Mönstret är inte tydligt.
I lagret ovanpå, från 930-talet, finns en stenränna mellan de båda huslägena,
en halv meter bred, som kan ha utgjort underlag för syll. Under denna hade
husoffer lagts, bland annat ett mänskligt skulderblad. Husoffer är en ganska
vanlig företeelse även på landsbygden och antyder starka kulturella kontakter med
omlandet.
Inte heller under den här perioden finns den typen av fynd med östlig
anknytning som finns på den sydvästra tomten på andra sidan passagen.
940 - 970
Sydvästra tomten
I det här skedet, omkr. 940, byggs ett helt annat slags hus på den sydvästra tomten
än tidigare. Man börjar med att bygga en terrasskant i den kortända av tomten
som vetter mot stranden. Marken sluttar, men för de måttligt stora tidigare husen
hade detta begränsad betydelse. Det hus som byggs nu markeras av tydliga stolphål med en buktande långvägg i sydväst och synbarligen en rak långvägg i nordöst, vettande mot passagen. Någon stengrund finns inte. Egendomliga är ett antal
inre stolphål nästan i husets mittlinje men inte riktigt i linje med gavelstolparna,
som var mittstolpar. De är lika djupa som ytterväggarnas stolphål. Huset hade en
avlång mitthärd, omkr. 1 x 1,5 meter.
Om tolkningen är riktig är detta det första och enda tydliga hus med inre
stolpbärning som kommit fram inom grävytan. Huset är omkr. 9,5 meter långt
och 6,5 meter brett på det bredaste stället. För ett såpass långt hus var terrasseringen behövlig. Några spår av yttre snedsträvor finns inte. Lämningar efter
sådana skulle kunna vara skadade, men på den nordöstra sidan, mot passagen,
fanns överhuvudtaget ingen plats för strävor.
Det ligger i tiden på 900-talet att man vill manifestera sig i det som i Sydskandinavien benämns trelleborgshus. Det finns bara ett fåtal sådana, eller
liknande, framgrävda i östra Mellansverige. Ett tiotal år senare byggdes ett sådant
hus på höjden sydväst om Birka, som ska beskrivas längre fram, men det ovan
beskrivna är äldre och är alltså inte inspirerat av Birkahuset utan av andra.
Hus av trelleborgstyp brukar ha inre stolppar nära kortändarna. Det finns
inga andra exempel med mittstolpar. Min uppfattning är att de som byggde huset
på den sydvästra tomten inte hade erfarenhet av att bygga så breda hus med så
pass stor spännvidd på tvärbjälkarna och gjorde något som de inte riktigt klarade
av. De försökte göra ena långväggen buktig och den andra rak, möjligen för att
det inte fanns utrymme för någon buktighet på den raka sidan. Möjligen blev
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takkonstruktionen besvärlig, och kanske insåg de inte svårigheterna från början.
För att klara huset kan de sedan ha stöttat taket med inre stolpar, som kanske inte
ingick i den ursprungliga planen. Men allt detta är osäkert. Huset stod bara en
kort tid och revs sedan. Min förstahandstolkning är att husbygget var ett misslyckande, att ambitionen var större än förmågan.
Även på den här nivån fanns en myckenhet fynd med östlig anknytning. Strax
utanför huset fanns keramikskärvor som kunde sättas ihop till en kruka av
volgabulgarisk typ. Nordöst om huset återfanns också en samlad skatt med en
stor mängd volgabulgariska silvermynt med datering 945-950 samt smycken.
Nivån från 900-talets mitt är skadad av senare tiders plöjning. Vad som går att
se är att strukturen inom tomten blir en helt annan. Två härdar har påträffats i
andra lägen än tidigare. I varje fall den ena kan ha tillhört ett litet hus i tomtens
norra del. Den andra kan ha funnits utomhus eller i ett annat litet hus i söder.
Nordvästra tomterna
Redan tidigare under 900-talet hade det anlagts en vägbank, som gick norrut
väster om den nordöstra tomten. Förutom att denna härigenom delades, så gav
landhöjningen utrymme för ytterligare bebyggelse mot stranden till. Ett par av
husen i detta område ska särskilt framhållas.
Strax före 950 byggdes ett hus med långsidan vettande mot stranden. Här
fanns stengrund i två angränsande väggar och i mötet mellan dem en ditlagd
hörnsten. Det ser alltså ut som om tekniken med icke-jordgrävt ramverk har
utvecklats till en tradition i Birka.
Det var detta hus jag beskrev i mitt tidigare arbete ”Vikingatidens byggande i
Mälardalen” och då uppfattade som det första huset med tydlig icke-jordgrävning. Men närmare studier har alltså visat att den tekniken förekom redan i
slutet av 800-talet och var ganska vanlig.
Huset hade ursprungligen ett lergolv. Det byttes senare till trägolv, en teknisk
förbättring som dessutom gav ett behagligare inre. Detta är det enda tydliga
exemplet på trägolv inom grävytan. Trägolv förekommer i de ryska städerna men
inte i nordvästra Europa.
Längre norrut byggdes lite senare ett hus, från vilket fanns kvar en stengrund
som gick snett i förhållande till tidigare gränsdike och skar över det. I det huset
återfanns också en rad med vävtyngder.
Dessemellan hade området delats genom ett nytt dike, träklätt. En ganska stor
omstrukturering av tomterna verkar alltså ha gjorts under 900-talet. Dikets
träklädning för tankarna till Novgorod. Alla dessa fragment visar sammantagna
på en stor aktivitet under 900-talet med nya strukturer, sannolikt föranledda av
nya behov och nya aktörer.
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Birka i övrigt
Hur det byggdes i övriga delar av Birkas tätbebyggda område vet vi inte. Det är
troligt att den tekniska traditionen var tämligen likartad. Eftersom hus nybyggdes
och byggdes om ofta fanns ett behov av folk som ägnade en god del av sin tid åt
byggande, och möjligen var det inte tillräckligt med grannhjälp, utan det kan ha
funnits åtminstone halvprofessionella byggnadssnickare. De bör då ha skaffat sig
ett kunnande som de tillämpade på flera håll, även om varje hus utformades efter
sitt speciella ändamål.
Mycket kan ha pågått ytterligare ett par årtionden efter mitten av 900-talet,
om vilket vi inte vet något därför att dessa kulturlager är skadade av plöjning i
senare tiders jordbruk.
Av de många mynt som påträffats i Birka, i både gravar och stadsområde och
från hela stadens existensperiod, är de yngsta några arabiska mynt slagna 964 965.70 Det bör ha tagit några år för dem att nå Birka. Det betyder att staden fanns
kvar till slutet av 960-talet eller till 970-talet men inte längre.
Sydvästra höjden
På höjden i sydväst, på en terrassering i en svacka mellan två bergknallar, byggdes
på mitten av 900-talet, i Birkas sista skede, ett stort hus där det har gjorts en
omfattande mängd fynd av vapen och rustningsdetaljer och som därför har fått
benämningen Krigarnas hus.71 Det gick i sydvästlig-nordöstlig riktning, hade
konvexa långväggar och raka gavlar och var 6,5 - 9 meter brett och 19,5 meter
långt, vilket ger en yta på drygt 150 kvm. På Mälardalens landsbygd finns under
vikingatiden bara 4 utgrävda hus som är större.
Det hade 3 par kraftiga inre stolpar med en bockbredd på 3 meter, vilket är
en tredjedel eller drygt det av husets bredd. Avståndet mellan stolpparen var 7 7,5 meter, och de yttersta stolpparen är placerade så att huset kan ha haft valmat
tak. Hela huset har en påfallande symmetrisk form. Under en av mittstolparna
fanns ett offer av föremål med krigaranknytning.
I hörnen har kraftiga dubbla stolpar stått. Längs husets väggar går en rad av
stenskodda, inte särskilt grova stolphål på 0,5 till 0,75 meters avstånd och bitvis
även mindre störhål mellan dem. Det kan vara stående eller liggande virken
mellan stolparna och bitvis flätverk. De inre stolparna har inga stolpmotsvarigheter i ytterväggarna. De väggstolpar som står mitt för dem är lika
smala som alla andra. Två ingångar i sydöstra långväggen markeras av varsitt par
kraftiga stolpar. En dryg halvmeter utanför väggstolparna går runt hela huset en
stenfylld väggränna med endast ett fåtal stolphål. Den är inte avsedd för dränering; det fanns en dräneringsränna ytterligare ett stycke utanför huset. Huset
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Bild 19.

Krigarnas hus. 1:200. Fr. Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt. A house
built in the middle of the 10th century and situated on a hill south-west of the town, a house for warriors.
It has internal load-bearing posts and double curved walls.
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har alltså haft en konstruktion med dubbla väggar, något som inte var vanligt,
med en yttre vägg med syll utan jordgrävning, möjligen en stavvägg i lutning mot
den inre. Väggarna måste ha haft relativt kraftiga hammarband med bindbjälkar
emellan.
Huset skiljer sig markant både från handels- och hantverksstadens hus och
från landsbygdshusen i östra Mellansverige. De påminner i någon mån om sydskandinaviska trelleborgshus, men dessa har inga stolpar i mitten av husets längdled.
Huset hade två härdar i mittläge, och möjligen var det två likstora rum med
en härd i varje. Det var ingen traditionell rumsindelning. Det ser ut att ha varit
en helmanlig miljö, en bostad för yrkeskrigare utan familj. Detta hus är ytterligare
ett vittnesbörd om att Birkas karaktär förändrades under 900-talets lopp.
Nordöstra höjden
På höjden nordöst om det tätbebyggda området har det funnits bostadshus och
möjligen också en smedja i form av grophus.72 Dessa lämningar är föremål för
skilda tolkningar arkeologer emellan.73 Osäkerheten gör att jag inte tar med dem
i den här studien. Oavsett tolkning skulle de inte göra någon skillnad i mina
övergripande resonemang eller slutsatser.

Andra konstruktioner än hus
I anslutning till Birka finns flera gravfält med ett mycket stort antal gravar.74
Några av dessa är kammargravar med kammare i skiftesverk. Det är en gravtyp
som förekom på många platser i norra Europa under senare delen av vikingatiden
och kan ha något olika utförande på olika håll. De uppfattas tillhöra en rörlig
befolkning.
I stadsvallen gjordes utgrävningar 1998 - 2000.75 Inuti vallen fanns träkonstruktioner i skiftesverk. Ovanpå den 350 meter långa Borgvallen högst uppe på
höjden i sydväst löpte en skyttegång med ett bröstvärn, som troligen var byggt i
skiftesverksteknik. Borgvallen brann åtminstone två gånger mot slutet av 900talet eller kring 1000, vilket tyder på att den hade en fortsatt användning efter att
Birka övergavs omkr. 970.
Värt att notera är att det ingenstans i Birka finns något som antyder förekomst
av knuttimringsteknik, inte ens i stadsvallen eller i gravkamrarna, där man i första
hand skulle ha väntat sig det.
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Birkas byggteknik i sitt sammanhang
Birkas handels- och hantverksstad hade ramverkshus. I ”Vikingatidens byggande
i Mälardalen” lyfte jag fram nordeuropeiska handelsstäder, äldre än Birka, som
hade liknande stadsplan och där husen alltså hade liknande tomter att rymmas på
och som möjligen utgjorde förebilder för Birka.
Ribe från början av 700-talet hade tomter med 6 - 7 meters bredd, men inga
huslämningar finns kvar.76 Dorestad från mitten av 600-talet hade 9 meter breda
tomter.77 Här finns tydliga huslämningar med jordgrävt ramverk, exempelvis ett
hus 5 x 13 meter med långväggsstolparna tydligt parställda och väggarna stöttade
med yttre jordgrävda snedsträvor på jämna avstånd för att säkra husets stabilitet.
Sådana strävor saknas i det material som är utgrävt i Birka.
Wollin började bebyggas på 600-talet, men inte förrän på 800-talet anlades ett
gatunät.78 Där fanns under 800- och 900-talen ramverkshus, huvudsakligen i
skiftesverk. Senare förekom därutöver både flätverkshus och knuttimrade hus.
Hedeby anlades alldeles i början av 800-talet, alltså efter Birka, men ungefär
samtidigt med de äldsta kulturlager i Birka som är utgrävda.79 I Hedeby var tomterna ofta 10 - 11 meter breda, och där fanns en mängd jordgrävda ramverkshus
av olika storlek. Liksom i Dorestad var långväggsstolparna parvis ställda, och
väggarna stöttades av yttre snedsträvor, som dock inte tycks ha varit jordgrävda
utan stått på träplattor.
Ingen av dessa städer visar någon stengrundläggning.
Ungefär samtidigt med Ribe anlades Åhus i Skåne, med ett nytt läge, Åhus II,
ungefär samtidigt med Birka.80 Här var tomterna så stora som 20 x 25 meter och
husen omkr. 5 x 10 meter.
Kaupang i Vestfold anlades omkring 800, först med säsongsbosättning, med
tomter så smala som 4,5 - 6 meter.81 Huslämningarna är inte helt tydliga, men
åtminstone några hus hade inre bärande stolpar.
Kring Östersjön utvecklades under vikingatiden åtskilliga handelsplatser,
bland annat på Gotland, ofta med embryon i sen vendeltid, men det har inte gått
att få en helt klar bild av bebyggelsen.82
Som har beskrivits i tidigare avsnitt var hus med ytterväggsbärning, mer eller
mindre ramverksliknande, inte något främmande för landsbygdsbebyggelsen före
Birka.
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De hus i mitt studerade material som mest påminner om Birkas hus är ett par
ganska små förrådshus i Lida äng i Sörmland, 17 och 12 kvm, från folkvandringstid respektive övergången vendeltid-vikingatid.83 Det senare kan alltså
möjligen vara yngre än Birkas första hus, men det folkvandringstida är klart äldre.
I varje fall i det äldre Lidaängshuset är stolparna parvis ställda.
Äldre än Birka är också några andra ekonomibyggnader med parvis ställda
väggstolpar och lite större mått, över 30 kvm. Det är två hus i Bredåker i Uppland
från förromersk-romersk järnålder84 och ett hus i Kumla i Härad i Sörmland från
vendeltid85.
Båthuset i Åkroken i Nyköping i Sörmland från mitten av 600-talet86 har
tydligt parställda stolpar i ramverk men skiljer sig genom sina dimensioner, 8 x
26 meter, helt från regionens tradition i övrigt och kan ha byggts av timmermän
som särskilt anlitades av stormän på olika håll. Det är svårt att tro att detta skulle
ha varit ett unikt hus. Rimligtvis bör det ha funnits fler konstruktioner av liknande
slag, fast de inte har hittats. De krävde kunskaper som inte vem som helst hade
och som måste ha utvecklats under upprepade åtaganden av folk som i någon
mån var specialiserade. Det var resursstarka beställare som kunde anlita de bästa
byggarna, och man kan föreställa sig att dessa rörde sig över ett större område
där det fanns efterfrågan på deras kunnande. Men det går inte att se spår av det
eller något tydligt inflytande från det i övrigt framgrävt material.
Vidare finns ett något större antal hus där väggstolparna inte visar någon
samordning mellan motstående väggar. Det är ett par 25 - 40 kvm stora ekonomibyggnader i Bredåker från förromersk-romersk järnålder, och på samma
plats finns också en 70 kvm stor verkstad från yngre bronsålder med enstaka
oregelbundet placerade inre stolpar, en sorts hybrid.87 Husbredden är här 7 meter.
I Kättsta i Uppland finns en 43 kvm stor ekonomibyggnad från yngre romersk
järnålder.88
Verkstäder på omkr. 15 - 25 kvm finns i Islingby i Dalarna från folkvandringstid89, på Helgö i Uppland från folkvandringstid-vendeltid90, i Kumla i Härad
i Sörmland från vendeltid91 och i Sätra i Gästrikland från vendeltid92. I Islingby
finns också ett 50 kvm stort hus med oklar funktion – verkstad eller kokhus eller
bostad – där väggstolparna troligen inte har varit parställda.93
Alla de fyrstolpshus som har byggts genom tiderna är också exempel på hus
med bärning i ytterväggar i en ramverksliknande konstruktion, låt vara en enkel
sådan.
Det är påfallande att de hus som inte är byggda med inre stolpbärning nästan
alltid är ekonomibyggnader av olika slag, förråd och verkstäder. I dem satsade
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Bild 20. a Bredåker hus 41, förrom.-rom. järnålder. Fr. Frölund & Schütz. b Bredåker
hus 26, 1:a årh. e.Kr. Fr. Frölund & Schütz. c Kättsta hus 29, 200 - 400. Fr. Gustafsson
m.fl. d Lida äng hus 43, 400-500-tal. Fr. Appelgren m.fl.
Alla hus 1:200 .
a - d Framework store-houses older than Birka; a 200 BC - AD 200; b 1th century; c AD
200-400; d AD 400-550.
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man på att bygga för just dessa behov, som kunde vara skiftande (även om det
fanns ännu fler ekonomibyggnader som faktiskt har inre stolpbärning).
Samma frihet ser ut att ha tillämpats i Birka. Man byggde efter behov, och då
ville man i allmänhet inte ha några stolpar inne i husen. Husen var dessutom så
pass små att inre stolpar inte behövdes av konstruktionsskäl. I Birka uppträdde
nya aktörer och, om man tidsmässigt ser det i stort, för regionen helt nya
funktioner och en ny syn på boendet.
Det finns dock tidiga exempel på bostadshus på landsbygden med hela eller
övervägande delen av sin bärning i ytterväggarna. I Ullevi i Östergötland fanns
på 600-talet ett par bostadshus som ser ut att ha en ramverksliknande konstruktion med parställda långväggsstolpar och som är beskrivna i tidigare avsnitt.94 Några hus i Uppland är att betrakta som hybrider i olika varianter. I ett
tidigare avsnitt beskrivs Hjulsta med datering till vendeltid95 och Hagby och
Hässelby med vagare datering till vendeltid-vikingatid96. De liknar inte husen i
Birka, som antingen helt saknar inre stolpar (i handels- och hantverksområdet)
eller också har en väsentlig del av bärningen i inre stolpar (sydvästra höjden). Vad
gäller Hagby och Hässelby kan man inte säga säkert om de är äldre eller yngre än
de äldsta lagren i Birka, vilket i så fall hade kunnat göra det möjligt att anta något
om påverkan i ena eller andra riktningen. Om det har förekommit någon
påverkan alls, så är den otydlig, eftersom husen inte liknar varandra särskilt
mycket. Snarare kan man tänka sig att de förekommande likheterna är något som
löper parallellt i det allmänna kunskapsflödet under perioden och i regionen.
Det finns betydligt större anledning att se de tidigare ekonomibyggnaderna
som kunskapskälla till husbyggandet i Birka, tillämpad på bostäder och utvecklad
till en mera renodlad form.
Det är inte helt omöjligt att hus av Ullevityp i grannregionen Östergötland
också fanns med i kunskapsbanken, men de ovannämnda husen i Dalarna visar
större likheter med Birkahusen. Samma sak kan sägas om några norrländska hus.
Sätra är redan nämnt. Ännu intressantare är det kokhus i Arnäsbacken i Ångermanland, som beskrivits i tidigare avsnitt och som hade delvis jordgrävt ramverk.97 Dateringen 700-tal gör att det inte heller här går att säga om det är äldre
eller yngre än det äldsta Birka. Delvis ser ramverket ut att ha varit icke-jordgrävt,
och den konstruktionstypen är något som tycks tillhöra en senare tid i Birka. Värt
att notera är att Arnäsbacken redan på 600-talet hade ett hybridhus, som kan ha
varit bostad eller ekonomibyggnad, med en avsevärd del av sin bärning i ytterväggarna.98
Sammantaget fanns det före Birka åtskilliga ramverksliknande hus i regionen,
till största delen ekonomibyggnader. I Dalarna och Norrland fanns också ram-
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Bild 21. a Ullevi hus E7, 600-tal. Fr. Karlenby. b Sanda hus 31, 750 - 950. Fr.
Åqvist.
Båda husen 1:200.
a A dwelling house, 7th century, older than Birka,
constructed with earthfast framework.
b A dwelling house contemporaneous to Birka, with stone
foundation and internal load-bearing posts; the house is a secondary dwelling in the farm.
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verksliknande hus som ser ut att delvis tillhöra samma tradition som den i östra
Mellansverige, men med sina särdrag framför allt i Norrland. Ramverkshus av
något slag tycks också ha funnits i Östergötland.
Det är mycket troligt att denna kunskap bildade en viktig bas för byggandet
av ramverkshus i Birka. Det är också sannolikt att hus i andra handelsstäder,
Dorestad och Hedeby, tjänat som exempel på hur man bygger hus som lämpar
sig för stadsfunktioner och ryms på en liten yta. I Birkahusen ser man över lag
ett mera renodlat ramverk än i husen på landsbygden. Framför allt visade de
nordeuropeiska städerna på en ny livsstil, där boendet hade en annan betydelse
än på gårdar på landsbygden.
Det har förstås betydelse vilka som byggde. Det är rimligt att anta att några
nyfikna eller ditlockade personer kom söderifrån och deltog i anläggandet av den
nya staden, och lika rimligt att anta att yngre personer på landsbygden omkring
fann en försörjningsmöjlighet i staden och sökte sig dit och då medförde sitt
kunnande. På det pekar inte minst en väsentlig skillnad mellan Birka och de nordeuropeiska städerna, nämligen att husen i Birka saknar yttre snedsträvor. Ganska
snart kan dessa inhemska och utifrånkommande impulser ha gått ihop till en
Birka-tradition som utvecklats vidare på sitt sätt.
Under århundradena kan ytterligare idéer ha tillförts från olika håll, samtidigt
som omlandet kan ha tagit intryck av Birkas bebyggelse. Mer om detta längre
fram.
Det finns anledning att poängtera att landsbygdsmaterialet, särskilt i grannregionerna, inte är omfattande och att kommande rön kan kasta ett delvis annat
ljus över skeendet. Birka har också mycket outgrävt, men de tendenser som finns
i det utgrävda håller sig inom en relativt enhetlig ram.
Stengrund förekommer i centrala Birka åtminstone från omkr. 815, på bronsgjutartomten. Lagret närmast under i husföljden saknar sten.
Sten i grundläggning visar tydligt att man bygger med syll. Man kan använda
syll även utan grundläggning, men det är sällan det lämnar tydliga spår. Vad gäller
bronsgjutartomten ser man att det äldsta huset inte bara saknar sten utan också
syll, eftersom det har jordgrävt stavverk och flätverk. Redan i närmast följande
hus hade man alltså både syll och stengrund delvis.
Syftet med stenen var med all säkerhet att huset skulle stå stabilare. Delar av
huset har förstörts vid grävning på 1870-talet, så det går inte att avgöra om huset
hade stengrund hela vägen. Möjligen kan stenens uppgift också ha varit att jämna
ut nivåskillnaden i den något sluttande terrängen. Så har uppenbarligen varit fallet
i yngre lager. Stadens växande kulturlager kan också ha bidragit till ett behov av
bättre grundläggning.
Som nämnts tidigare förekommer inte stengrundläggning i de längre söderut

74

belägna handelsstäderna. På den uppländska landsbygden förekom terrassering
med sten kring några stora bostadshus: i Sanda, Björkgärdet och Hässelby. Det
var hus av en helt annan typ än Birkahusen, med större mått och inre stolpbärning eller hybridkonstruktion. Det förekom alltså stenanvändning i regionen
redan före Birka, men stenen användes inte på det sätt som den gjorde i Birka.
I Sanda i Uppland fanns ett hus med stenar här och där under väggarna,
särskilt nära hörnen.99 Det är daterat till 750 - 950, så det är svårt att veta om det
byggdes samtidigt med de första husen i Birka eller strax efter eller långt efter.
Det är omkr. 3 x 7 meter stort och har inre stolpbärning. Det har härd och
uppfattas som en bostad, sekundär i förhållande till huvudbyggnaden, troligen
för husfolk eller trälar.
I det som är utgrävt i grannregionerna finns ingen stengrundläggning före
Birkas tid.
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Ramverkshus och hybridhus
under 800-talet
Av de hus som byggdes på landsbygden under 800-talet hade många fortfarande
inre stolpbärning, som har beskrivits i tidigare avsnitt. Andra hus hade en ramverksliknande konstruktion, oftast men inte alltid i kombination med ett mindre
antal inre stolpar.
Östra Mellansverige
I Sanda i Uppland ersattes bostadshuset från 700-talet med ett ungefär lika stort
hus på samma terrass.100 Det hade grova stolpar i konvexa långväggar, på omkr.
1,5 meters avstånd och i de flesta fall parställda mellan de två väggarna. Huset
var närmare 25 meter långt, och där fanns 4 par inre stolpar, i ett fall med 7 meter
mellan bockarna, vilket gav en stolpfri yta på omkr. 35 kvm i bostadsdelen. Några
av stolpparen ingick i rumsskiljande väggar. Härden var en mitthärd på samma
plats som föregångaren. Huset är att betrakta som en hybrid. Med konvexa
långväggar var det inget regelrätt ramverk, men största delen av bärningen gjordes i ytterväggarna.
I Gilltuna i Västmanland byggdes ett 21 meter långt hus som ser ut att ha haft
två rektangulära delar, en mindre ekonomidel med 2 eller 3 inre stolppar och en
större bostadsdel med bara ett par mindre inre stolpar, men denna del av huset
var dåligt bevarad.101
I Vallby norra i Tierp i Uppland byggdes sent på 800-talet ett hus 12 - 13
meter brett och 29 meter långt, alltså omkr. 360 kvm och därmed det största
huset i hela studien.102 Både långväggarna och gavlarna var något konvexa. Det
troliga är att långväggsstolpar stod mitt för varandra, men det är inte helt tydligt.
De stod med omkr. 3 meters mellanrum, ibland mer. Två kraftiga inre stolpar i
linje delade av ett rum som troligen fungerade som kök, av härdrester och andra
fynd att döma. Därutöver fanns uppemot tio oregelbundet placerade inre stolpar.
Med så få inre stolpar utan någon regelbundenhet skulle man vänta sig yttre
snedsträvor som stöd för väggarna. Några sådana fanns det i varje fall inte spår
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Bild 22. a Sanda hus 1, 800-tal. Fr. Åqvist. b Gilltuna hus 20, 800-tal. Fr. Sundkvist
& Eklund. Båda husen 1:300.
a - b 9th century houses with a hybrid construction, i.e. both
internal load-bearing and outer wall load-bearing. Dwellings combined with byres.
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Bild 23. Vallby norra hus 10, sent 800-tal. 1:300. Fr. Seiler. A dwelling, but a special
one, probably with special functions, late 9th century, 360 square metres, built of pine trees which were
150-170 years old. It seems to be a hybrid with both load-bearing outer walls and irregular internal
posts. There could have been more internal posts standing on wooden plates. The house stood for at least
200 years. The burnt remains showed wattle-and-daub walls, evidently built on sills between the earthfast
wall posts.
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av, men det skulle kunna ha funnits strävor som var ställda på marken med någon
stödplatta. Huset måste ha haft bindbjälkar mellan långväggarna med exceptionell spännvidd. En annan möjlighet, som rapportförfattaren föreslår, är att det
funnits inre bärande stolpar, som inte varit nergrävda utan stått på någon form
av stöd. Även detta hus är att betrakta som ett hybridhus. På två ställen, ett på
vardera långsidan, fanns strax utanför huset mindre hål efter stolpar som
sannolikt burit utskjutande tak över ingångar.
Detta var uppenbarligen inte ett vanligt bostadshus utan hade en särskild
representativ funktion. Att det var ett hus som man satsade ordentligt på syns
inte bara på storleken. Furor som vuxit i 150 - 170 år har använts. Under en
ingångsstolpe var en järnkniv nerlagd som husoffer. Huset stod i ett par hundra
år eller mer. Till sist brann det, och brandresterna visar att det troligen hade
väggar av lerklinat flätverk. Detta måste ha stått på syll mellan väggstolparna,
eftersom inga störhål fanns.
Alla dessa hus visar att det på flera resursstarka gårdar fanns ett intresse av
stora stolpfria ytor i det inre, samtidigt som man ville ha ett imponerande yttre i
traditionell stil. Om tekniken var påverkad av det stolpfria inre i Birkas hus går
inte att avgöra. Tendensen till ramverksliknande konstruktioner och hybridbyggnader fanns ju redan innan. Men det är inte helt otänkbart att man tog vissa intryck av Birka – i så fall enbart tekniskt. Boendestilen var fortfarande helt skild
mellan Birka och landsbygden.
Intill det stora huset i Vallby norra, i vinkel mot det, fanns ett rektangulärt hus
på 84 kvm, som av placeringen att döma utgjorde en ekonomibyggnad, samordnad med det större huset.103 Det hade kraftiga väggstolpar, delvis parställda,
och i sin ena halva inre stolpar, vars stolphål var grundare än väggstolparna.
Möjligen har de inte burit taket utan ett loft i husets ena del. I så fall var det ett
rent ramverkshus. Om de inre stolparna däremot har deltagit i takbärningen var
huset snarast en hybrid. En av stolparna kom från samma träd som en av
stolparna i det stora huset, vilket visar att de två husen byggdes samtidigt.
Under 700- och 800-talen var det fortfarande flera landsbygdshus som
byggdes med huvudsakligen inre stolpbärning än utan. Det gäller inte minst ett
280 kvm stort hus i Björkgärdet i Uppland, byggt omkr. 800, som har beskrivits
i tidigare avsnitt.104 Det gäller också två ekonomibyggnader i Björkgärdet105, ett
hus i Vallby norra106, sex hus i Kättsta i Ärentuna107, två hus i Hämringe i Gamla
Uppsala108 och ett i Täby i Vänge109, samtliga i Uppland. Vidare ett hus i Gilltuna
i Västmanland110 och ett i Frövik i Sörmland111. Gilltunahuset var 200 kvm stort.
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Bild 24.

a Borgs säteri hus 9, 800-900-tal. Fr. Lindeblad & Nielsen. b Högby hus
III, 800-tal. Fr. Lindeblad. Båda husen 1:200. a A house with partially earthfast
b A dwellling with earthfast
framework, probably a smithy, at a cult place, 9th-10th century.
framework, and a few internal posts with uncertain function, 9th century.
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Östergötland
Borgs säteri hade under yngre järnålder en bebyggelse där samtliga hus var
byggda på ett lager skärvsten, som bretts ut över hela området. Från 700- och
800-talet finns två rektangulära hus, en verkstad och en trolig smedja, som var
byggda i ramverk, eventuellt delvis jordgrävt, men det är inte tydligt.112 Man kan
inte utesluta att detta ramverksbyggande i någon mån har ingått i samma tradition
som visade sig i det tidigaste Birka, men sättet att bygga skiljer sig. Storleken på
Borghusen är 28 och 20 kvm och därmed jämförbara med Birka. Men medan de
tidiga Birkahusen är tydligt jordgrävda, är husen i Borg snarast ställda på skärvstenslagret. I detta liknar de några av husen i Eketorps fornborg på Öland från
folkvandringstid-vendeltid, förutom att de senare har inre stolpbärning.113
I Högby fanns ett bostadshus i jordgrävt ramverk, omkr. 70 kvm, med osäker
datering till 800-tal eller 900-tal.114 Enstaka inre stolpar hade oklar funktion.
Dalarna
I Yttre Svärdsjö i Stora Tuna fanns under 800-talet två rektangulära bostadshus
med inre stolpbärning, 6 meter breda och med en yta på 85 kvm respektive drygt
60 kvm.115 I vart och ett av husen fanns två par inre stolpar i linje med både
gavelstolpar och långväggsstolpar. Väggstolparna var relativt grova, och husen
kan möjligen betraktas som hybrider. De inre stolparna var väsentliga vid denna
husbredd.
Husen är snarlika ett hus i Skäggesta i Uppland från folkvandringstid - tidig
vendeltid116 och tillhör snarast en sådan gemensam tradition. Ramverksliknande
hus hade också funnits i Islingby, mindre än en mil bort, under folkvandringstid
och vendeltid.117 Det är alltså tvivelaktigt om de här husen i Yttre Svärdsjö på
något sätt var influerade av Birkahusen. Birkas hus var mindre och saknade inre
stolpar.
Samtidigt med dessa fanns större hus, drygt 100 kvm, med konvexa långväggar och 4-5 par inre stolpar, i både Yttre Hönsarvet i Stora Tuna och i Vika
kyrkby.118
Norrland
Från 800-talet finns inte många hus i Norrland utgrävda, varför inga slutsatser
om eventuella förändringar i byggnadsskicket kan dras. Ett bostadshus i Arnäsbacken i Ångermanland hade inre stolpbärning.119
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Ramverkshus och hybridhus
under 900-talet
Dateringar är ofta oprecisa, och vad som här förs till det ena eller det andra
århundradet är därför ungefärligt. Det är lämpligt att göra en indelning för att
materialet ska bli överskådligt, men det är med reservationen att några hus lika
gärna kunde ha förts till ett grannkapitel. Av samma orsak kan inte heller alltid
några precisa slutsatser dras av materialet, utan det handlar om tendenser i stort.
Östra Mellansverige
I Herresta i Järfälla i Uppland fanns flera hus som av rapportförfattarna förts till
fasen 800 - 970. Några av dem är inte tillräckligt tydliga för att jag ska ta med
dem i min studie. De flesta av dem jag har tagit med har getts en datering från
825 och framåt. Jag väljer här att redovisa dem under 900-talet, sex hus. Alla dessa
är anmärkningsvärda genom att de har grundläggning med sten, och då är det
inte terrassering omkring husen som tidigare, utan rakt under väggarna eller delar
av dem.120
Två av dem (hus 6 och 11) har en konstruktion med jordgrävda ytterväggsstolpar. Det ena är ett rektangulärt bostadshus på 26 kvm eller möjligen större,
med glesa stenar i grunden och möjligen indelat i två rum. Troligen beroende på
att huset inte är så stort har man valt att inte placera härden mitt i huset, utan
mot mitten av ena långväggen. Det andra är ett kokhus på 36 kvm, delvis utanför
grävytan, med nivåutjämnande sten under en del av huset.
Övriga hus har en icke-jordgrävd konstruktion, troligast ramverk, inte
knuttimring, att döma av måtten och i något fall också ingångens placering.
Rapportförfattarna håller öppet för knuttimring vad gäller tre av dem (hus 7, 8
och 9). Jag ser detta som osannolikt. Inga tecken på knuttimring finns i övrigt vid
denna tid, och man skulle troligen inte ha knuttimrat så pass stora hus, när
tekniken var ny. Det fanns inga rester av väggmaterialet i något av husen.
Alternativt är husens datering inte riktig.
Stenens uppgift ser ut att till stor del ha varit nivåutjämnande. Mycket arbete
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Bild 25. a Herresta hus 6, 800-900-tal. b Herresta hus 11, sent 900-tal. c Herresta
hus 7, 800-900-tal. d Herresta hus 8, 800-900-tal. e Herresta hus 4, 800-900-tal.
Alla hus 1:200. Alla fr. Lindblom & Spijkerman.
Houses from 9th-10th century;
a a dwelling; b a dwelling; c a secondary dwelling, possibly for thralls; d a byre; e a barn;
a-b earthfast framework; c-e non-earthfast framework.
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har lagts ner på ett 6 x 11 meter stort hus, som tolkas som loge eller lada (hus 4).
Under en del av huset har man byggt upp en grund av småstenspackningar, större
stenar, påförd sand och morän i omgångar och ovanpå detta ytterligare stenar,
som husets syll har legat på. Under väggen i övrigt fanns enstaka stenar, och man
utnyttjade också ett markfast stenblock. De glest lagda stenarnas uppgift var att
stabilisera. En delvis stensatt ramp förde upp till ena gaveln. Huset var uppdelat
i två rum genom en skiljevägg med jordgrävda stolpar.
Ett visthus 5 x 6 meter stort har också byggts upp med en sand- och siltblandad stenpackning under en del av huset (hus 9). För övrigt fanns glesa stenar
för stabilisering. En trampsten visar att ingången har legat intill ett hörn, vilket
tyder på ramverk, inte knuttimring. Ett fähus 3 x 6 meter stort hade sten under
gavlarna.
Ett 3,4 x 10 meter stort hus hade en välbyggd härd i hörnet och fynd som
tyder på bostad (hus 7). Det låg i en sluttning och hade delvis ganska mycket sten
som nivåutjämnande grundläggning. Konstruktionen var icke-jordgrävd. Läget,
avskilt från gården i övrigt, gör att rapportförfattarna tolkar huset som en
trälbostad. Gårdens bostadshus är tämligen anspråkslösa till mått och utformning, och det är tveksamt om detta var ett hushåll där man hade trälar. Någon
typ av sekundär bostad tycks huset i alla fall ha varit.
I alla husen utom fähuset kan det eventuellt ha funnits trägolv, vilket antyds
av inre stenar som kan ha utgjort underlag för ett sådant. Både detta drag – om
nu tolkningen är riktig – och husens utformning i övrigt pekar snarast mot en
datering omkring år 1000, och utan att kunna avfärda rapportens dateringar sätter
jag dock ett frågetecken för dem.
Herresta hör, tillsammans med Helgö i Mälaren, Hjulsta i Spånga och Kumla
i Botkyrka, till de gårdar som ligger geografiskt närmast Birka. Det finns
anledning att se på likheterna med Birkahusen – användning av sten, ramverksbygge och till och med icke-jordgrävt ramverk. De tidigaste icke-jordgrävda
husen i Birka är från slutet av 800-talet, vad som kan ses. Stengrundläggning finns
från början av 800-talet. Om landsbygdsbebyggelsen har påverkat stadsbebyggelsen eller vice versa går inte att avgöra, eftersom Herrestahusen har så
grov datering. Om rapportens datering är riktig, kan utarbetandet av tekniken ha
gått parallellt, i samspel. I annat fall ser det tills vidare ut som om den icke-jordgrävda tekniken till stor del har utvecklats i Birka.
De ramverkshus som byggdes på landsbygden under – troligtvis – 900-talet
var i allmänhet jordgrävda.
På Helgö i Mälaren (i Uppland) fanns ett par hus med jordgrävt ramverk med
datering till vikingatid.121 De ingår i en grupp hus med stolphål som grävdes fram
under 1950-talet. Dessa stolphål har först på 2000-talet analyserats och kunnat
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Bild 26.

a Helgö hus 19, vikingatid. Fr. Frölund & Göthberg. b Kumla i Botkyrka
hus 54, 900-tal. Fr. Beronius Jörpeland & Hamilton. c Skäggesta hus XXI, 900-tal. Fr.
Göthberg 1996. d Gilltuna hus 16, 900-tal. Fr. Sundkvist & Eklund. Alla hus 1:200.
10th century houses; a-c with earthfast framework; a a store-house; b a secondary dwelling; c a
dwelling, probably with sills and posts standing on the sills, between the earthfast posts; d a dwelling
with a hybrid construction; probably, the left part of the house was built on bare rock, i.e. non-earthfast
and with no visible traces; and in addition, there might have been more internal load-bearing posts with
no traces; there is a groove for a sill in part of the wall.
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föras samman till olika hus med digital teknik. Fynden som påträffades vid
utgrävningen har därför inte kunnat knytas till specifika hus och ligga till grund
för datering eller funktionsbestämning. Det kan finnas delade meningar om tolkningen. Dateringen bygger till stor del på lagerföljd. Jag redovisar dem här under
900-talet.
Det ena huset, sannolikt en ekonomibyggnad, var 3,6 x 6,2 meter stort med
två mellanstolpar i varje långsida, tydligt parställda. Det andra var betydligt större,
5-6 x 15 meter, och det är osäkert vilken funktion det har haft. Bostad av något
slag kan inte uteslutas. Gavlarna hade mittstolpar, och långväggarna hade åtminstone ett par stolpar som var tydligt parställda. Övriga enstaka stolpar kan ha
ingått i par, där maken saknas.
Ett bostadshus i Kumla i Botkyrka i Sörmland122, endast 20 kvm stort, med
mitthärd och eventuellt delat i två rum, hade flera jordgrävda stolpar i hörn och
väggar men inga inre. Vardagliga fynd tyder på boende, men huset uppfattas som
ett andrahus till vad som tolkas som ett samtidigt existerande hus på 32 kvm,
rektangulärt och med inre stolpbärning. Det är intressant att huvudbyggnaden
tycks ha inre stolpbärning men inte andrahuset. Dock är tolkningen av huvudbyggnaden något osäker och anges av rapportförfattarna som ett förslag, den
mest sannolika tolkningen.
Ett betydligt större rektangulärt ramverkshus, 60 kvm med drygt 5 meters
bredd, fanns i Skäggesta i Litslena i Uppland vid vikingatidens mitt.123 Det hade
mitthärd och uppfattas som bostad. Stolparna mitt i långväggarna var tydligt
parställda. Avståndet mellan stolparna var i de flesta fall över 5 meter. Där måste
man förutsätta syllar med mellanstolpar stående ovanpå.
I Gilltuna i Västmanland fanns på 900-talet ett över 150 kvm stort hus av
hybridkonstruktion, med en bredd på över 9 meter. Alla inre stolphål var inte
bevarade, och omstolpningar tycks ha förekommit. Väggarna var något konvexa
med ganska tätt ställda stolpar, och den enda bevarade gaveln rundad. Den andra
gaveln tycks ha stått på berg i dagen och hade inte lämnat några spår. Samtidigt
fanns på områdets andra gård ett hus utan några andra inre stolpar än några som
ser ut att ha varit rumsavskiljande. Det huset var rektangulärt, 66 kvm med 6
meters bredd.124
Ett liknande men tydligare hus fanns i Norra Gärdet i Gamla Uppsala, snarast
en hybrid.125 Det var rektangulärt, 79 kvm stort med 6,5 meters bredd, med
tydligt parställda väggstolpar och två stolpar i den bevarade gaveln. I linje med
dessa fanns ett par kraftiga inre stolpar som dock inte stod i linje med
ytterväggsstolpar. Huset hade en mitthärd i ena änden och uppfattas som bostadshus. Samtidigt fanns en 33 kvm stor ekonomibyggnad i rent ramverk,
rektangulärt med parställda långväggsstolpar.
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I Kättsta i Ärentuna i Uppland fanns ett drygt 100 kvm stort bostadshus, som
mycket liknade bostadshuset i Norra Gärdet.126 Det var rektangulärt, 6,4 meter
brett, med kraftiga ytterväggsstolpar, synbarligen parställda. Gavlarna hade två
stolpar förutom hörnstolparna. I det inre fanns 2 par stolpar, men till skillnad
från Norra Gärdet är det osäkert om de deltog i takbärningen, för stolphålen var
grunda. De stod inte i linje med ytterväggsstolpar. Det är också osäkert om de
varit rumsavskiljande. Liksom i Norra Gärdet fanns inga rester av mellanväggar.
I Kyrsta i Ärentuna fanns ett stort bostadshus, drygt 130 kvm och omkr. 6
meter brett, i hybridkonstruktion.127 Det hade kraftiga parställda stolpar i ytterväggarna och 2 par kraftiga inre stolpar som delade huset i tre delar: bostad,
förstuga och förråd. Konstruktionen i förrådsdelen är oklar – antingen brett
ställda inre stolpar och ytterväggar som inte lämnat spår, eller också en smalare
husdel utan inre stolpar. I husets andra ände hade bostadens gavel mittstolpe, och
knappt 3 meter inåt fanns också en mittstolpe som möjligen var rumsavskiljande.
I Pollista i Övergran i Uppland fanns två bostäder och två ekonomibyggnader
i jordgrävt ramverk. Båda bostäderna var rektangulära med en bredd på omkr.
4,5 meter och uppdelade i två rum.128 Det ena huset, 56 kvm stort, stod delvis på
berg i dagen och var alltså i själva verket bara delvis jordgrävt. Uppenbarligen
beredde det inte husbyggaren några bekymmer. Det innebär att väggarna, som
var av lerklinat flätverk av närliggande rester att döma, måste ha varit förstyvade
med snedsträvor i vägglivet. Men stolparna grävdes i jorden där det var möjligt,
så det var tydligen något man föredrog. I det här huset var det ena rummet bara
en dryg femtedel av hela huset och avskilt genom en rad tätt ställda stolpar. Trots
en gåtfull avsaknad av härd tolkas huset som bostad på grund av sin storlek.
Det andra bostadshuset, 45 kvm stort, tolkas som en utveckling av gården där
det föregående huset låg. Där utgjorde det större rummet två tredjedelar av huset
och hade en osymmetriskt placerad friliggande härd i ena änden. Gavelväggarna
hade varsitt par stolpar. Några få av husets stolphål var stenskodda.
De här bostadshusen skiljer sig något från de traditionella genom ganska
okonventionell individuell utformning, sannolikt helt praktiskt betingad. De ser
ut att ha byggts av personer som inte behövde bry sig om någon representation.
Till det senare huset hörde ett förråd på 78 kvm, 6 meter brett och delat i två
likstora rum genom ett par stolpar.129 Ett 15 kvm stort hus på ursprungsgården130, med parställda väggstolpar, tolkas som förråd eller vävstuga, då vävtyngder fanns där. Väggarna bestod troligen av lerklinat flätverk.
I Götavi i Närke har grävts fram två ramverkshus tätt intill varandra.131 De
uppfattas av utgrävarna som sammanbyggda, vilket jag ser som osäkert. Det ena
huset, 5,5 meter brett och 74 kvm stort, tolkas som bostad. Det är byggt på sand
med tydliga långväggar markerade av stolphålsrader med stenskodda stolphål. En
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Bild 27. a Kyrsta hus 31, 900-1000-tal. Fr. Onsten-Molander & Wikborg 2006a.

b Pollista hus 6, 900-tal. Fr. Hållans & Svensson. c Pollista hus 9, vikingatid. Fr. Hållans
& Svensson. Alla hus 1:200. Houses around AD 1000; a a dwelling with hybrid construction;
b-c dwellings with load-bearing outer walls; b is partially built on bare rock, i.e. non-earthfast.
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Bild 28.

a Götavi hus 1-2, vikingatid. Fr. Lagerlöf m.fl. b Borgs säteri hus 5, 9001000-tal. Fr. Lindeblad &Nielsen. c Borgs säteri hus 10, 800-900-tal. Fr. Lindeblad &
Nielsen. Alla hus 1:200. a Two houses, unspecified Viking age, separated or built as one house;
the left part is a byre, constructed with load-bearing outer walls an a few external braces; the right part
is a dwelling with load-bearing outer walls and a store defined by an internal row of shallow postholes.
b A cult house, 10th century, non-earthfast framework with horizontal planking. c A dwelling, 10th
century, earthfast framework with horizontal planking.
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tvärgående rad med grunda stolphål markerar en innervägg, som troligen har
avgränsat ett förråd, som upptog omkr. två femtedelar av huset. I bostadsdelen,
8 meter lång, fanns en härd, osymmetriskt placerad.
Det andra huset var byggt på morän och låg något lägre än bostaden. Det var
större, 8 x 11,5 meter och byggt på rader av glest lagda stenar med flata ovansidor,
15 - 50 cm stora. Det fanns ett fåtal inre stolpar som inte kunde knytas till bärning
utan snarare hörde ihop med någon inredning. Utanför ena långsidan fanns ett
par djupa och sneda stolphål, sannolikt för välbehövliga stöttor till väggen. I
husets bortersta hörn uppmättes höga fosfatvärden, vilket gör att huset tolkas
som fähus.
Det är förvånande att man byggde ett så brett hus för detta ändamål och på
en gård som tycks ha haft måttliga resurser. Den noggranna redogörelsen i
rapporten anger dock inga reservationer angående husets mått och konstruktion.
Det framgår inte av rapporten hur länge husen kan bedömas ha stått.
Höga fosfatvärden fanns också i ett parti i övergången mellan bostadshus och
fähus. Det tolkas av utgrävarna som att ingången till fähuset var genom bostaden.
Mot en sammanbyggnad talar att de två husens respektive mittlinjer inte ligger i
linje med varandra, det vill säga att de inte torde ha haft gemensamt tak. Det är
också svårt att förstå varför man hela tiden skulle ha lett boskapen genom
bostaden, när det inte kan ha varit någon svårighet att ordna direktingång till
fähuset utifrån. Det kan ha funnits kompletterande dörrar mellan husen.
Sammantaget är dessa hus inte byggda i någon traditionell stil, utan tycks vara
byggda på enklaste sätt efter praktiska behov. De tolkas av utgrävarna som
torpbebyggelse, vilket syns troligt. Påfallande är att fähuset inte var jordgrävt.
På Sanda gård i Fresta i Uppland byggdes sent på 900-talet ett par små ickejordgrävda fähus.132 Tolkningen fähus bygger på att det fanns stenläggning i delar
av de båda husen och på läget inom gården. I det ena fanns dessutom en hästsko.
De var 16 respektive 21 kvm och rektangulära. Man kan inte utesluta att husen
varit knuttimrade, men mera sannolikt är ramverk, troligen lerklinat flätverk, i
fähus. Sanda var en gård med en mångfald hus, och det är inte otänkbart att man
tyckte sig ha anledning att pröva olika byggtekniker för olika funktioner.
Stenläggningen var mycket ändamålsenlig.
Östergötland
Inom området vid Borgs säteri, som beskrivits i tidigare kapitel, fanns flera hus
byggda på det beskrivna skärvstenslagret.
Märkligast är ett hus som tolkas som en kultbyggnad för förkristen kultutövning.133 Det låg delvis på den tidigare beskrivna verkstadsbyggnaden och var

90

alltså yngre. Det mätte 5,5 x 6,7 meter, alltså 37 kvm, och hade ingen jordgrävning. Under delar av huset fanns sten som underlag för syll, och den troligaste väggkonstruktionen är skiftesverk. Rapportförfattarna håller öppet för
knuttimring, vilket jag ser som mindre sannolikt, när inga andra tecken på knuttimring finns vid den tiden. Mitt på ena långväggen fanns en stor uppbyggnad av
sten, som kan ha varit en form av harg. Det fanns inget sot, vilket det skulle ha
gjort om det varit en härd. Glesa stenar inne i huset kan ha utgjort underlag för
mellanväggar, men troligare avbalkningar eller takstöd. Det verkar egendomligt
om hargen skulle ha stängts in i ett prång. Utanför huset fanns en stenlagd gårdsplan med fynd som kan hänföras till kultutövning.
Hela denna bebyggelse är mycket särpräglad och tycks ha haft koppling till
stormannamiljö.
Strax intill kultbyggnaden och troligen samtidigt med denna fanns ett närmare
60 kvm stort hus som tolkas som metallverkstad.134 Det låg på samma skärvstenslager och hade enstaka jordgrävda stolpar men var för övrigt inte jordgrävt.
På vissa ställen fanns sten under väggen, som troligen var byggd i skiftesverk. På
hela golvet låg ett tjockt lager sand, som lagts på vid en ombyggnad. Verkstaden
kan ha använts för att framställa föremål som användes i kulten.
Ett bostadshus med datering till 900-tal låg ett stycke bort.135 Det var helt
jordgrävt och troligen uppfört i skiftesverk, 5 meter brett och minst 14 meter
långt – en del av huset låg utanför grävytan. Ytterväggsstolparna var inte tydligt
parställda. Huset var indelat i flera rum och hade i ett av rummen mitthärd och
fynd av vardaglig hushållstyp. Till det andra (eller mittersta) rummet ledde en
överbyggd ingång, markerad av stolphål utanför vägglinjen. Utanför den andra
sidan av huset, där det sannolikt fanns ytterligare en ingång utanför grävytan,
fanns en vällagd gårdsplan.
Huset hade inte de dimensioner som man förknippar med en stormannagård.
Det är troligare att huset beboddes av folk som hade uppgifter att sköta i verkstäderna och att stormannen själv bodde ytterligare ett stycke bort.
Det är påfallande att man valde att göra bostadshuset jordgrävt, medan
verkstäderna inte var det. Det är tänkbart att lagret av skärvsten lades ut för att
minska brandrisken vid den eldfarliga verksamheten, och att man då valde en
byggteknik som lämpade sig på det underlaget. Man måste i vilket fall som helst
ha behärskat tekniken med icke-jordgrävning.
I Högby i Borg, på ett par kilometers avstånd från den nyss beskrivna bebyggelsen men utan synbarligt nära samband med denna, fanns som beskrivits
tidigare ett bostadshus i jordgrävt ramverk på 800- eller 900-talet. Senare, mot
slutet av vikingatiden, fanns på samma plats inom denna bebyggelse ett större
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Bild 29. a Björka, 900-tal. Fr. Ekman. b Arnäsbacken hus 7, 900-talets första hälft.
Fr. Ramqvist. c Arnäsbacken hus 4, sent 900-tal. Fr. Ramqvist. Alla hus 1:200.
10th century houses; a a store-house with earthfast framework; b-c houses with non-earthfast
framework, possibly combined dwellings/workshops.
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hus, omkr. 140 kvm stort och 6,5 meter brett, med liknande konstruktion:
väggstolpar som inte såg ut att vara parställda och ett fåtal inre stolpar med oklar
funktion.136
Norrland
I Björka i Hälsingtuna i Hälsingland fanns på 900-talet ett tydligt jordgrävt
ramverkshus med stenskodda stolphål, delvis parställda.137 Det var 5,5 meter
brett och 50 kvm stort och möjligen delat i två likstora rum. Det var fyndfattigt
och tolkas som en ekonomibyggnad.
Ett bostadshus hörde säkert till, och ett troligt sådant har grävts fram med en
stenterrass som också utgjorde grund för vägg, men tolkningen av detta hus är
osäker. Det kan vara fråga om två hus efter varandra, så det är svårt att avgöra
husets eller husens utseende.
I Arnäsbacken i Ångermanland fanns under 900-talets första hälft ett litet
kvadratiskt hus, drygt 12 kvm, med en stenrad under en sida, och annars
hörnstenar och mittstenar i vägglinjen.138 Av det kan man se att det var byggt i
icke-jordgrävt ramverk. Ungefär en fjärdedel av huset upptogs av en härdpall i
hörnet med 1,7 meters sida. Huset kan ha varit verkstad, möjligen också bostad.
Sent på 900-talet byggdes här ett större kvadratiskt hus139, 36 kvm stort, liknande det tidigare med stenrader under delar av huset och annars hörnstenar och
mittstenar, som likaså kan bedömas som icke-jordgrävt ramverk. Också här fanns
en härdpall i hörnet, vilken hade 2 meters sida.
Tendenser på landsbygden jämfört med Birka
Av de landsbygdshus från 900-talet som den här studien omfattar har omkring
en tredjedel inre stolpbärning och två tredjedelar någon form av ramverk. Här
har hybridhusen räknats till den kategori som ligger närmast i respektive fall.
Proportionerna gäller både totalt och för östra Mellansverige. Men i Dalarna har
alla hus (3) inre stolpbärning, och i Östergötland och i Norrland har alla ramverk
(5 respektive 4). I dessa angränsande regioner är exemplen dock så få att man bör
vara försiktig med slutsatser.
På 800-talet, däremot, hade fem sjättedelar av landsbygdshusen inre stolpbärning, i Dalarna alla. Även med hänsyn till osäkra dateringar är tendensen tydlig
att ramverkskonstruktioner blir vanligare under 900-talet. Det är möjligt att den
byggnadstradition som utvecklades i Birka hade ett visst inflytande på den
förändringen, men det hade också funnits ramverk och ramverksliknande hus
före Birka, så som beskrivits i tidigare avsnitt. Man kan därför också se det som
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att förändringarna skedde parallellt, i samspel. Väsentligt är att husen i Birka hade
annan användning än husen på landsbygden, vilket kan innebära att den ömsesidiga påverkan var måttlig, även om den fanns.
Sammantaget finns ingen tydlig tendens att ramverkshusen ökar i antal från
romersk järnålder fram till 900. För tiden före 750 har jag inte sökt ramverksliknande hus systematiskt, så eventuellt kan de ha varit fler. Den så att säga
inneboende tendensen i landsbygdsbebyggelsen pekar alltså inte mot ökande
ramverk. Detta ger ett visst stöd åt ett antagande om att 900-talets ökade ramverksbyggande var influerat av Birka-tekniken.
Ett fåtal ramverkshus i östra Mellansverige sticker ut som icke-jordgrävda:
fyra i Herresta, ett i Götavi och två i Sanda. Av dem är husen i Sanda och troligen
huset i Götavi senare än de icke-jordgrävda husen i Birka, där de äldsta är från
slutet av 800-talet. Husen i Herresta kan vara tidigare än Birkahusen, men
dateringen är grov och mycket osäker.
Om man gör antagandet att tekniken först prövades någonstans på landsbygden (vilket kan inkludera Östergötland, se nedan), så fick den snabbt fäste i
Birka och blev förhärskande där. Möjligen fann man det fördelaktigare att
stabilisera husen genom förstyvande väggkonstruktioner och väl utförda sammanfogningar än genom att jordgräva stolparna, möjligen blev arbetet enklare.
Möjligen slapp man bekymmer med ruttnande stolpändar; om de jordgrävda
stolparna hann ruttna under husens ganska korta livstid är dock osäkert. Vilka
drivkrafterna än var, så byggdes det mycket och ofta i Birka, och det gav
möjligheter att utveckla det tekniska kunnandet. Det finns därför all anledning
att tro att byggandet i Birka hade väsentlig betydelse för etableringen av ickejordgrävd byggteknik i regionen. Möjligheten finns också att Birka var först med
icke-jordgrävning i östra Mellansverige.
Det är påfallande att de icke-jordgrävda hus från den här perioden, som hittills
grävts fram på östra Mellansveriges landsbygd, inte i något fall var huvudbyggnad
på en gård. I Herresta var det loge, fähus, visthus och sekundärbostad. I Götavi
var det ett fähus, samtidigt som bostaden var jordgrävd. I Sanda var det två fähus,
samtidigt som flera bostadshus hade inre stolpbärning och den ståtliga huvudbyggnaden i hybridkonstruktion från 800-talet behölls och underhölls till ända in
på 1000-talet.
I Norrland visar sig åtminstone på vissa ställen en förändring i byggnadsskick,
men inte i Dalarna. I Arnäsbacken i Ångermanland byggdes på 800-talet i jordgrävt ramverk men på 900-talet i icke-jordgrävt. Norrland hade täta handelskontakter med östra Mellansverige, och det finns anledning att tro att förändringen i byggnadsskick är relativt nära förbunden med förändringen i Birka och
östra Mellansverige. Arnäsbacken hade redan på 700-talet ett hus med delvis
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jordgrävt ramverk och delvis icke-jordgrävt. Man kan se det som en del i samma
förändringsprocess, och det är omöjligt att avgöra vilken plats som var först. Det
ser ut som en gemensam process, där några kan ha gått före de andra, men
skillnaderna är inte nödvändigtvis regionala utan finns också inom regioner.
I Östergötland visar det fåtal hus, som studien omfattar, samma sak på 900talet som på 800-talet. Några hus vid Borgs säteri var ställda på ett lager av skärvsten och var helt eller delvis icke-jordgrävda. Detta var tydligt en mycket speciell
plats. De ordinära bostadshusen i Östergötland var jordgrävda och byggda i
ramverk.
Med reservation för att antalet studerade hus är litet, så ter sig den östgötska
traditionen mera sammanhörande med öländsk och gotländsk tradition än med
uppsvensk. Den uppfattningen framförs av Göthberg.140 Det material som har
grävts fram efter 2000 säger inte emot detta utan ger snarast stöd åt den bilden.
Det kan ändå inte uteslutas att de icke-jordgrävda husen på Borgs säteri någon
mån kan ha tjänat som förebild för husen i Birka. Någon kontakt förekom
troligtvis mellan de båda orterna.
I Birka byggde man ofta med stengrundläggning under syllen redan under
den tiden då stolparna var jordgrävda. På landsbygden är stengrundläggning en
senare företeelse och hänger oftast samman med icke-jordgrävt ramverk. Det
gäller både sex hus i Herresta (där dock två är jordgrävda), två fähus i Sanda och
ett i Götavi och två bostäder/verkstäder i Arnäsbacken. Grundläggningen
gjordes på olika sätt: stenrader (Sanda, Arnäsbacken och på vissa håll i Herresta),
enstaka stenar (Götavi, Arnäsbacken och vissa hus i Herresta) och större stenpackningar för nivåutjämning (flera hus i Herresta). Samtidigt byggdes de ickejordgrävda husen i Birka under 900-talet oftast bara med enstaka stenar under
hörn, mera sällan med stenrader. Hus utan någon grundläggning alls var också
vanliga. Tydligen gjordes själva ramverket så stabilt, med förstyvade väggar, att
det i många fall räckte för stabiliteten. Det gäller det utgrävda området; det kan
ha varit annorlunda på andra håll i staden, bland annat beroende på terrängförhållanden.
Man kan se att det hela tiden fanns någon typ av kunskap om ramverk, även
om den tillämpades olika – Åkrokens synnerligen välbyggda båthus och de
enklare husen i Lida äng, Bredåker, Kumla i Härad, Islingby och Sätra. Men det
var ganska sällan man ansåg att man hade användning för tekniken.
Likaså fanns det någon typ av kunskap om icke-jordgrävd teknik. Det förekom i Eketorp på Öland på 500-talet, där inre stolpar stod på stengolv, och i
Borgs säteri i Östergötland på 700- och 800-talen, där ramverkshus var delvis
icke-jordgrävda. Mellan dem är ett stort tidsavstånd. Enstaka stolpar ställda på
berg i dagen förekom i Ensta i Täby (Uppland) under folkvandringstid.141 Det är
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ovisst hur mycket byggnadstekniskt samröre av det slaget det fanns mellan de
sydligare landskapen och östra Mellansverige. De delvis icke-jordgrävda husen i
Borgs säteri och de helt icke-jordgrävda i Birka är olika till typen. Kanske var
Birkas hus en egen variant, eller möjligen tittade Birka-byggarna på husen söderut
men gjorde på sitt eget sätt.
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Sigtuna

Flera stora grävningar i centrala Sigtuna visar att staden började bebyggas omkring 975.142 De yngsta tydliga lämningarna i Birka är från mitten av 900-talet,
men det är uppenbart att staden existerade under ytterligare ett par årtionden.143
Birkas upphörande och Sigtunas anläggande låg mycket nära varandra i tiden, om
med ett pars års överlappning eller ett par års uppehåll emellan går inte att avgöra
av lämningarna. Det är tydligt att Sigtuna ersatte Birka som central handelsort i
Mälardalen, men Sigtuna hade en annan struktur än Birka och innebar ett brott i
stadstraditionen och därmed troligen ett nytt sätt att fungera som stad.
Avsikten i den här studien är inte att föra en djupgående diskussion om de
samhällskrafter och maktstrider som ledde till att Birka övergavs och Sigtuna
anlades. Jag inriktar mig på att visa vad den fysiska utformningen ger vid handen.
Önskan om en från någon synpunkt bättre lokalisering längre in i Mälaren kan
inte ha varit den enda drivkraften, eftersom stadsstruktur och tomtstruktur skiljer
sig mellan städerna.
Vi har kunnat se att strukturen i den utgrävda delen av Birka delvis förändrades under 900-talets första hälft, alltså en viss nyordning med troligen några
nya aktörer. Anmärkningsvärt är byggandet av Krigarnas hus omkring 950, och
likaså förstärkningar av stadsvallen under 900-talet. Att det fanns motsättningar
är alltså uppenbart, men om hotet enbart kom fjärranifrån eller också från nära
håll inom regionen är oklart. En stor del av Birkas befolkning torde ha levt sitt
vardagliga liv och bara fått finna sig i utfallet av stridigheterna.
Någon med kontroll över situationen tycks ha funnit det bättre att satsa på en
ny stad än att fortsätta verksamheten i Birka. Inga lämningar visar att slutet för
Birkas stadsbebyggelse var våldsamt, men de sista årtiondenas spår går inte att
se, eftersom de blivit skadade och omrörda av senare tiders jordbruk. Staden kan
möjligen ha övergivits under mer ordnade former. Hur det än gick till måste det
ha inneburit en stor förändring för dem som avhystes därifrån eller lämnade
staden frivilligt när framtiden tedde sig osäker.144
Av bebyggelsemönstret och byggnadsskicket i Sigtuna framgår att det åtminstone till viss del var andra personer som slog sig ner där än i Birka. Sannolikt
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Bild 30. Kvartersindelning i dagens Sigtuna med kvartersnamn som nämns i texten.

1:5000. Fr. Bäck & Carlsson 1994.
Blocks in today's Sigtuna with their names; some of the
blocks have been excavated and are mentioned in the text.
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tillvaratogs ändå både hantverkskunnande och handelskontakter. Byggnadskunnandet ska beskrivas nedan.
I Sigtunas befolkning fanns ett inslag med utländsk härkomst145, men ingenting i mitt material tyder på att dessa personer byggde.
Stadens början
Flera stora utgrävningar och många mindre har genom åren företagits i Sigtuna.
De grävningar jag hämtar mitt material ifrån är: kvarteret Trädgårdsmästaren
utgrävt 1988 - 1990146, kvarteret Urmakaren utgrävt 1990 - 1991147, kvarteret
Humlegården utgrävt 2006148, kvarteret S:ta Gertrud utgrävt 1983149, kvarteret
Trekanten utgrävt 1925150, kvarteret Handelsmannen utgrävt 1935151 och kvarteret Professorn utgrävt 1999152.
Av de tre största utgrävningarna, kvarteren Trädgårdsmästaren, Humlegården
och Urmakaren, visar Humlegården ett tydligt röjnings- och svedjelager från
omkring 970. Under detta är steril mark. Också i Trädgårdsmästaren kunde
röjnings- och svedjelager ses i botten. Det äldsta huset i Humlegården bedöms
vara från omkr. 975. Den äldsta bebyggelsefasen i Urmakaren dateras till omkr.
980. Trädgårdsmästarens äldsta fas är dendrokronologiskt daterad till omkr. 985.
En skillnad finns mellan dessa kvarter på så sätt att Humlegården till att börja
med inte hade någon tomtindelning som markerades med diken eller flätverksstaket. En sådan indelning syns först omkr. 990. I det äldsta skedet har bara ett
hus grävts fram.
I Urmakaren, däremot, började man med att gräva ett dike där en gata
planerades och fortsatte med mindre diken som markerade tomtgränser. Där hela
tomter kunde ses, var de omkr. 6 meter breda och 16 meter långa, något mindre
än de allra äldsta tomterna i Birka men avsevärt mycket större än många av de
yngre tomterna där, som kunde vara 4 x 10 meter eller ännu mindre. Urmakarens
tomter rymde flera hus bakom varandra, och mellan tomterna fanns passager
med uppemot 2 meters bredd. Tomterna bebyggdes redan i första skedet, 980 990, med två hus per tomt. Några av tomterna fortsatte utanför grävytan.
En liknande tomtstruktur med ungefär samma mått lades ut i Trädgårdsmästaren. Under första skedet, 985 - 1000, bebyggdes tomterna med två à tre hus
inom 20 - 25 meter inåt från gatan. Dessa tomter ligger utefter vad som idag är
Stora gatan och som hade samma sträckning då som nu men som då var smalare.
En grävning på andra sidan gatan, i kv. Professorn, visar en likartad struktur som
i Trädgårdsmästaren, spegelvänd. Senare förlängdes tomterna i Trädgårdsmästaren bakåt på obebyggd mark och gjordes 30 - 35 meter långa och rymde då
flera hus.
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Humlegården såg delvis annorlunda ut. Genom kvarteret gick en 3,5 meter
bred gata, och söder om denna kan tomterna ha sett ut ungefär som i Urmakaren
men fortsatte i så fall utanför grävytan. Norr om gatan lades däremot två tomter
längs efter gatan, varav den ena hade en mycket liten del inom grävytan. När
tomterna hade markerats, bebyggdes de med två eller tre hus. Detta gäller alltså
det som är utgrävt.
Omkring 25 tomter från 900-talet är utgrävda, helt eller delvis. Stadsstrukturen antyder att det var betydligt fler än så som anlades redan under 900-talet.
Det fanns både en huvudgata och flera sidogator.153 Under 1000-talet uppskattas
att staden haft 130-140 tomter. De var bebyggda med flera hus, som möjliggjorde
både hantverk, familjeliv och representativt umgänge. Detta är en struktur som
skiljer sig från Birka. Den skulle inte ha varit möjlig att åstadkomma inom Birkas
område utan att riva i stort sett hela staden.
De ursprungliga tomtgränserna bestod fram till mitten av 1200-talet.154 Vissa
av dem utefter Stora gatan finns kvar än idag. Det är bara i Trädgårdsmästaren
som tomter har kunnat grävas ut i sin helhet. I de andra grävningarna kan tomterna ha varit större än som syns och haft flera hus.
Mellan tomterna, vid varannan tomt eller tätare, löpte i alla undersökta kvarter
passager, som husens ingångar oftast vette mot och som efter en tid träbelades.
Stora gatan hade enligt utgrävning 1988 träbeläggning under 1100-talet155, utan
att närmare precisering var möjlig att göra. Men när den först träbelades går tills
vidare inte att veta, därför att ingen grävning där har utförts ända ner i botten. På
den gata som gick inom Urmakaren fanns inga spår av träbeläggning under hela
den studerade perioden. Här kan nämnas, som jämförelse, att Novgorod hade
träbelagda gator från start omkr. 950156, och att Wollins gator hade träbeläggning,
utan närmare tidsangivelse157. Gatan genom Humlegården, en parallellgata till
Stora gatan, hade stenbeläggning på vissa delar från omkr. 1010. Omkr. 1070
ändrades sträckningen och gatan blev helt stenlagd i samband med att en begravningsplats anlades. Den uppfattas som en processionsväg.
Tomterna beboddes permanent, säkert ofta med periodvis inneboende
handelsmän, och möjligen kom också hantverkare periodvis. Flertalet hus var
enrummiga, med en viss funktionsuppdelning sinsemellan. På så sätt liknade de
den lantliga gårdsstruktur som hade börjat framträda under 900-talet. Men
landsbygdens hus var större medan stadshusens yta begränsades av tomtmåtten,
och funktionerna var olika på landet och i staden. Även tvårumshus förekom i
Sigtuna och var inte helt ovanliga, särskilt i senare skeden.
Karaktären var inte exakt densamma i de olika kvarteren. Påfallande är de
jämförelsevis stora hallbyggnaderna på tomterna vid Stora gatan, som inte fanns
under de första årtiondena men tillkom omkr. år 1000. Sådana hus fanns inte på

100

Birkas tomter och skulle knappast ha rymts där. Möjligen kan det kortvariga
större huset på Birkas sydvästra tomt omkr. 940 ha varit ett försök att etablera en
livsstil, som sedan blev vanlig i Sigtuna.
I rapporten från utgrävningen i kv. S:ta Gertrud framhålls att osteologiskt
material, som visar på invånarnas matvanor, och annat fyndmaterial från 900 och 1000-talen har stora likheter med motsvarande material från Birka. Däremot
visar senare fynd att 1100-talets Sigtuna fick en förändrad ekonomi.
Djur hölls i mycket liten utsträckning inom staden. I Trädgårdsmästaren fanns
spår av gödsel på gårdar och i passager under både 900-talet och första halvan av
1000-talet. Det finns tydliga exempel på höns och småkreatur i detta kvarter
under 1000-talets andra fjärdedel.
Sigtuna är tydligt knutet till kungamakten, vilket visas bland annat genom
Olof Skötkonungs myntning, där namnet Sigtuna särskilt anges158. Sigtuna kan
ha grundats av Olofs far Erik Segersäll, vars tid som kung sammanfaller med
Sigtunas äldsta skede. Var kungsgården låg råder det delade meningar om. Några
lämningar har inte påträffats inom staden.
Försvaret av staden var förlagt till Stäket, ett smalt sund 18 kilometer söderut
i Mälaren.
Kyrklig närvaro visar sig inte tydligt i Sigtunas första skede. I rapporten om
S:ta Gertrud nämns begravningsplatser norr om staden med både hedniskt och
kristet gravskick159, men inga dateringar för respektive gravtyper anges.160 Omkring 1070 anlades kristna gravplatser både i Humlegården och S:ta Gertrud, i
det senare kvarteret också en stenkyrka. Innan dess kan kristen kult mycket väl
ha bedrivits privat i hallbyggnaderna.
Sigtuna hade en del likheter med Trondheim, som anlades vid ungefär samma
tid, men det fanns också skillnader. Trondheim började som säsongsbosättning
med gles bebyggelse för att sedan bli permanentbebott.161 Strukturen var inte
fullt så systematisk som Sigtunas. Tomterna hade varierande bredd mellan 7 och
10 meter, med gränser som förändrades något med tiden. Husen orienterades
mot vattnet, inte mot gatan som i Sigtuna, ända fram till mitten av 1000-talet.
Gatan – senare Krambugata – följde en höjdsträckning. I Sigtuna följer Stora
gatan ungefär en jämn nivåkurva i en svag sluttning mot Mälarstranden, vilket i
praktiken gör att den också går i stort sett parallellt med stranden.
I Lund, vars äldsta lämningar är ett par årtionden yngre än Sigtunas, tycks
strukturen ha varit annorlunda med till en början utspridda hus.162
Handelskontakter med sjöfart spelade en väsentlig roll i Sigtunas ekonomiska
liv. Det finns inga utgrävningar som visar hur strandområdet var disponerat eller
hur många passager som ledde ner till stranden.
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Bebyggelsens stora drag i första skedet
I Trädgårdsmästaren, Urmakaren och S:ta Gertrud var samtliga hus i första
skedet jordgrävda med ramverk.
I Trädgårdsmästaren fanns enbart flätverk utan syll, och så gott som alla
härdar var mitthärdar. I ett fall låg härden mot väggmitt.
I Urmakaren var det mestadels flätverk, ibland utan syll, men det är inte alltid
tydligt vilken sorts ramverk det var fråga om. Efter bara ett tiotal år byggdes nya
hus, flertalet jordgrävda men också ett par icke-jordgrävda och flera med blandning. Härdar kunde sällan ses; i något fall fanns mitthärd och i något fall härd
mot vägg eller hörn.
I S:ta Gertrud var husen tydligt byggda i jordgrävt skiftesverk med syll. Ett
hus hade hörnhärd med rökfång.
En stor del av husen i Trädgårdsmästaren och Urmakaren var byggda på
enstaka små stenar, i Urmakaren under senare delen av 990-talet ibland med
tätare stenrader. I S:ta Gertrud hade det ena huset (det med hörnhärd) en halvtät
rad med större stenar under syllen.
I Humlegården, däremot, hade alla framgrävda hus från 900-talet en ickejordgrävd konstruktion, bara ett var till en del jordgrävt (X). Alla var byggda på
stengrund, i de flesta fall av ganska stora stenar, tätt lagda. Fördelningen av stenen
visar att en viktig uppgift var att jämna ut nivåskillnader. Humlegården har en
mera kuperad topografi än de andra kvarteren. Husen var byggda i ramverk; i
något fall kan man ana flätverk (X), i ett annat skiftesverk (AH), men för övrigt
är det obestämt.
I Humlegården fanns redan i slutet av 900-talet hus för metallhantverk med
ässjor (AG), ben- och hornhantverk med mitthärd (AO) och glashantverk med
glasugnar (X), samtliga på norra sidan om gatan. Därutöver fanns bostadshus, i
ett par fall möjligen med funktion av hall, de senare söder om gatan. Ett av dem
hade mitthärd. Ett bostadshus norr om gatan hade härd mot vägg. Golven var
mestadels av lera, som kunde vara kombinerad med jord, sand eller grus. Flertalet
hus har brunnit.
Trädgårdsmästarens hus närmast gatan var bostäder, som huvudsakligen har
lämnat fynd av vardagsföremål och olika former av småhantverk. Bakom dem
låg hus med oklar funktion. Flertalet hus hade lergolv, men i några utgjordes
golvet av den ursprungliga marken, avröjd. Kring många hus fanns dräneringsdiken. Samtliga hus har brunnit.
Urmakarens äldsta skede är tämligen likt Trädgårdsmästarens, sannolikt med
funktion av bostäder kombinerade med småhantverk. Funktioner är inte tydliga,
och fynd anges inte. Några hus hade lergolv men ganska många bara trampad
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a

b
Bild 31. a Humlegården ca 970 - ca 990.

b Humlegården ca 990 - ca 1010.
Båda planerna 1:300. Fr. Wikström 2008. A lot of stone has been used for foundation and
for levelling; all houses are constructed with non-earthfast framework. North of the street workshops of
different kinds and a dwelling (AH); south of the street dwellings.
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Bild 32. Urmakaren ca 980 - ca 990. I östra delen (nedåt i bild) finns berg i dagen.
1:200. Fr. Ros 2009. Urmakaren around AD 980 - 990.
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Bild 33. Urmakaren ca 990 - ca 1000. 1:200. Fr. Ros 2009.
House A89 a
dwelling/workshop, house A195 a kitchen, house A196 a store. House A86 a dwelling/workshop,
house A205 possibly a hall. All houses are constructed with framework, mostly wattle-and-daub, and
mostly earthfast.
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Bild 34. Trädgårdsmästaren ca 985 - ca 1000. 1:250. Fr. Wikström 2011. Four
narrow plots, each one with two or three houses behind each other. In south-east, facing the street,
workshops, and behind them dwellings. All houses are constructed with earthfast framework with wattleand-daub.
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jord, och det fanns dräneringsdiken kring några hus. Några hus har brunnit och
lämnat aska som tyder på trätak.
Husen i S:ta Gertrud låg bara delvis inom grävytan, men de tycks ha varit
bostäder, ett med lergolv och ett med jordgolv, och båda har brunnit.
De hus som kunde ses i sin helhet var vanligtvis 20 - 30 kvm stora. Trädgårdsmästaren hade flera hus mellan 10 och 20 kvm och ett över 30 kvm. Liknande mått hade husen i Urmakaren. Ett eller möjligen två hus i Urmakaren kan
ha haft två rum (A203, A89). Där finns också en föreslagen tolkning som
tvåplansbyggnad (A89), som dock är mycket osäker. I Humlegården fanns ett hus
norr om gatan som hade tre rum (AH); det var 45 kvm, och 55 efter förlängning.
Sigtuna jämfört med Birka
Sigtunas äldsta hus skiljer sig markant från Birkas 900-talshus i den utgrävda
delen av Birka genom att husen i Sigtuna var jordgrävda, med undantag för
Humlegården. Ett antagande att byggnadsskicket i Birka skulle ha varit relativt
likartat i olika delar av staden är naturligtvis osäkert. Men den senare utvecklingen
i Sigtuna visar att de olika kvarteren så småningom närmade sig varandra i byggnadsskick – med en i och för sig sammansatt repertoar – trots att de var olika i
början. Det skulle möjligen kunna ge ett visst stöd för ett mer allmänt antagande
att en stad, även Birka, med tiden utvecklar ett inte alltför heterogent byggnadsskick vad gäller konstruktioner. Även om man antar en heterogenitet i Birka, så
kan man se att de som bebodde de utgrävda tomterna där, vilka hörde till de
största och hade ett sannolikt attraktivt läge nära stranden, inte var samma personer som började med att bygga hus i Trädgårdsmästaren, Urmakaren och S:ta
Gertrud. Humlegården är mera tänkbar.
Byggnadsskicket i Birka kan ha utvecklats inom staden, eller i visst samspel
med landsbygden. Om det utvecklades inom staden, spred det sig i viss mån till
östra Mellansveriges landsbygd efter hand, så som har diskuterats i tidigare
avsnitt, men det skedde i olika takt på olika håll. Sigtunas äldsta hus visar likhet
med både Birka och en stor del av landsbygdsbebyggelsen i det att de är ramverkshus och att de i viss utsträckning utnyttjar sten för grundläggning. Det ser
ut som om de tidigaste bebyggarna i Sigtuna till stor del kom från östra Mellansveriges landsbygd, men en del kan också ha kommit från Birka.
Det studerade husmaterialet
Sigtunas arkeologiska lager erbjuder inte alls lika stora svårigheter att definiera
som Birkas. Lagren är inte så tunna, och husen är avsevärt mycket tydligare, även
om många otydligheter finns genom störningar av senare nergrävningar och
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genom att lämningar i många fall är fragmentariska. Trärester finns bevarade här
och där men är ganska sparsamt förekommande.
Rapporterna visar skedesindelningar som naturligtvis inte är exakta. Nybyggen gjordes successivt efter brand eller rivning, men skedesindelningen visar
ändå ungefärliga bilder från olika tidsavsnitt. Inom varje skede finns ofta
underfaser med flera nybyggen. Indelningen skiljer sig något mellan olika kvarter.
Dateringarna är gjorda på olika sätt i de olika utgrävningarna och är inte helt
jämförbara med varandra, men ungefärligt.
De hus som ingår i mitt underlag är 164 stycken och fördelar sig enligt nedan.
Några av rapporterna tar upp flera hus än så, men de husen är fragmentariska.
Alla de studerade husen enligt tabellen nedan är inte heller fullständiga.
Trädgårdsmästaren
980 - 1000
1000 - 1020
1020 - 1050
1050 - 1075
1075 - 1100
Summa

10
16
24
16
15
81

Humlegården
970 - 990
990 - 1010
1010 - 1030
1030 - 1050
1050 - 1080
Summa

1
6
6
6
7
26

Trekanten
Omkr. 1050
Omkr. 1080
Summa

1
1
2

Handelsmannen
(Dateringsförslaget är
Trädgårdsmästaren.)
Omkr. 1050
Omkr. 1080
Summa

Urmakaren
980 - 990
990 - 1000
1000 - 1050
1050 - 1100
Summa

11
12
12
8
43

S:ta Gertrud
970 - 980
980 - 1010
1010 - 1040
1040 - 1070
Summa

2
1
2
1
6

Professorn
Omkr. 1000
Summa

1
1

gjort av mig efter beskrivningens lagerföljder och i jämförelse med
3
2
5
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Vad gäller Trädgårdsmästaren har grävrapporten utkommit efter mitt förra arbete
”Vikingatidens byggande i Mälardalen”. Det har gett mig anledning att justera en
del dateringar. Där de skiljer sig åt är det dateringarna i föreliggande arbete som
gäller.
Bebyggelsens stora drag under första hälften av 1000-talet
De tydligaste och viktigaste gemensamma dragen under 1000-talets första årtionden är att flertalet hus nu gjordes icke-jordgrävda och att stengrundläggning
blev vanligare, ibland runt hela huset, ibland under en del av huset och ibland
under hörnen, och att stenarna ganska ofta var större än tidigare.
Ett annat viktigt drag är att tydligt knuttimrade hus förekom, de äldsta hittills
påträffade inom svenskt område. De första exemplen finns i Trädgårdsmästaren
(omkr. 1000) och S:ta Gertrud (omkr. 1010). För en del av de icke-jordgrävda
husen kan det inte avgöras säkert om de varit byggda i ramverk eller knuttimring;
många fall pekar snarare på ramverk, men för en del måste man hålla öppet för
båda möjligheterna. De enda exempel under hela 1000-talet där trärester visar
tydlig knuttimring finns i de två kvarteren Trädgårdsmästaren och St:a Gertrud.
Det är möjligt att det, åtminstone lite längre in på 1000-talet, funnits på flera håll
men att inga trärester finns som bevisar det. Knuttimringen ska diskuteras längre
fram i detta arbete.
I Trädgårdsmästaren, där flera tomter kan ses i sin helhet, framträdde omkr.
1000 ett mönster med olika funktioner hos olika hus, beroende på var på tomten
de var belägna. På varje tomt fanns fyra eller fem hus. Närmast gatan låg
verkstäder, till att börja med för enklare hantverk, där innanför en eller två
förrådsbyggnader, eventuellt kombinerade med något hantverk, ytterligare innanför ett kokhus som var daglighus, och längst bort en hall för socialt umgänge,
fester och kanske sovplatser för gäster och andra. Det kan mycket väl ha funnits
liknande organisation i andra kvarter, fastän det inte syns därför att inte hela tomterna är utgrävda. Det är också möjligt att det fanns skillnader kvarteren emellan.
Organisationen inom tomterna är inte så strikt att det finns anledning att tro
att det fanns några påbud uppifrån, inte heller angående husens utformning. Den
överordnade organisationen bestod av gatudragningen och tomtindelningen. På
många tomter kan uppfattas en tämligen lång kontinuitet, som tyder på att
innehavarna hade ett starkt besittningsskydd. Att besittningsskyddet ändå hade
begränsningar visas av att avhysningar förekom senare i samband med anläggande av begravningsplatser.
Det ser ut som om det har uppstått en sorts urban medelklass av handelsmän
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och hantverkare, som också ägnade sig åt social representation i hallar. Deras
byggnadstradition visar samtidigt större anknytning till landsbygden än vad Birka
gör. Det finns förslag på att de som nyttjade tomterna i Sigtuna också hade gårdar
på landet, men det är osäkert om det förhöll sig så.
I viss mån utnyttjade tomtinnehavarna olika byggteknik för olika funktioner
hos husen. Bilden är dock inte entydig. Mer om detta nedan.
I några av kvarteren, framför allt Urmakaren och S:ta Gertrud, verkar livslängden hos första skedets hus ha varit ganska kort, omkring 10 år, för att sedan
öka till 25 år eller mer på 1000-talet. I Trädgårdsmästaren och Humlegården kan
de första husen ha stått i uppemot 20 år, och 1000-talshusen i 20 - 30 år. Dessa
skillnader kvarteren emellan kan möjligen förklaras av olika dateringsmetoder,
men inte helt. Att livslängden ökat något under 1000-talet är dock tydligt. Det
var vanligt att hus reparerades och byggdes om under sin livstid. Härdar byggdes
ofta på gamla härdar.
Trädgårdsmästaren 1000 - 1050
Trädgårdsmästaren ändrade i hög grad karaktär omkring år 1000. Efter att i första
skedet ha bestått av jordgrävda lerklinade flätverkshus utan syll, delvis med
tecken på att inte ha varit helt stabila, blev bebyggelsen betydligt gedignare med
flertalet hus med sten i grundläggningen och bara ett fåtal flätverkshus utan syll.
I många av husen går stenrader under hela eller delar av huset, och genomgående
är stenarna större än de få som förekom på 900-talet. Stenen ser inte ut att ha
lagts dit som nivåutjämning – kvarterets sluttning är också svag – utan för att
möjliggöra ett stabilt bygge. Under vissa hus kunde stenarna vara 10 - 20 cm
stora, under andra 20 - 40 cm, under åter andra 40 - 60 cm, och i några fall var
storlekar blandade.
Tomterna hade under 1000-talets första årtionden tre eller fyra hus med
differentierad funktion, så som beskrivits ovan, och under de följande årtiondena
i några fall fyra eller fem hus. Inom tomterna gick längsgående passager med 2,5
- 3 meters bredd. En av dem var gemensam för tomterna på båda sidor. Husens
ingångar vette mot passagerna. Avståndet mellan husen på angränsande tomter
var 0,5 till 1 meter. Tomterna var mycket tätbebyggda; oftast låg husen bakom
varandra med bara någon meters mellanrum. Men i vissa fall fanns också öppna
ytor på 3 x 6 meter mellan husen och vid mindre hus en öppen yta som en utvidgning av passagen. De användes möjligen som arbetsytor och kunde vara delvis
stensatta. Först kring 1020 belades en av passagerna med trä och delvis också
sten.
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Bild 35. Trädgårdsmästaren ca 1000 - ca 1020. Hus 103 är knuttimrat. 1:250. Fr.
Wikström 2011. Most houses have stone foundation, and many of them are non-earthfast. House
103 has been constructed with corner timbering. Workshops facing the street, stores and kitchens behind
them, and furthest away halls, some of them with traditional earthfast wattle-and-daub construction.
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Hallhusen
Längst in på alla tomter låg tomtens största hus av halltyp med mitthärd i ena
änden, i de fall där härd har kunnat ses. Husens storlek varierade mellan 31 och
54 kvm. Några av dem hade något buktande långväggar på samma sätt som
många landsbygdshus. Annars var alla hus rektangulära, även om de inte var helt
regelbundna.
I ett par av husen med buktande väggar – två efterföljande hus på samma
tomt (218, 180) – fanns stolphål efter inre parställda stolpar som kan ha deltagit
i takbärningen, trots att husen inte var bredare än knappa 5 meter och hade
kunnat klara sig med enbart väggbärning. Stolparnas uppgift var tydligen att
skapa en traditionell hallmiljö.
På en granntomt var hallhuset indelat i två rum i flera efterföljande hus (115,
114). Under århundradets andra fjärdedel fanns där en hörnhärd. Denna tomt
hade bara tre hus, och det är troligt att detta inte var ett renodlat hallhus utan en
kombination av kokhus och hall.
Under de första årtiondena av 1000-talet var de flesta hallhusen utförda i
jordgrävt flätverk utan syll. Det var alltså inte så att flätverkstekniken som sådan
saknade status, åtminstone inte till en början. Vad gäller hallarna var det troligen
traditionen från landsbygden som avgjorde teknikvalet. Icke-jordgrävt skiftesverk
förekom också. Under århundradets andra fjärdedel var dock alla hallhus ickejordgrävda, och samtliga låg på tämligen kraftig stengrund. Typen av ramverk
framgår inte men kan mycket väl ha varit skiftesverk hos några. Det tycks som
om stadstraditionens byggteknik med tiden hade fått ökad status och tagits in i
hallarna.
Gathusen
Också husen närmast gatan var i flertalet fall utförda i flätverk, i många fall
jordgrävt och utan syll. Annan typ av ramverk kan ha förekommit i några fall.
Där härd kunde ses hade husen mitthärd. Ett hus var tvårummigt med mitthärd
i det mindre rummet (87). I flera av dem påträffades deglar och slagg som visar
på metallhantverk, och troligen var lerklinat flätverk ett gott val när man handskades med eld på det sättet. Verkstäderna var i allmänhet omkr. 5 meter breda, i
något fall 6 meter. Längden går inte att avgöra, då hela kvarteret sträcker sig
utanför grävytan åt det hållet, eftersom gatan var smalare då än nu. De kan ha
varit 4 - 5 - 6 meter långa, tvårumshuset mer än 6 meter.
Mellanområdet
Ett av de intressantaste husen är det ovan nämnda knuttimrade huset (103). Det
var byggt på en tämligen gedigen stengrund, var 5 x 5,2 meter stort och hade en
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Bild 36. Trädgårdsmästaren ca 1020 - ca 1050. 1:250. Fr. Wikström 2011. The
workshops near the street are often constructed with earthfast wattle-and-daub, suitable for fire-demanding
craft. All the halls have non-earthfast framework, probably with horizontal planking, and stone
foundation. House 210a is constructed with corner timbering.
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bevarad knut. Det låg på andra platsen från gatan på en tomt som bara hade tre
hus och fungerade sannolikt som kokhus/daglighus. Det var den tomten som
hade ett tvårummigt hus åt gatan i flera skeden och troligen inte var riktigt
likadant disponerad som de övriga. Efter omkring 10 år byggdes ett nytt knuttimrat hus på samma grund med nästan hela understa stockvarvet och på vissa
ställen rester av tre stockvarv bevarade (101). Att det var två olika hus syns av att
de respektive husens lergolv avgränsades från varandra av ett tunt avsatt kulturlager. På en av stockarna i det senare huset fanns mossrester. Tre hörn fanns
bevarade.
Nästan alla förråd/hantverkshus och kokhus/daglighus under hela 1000-talet
kan tolkas som antingen icke-jordgrävt ramverk eller knuttimring, och från och
med århundradets andra fjärdedel fanns flera säkra knuttimrade hus i varje skede,
vilket visas av bevarade trärester. Det fanns samtidigt flera säkra ramverkshus,
både skiftesverk och flätverk. Knuttimringen var alltså ett ökande inslag men var
inte förhärskande. Ramverkshusen var i de flesta fall inte jordgrävda.
Ett särskilt intressant knuttimrat hus är ett kokhus från omkr. 1020 (302a).
Från det var bevarat en del av en stock som visade långdrag på ovansidan. Det
fanns ytterligare ett långdrag bevarat i Sigtuna, nämligen i S:ta Gertrud – mera
om det nedan. Inga långdrag från 1000-talet är bevarade i Skandinavien på andra
ställen än Sigtuna, alltså inte heller i Trondheim eller Oslo. Alla stående svenska
och norska hus (dvs. från 1200-talet eller yngre) har långdraget på stockens
undersida. Långdrag på ovansidan är ett ryskt drag. Kontakterna med den ryska
byggnadstraditionen ska diskuteras i ett särskilt avsnitt längre fram.
Just detta hus, liksom dess ombyggda efterföljare (302b), saknade stengrund.
Vissa andra samtidiga knuttimrade hus hade stenar under hörnen. I övrigt hade
de knuttimrade husen sten runt hela eller delar av huset, och likaså ramverkshusen. Det går inte att se något helt entydigt samband mellan grundläggning och
huskonstruktion. Det finns dock exempel på stengrunder där både hörnstenar
och stenar mitt på väggarna var påtagligt större än övrig sten (102/113), och det
tyder på ramverkshus med mellanstolpar stående på syllen.
På andra och tredje platsen från gatan förekom under århundradets andra
fjärdedel åter några mindre hus i flätverk på en av tomterna, alla med någon form
av stengrund av småsten, helt eller delvis. Ett par av dem, som följde efter
varandra, var icke-jordgrävda, och i det äldsta (368) fanns syll med 6 - 9 cm
tjocklek och syllhörn bevarade. Förutom 3,5 cm stora störhål på omkr. 9 cm
avstånd fanns tapphål för hörnstolpar. Tapphålen var 3,5 x 11 cm stora, och
tappen hölls fast med en genomgående dymling, 1,5 cm tjock och 5 cm lång. Det
nästföljande (350) hade trots sin ringa storlek på 14 kvm yttre snedställda stöd,
som tyder på att det inte var så välbyggt. Det därpå följande huset på samma plats
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(341) var delvis icke-jordgrävt och hade delvis flätverksstörarna nerstuckna i
marken; även detta hade yttre snedställda stöd. Också det samtidiga huset
närmast innanför (295) hade åtminstone delvis jordgrävda störar. De två husen
(341, 295) tycks ha inrymt smådjur – ett hönshus och ett fähus, kanske en svinstia.
Förrådshusen/verkstadshusen varierade i allmänhet mellan 10 och 25 kvm i
storlek. Kokhusen kunde vara mellan 17 och 25 kvm, men alla har inte kunnat
ses i sin helhet på grund av sentida störning.
Kokhusen hade hörnhärd i samtliga fall där härden kunde ses. Generellt gäller
för alla hus att härden placerades så att utrymmet kunde utnyttjas på bästa sätt
för husens respektive funktioner. I många verkstäder behövde man kunna nå
elden från olika håll, och då var det praktiskt att ha härden friliggande, men det
berodde förstås på vilket hantverk som bedrevs. I hallarna ville man samlas runt
elden och kunna sitta på båda sidor om den. I kokhuset levdes det dagliga livet
med mångahanda sysslor, och det var troligen där som barnen för det mesta höll
till, så även om man behövde komma åt elden vid matlagningen, var det viktigare
att ha en så stor sammanhängande golvyta som möjligt, och då byggde man
härden i ett hörn.
De vävtyngder som har hittats i utgrävningen fanns till största delen i dessa
kokhus, vilket styrker tolkningen som daglighus. Även keramiken var koncentrerad till kokhusen. Men keramik och vävtyngder påträffades också i hallhusen
och i förråds- och hantverkshusen.
Vissa drag översiktligt
Så gott som alla hus hade lergolv, där leran ibland var uppblandad med sand. Det
ovan nämnda hönshuset hade sandgolv, ett av hallhusen hade ett golv av sand,
grus och småsten, och ett annat hallhus låg direkt på den sterila marken. Några
av lergolven hade dragits upp över stengrunden, tydligen som tätning (368, 302a,
236, 102/113).
Spår av någon fast bänkinredning kunde inte ses i något av husen.
Under de första årtiondena brann hälften av husen, under de närmast följande
något mindre än hälften. Det ser inte ut som om det var stora bränder, utan
brandplatserna ligger spridda.
I några fall där husen har brunnit kan man se att de har haft torvtak, som ger
en orange färgning vid brand. Torvtak kunde förekomma på alla typer av hus. I
övrigt kan taktyp inte avgöras.
I husen fanns stora mängder fynd, som säger något om människorna som
bodde där och om deras dagliga liv. Vanliga fynd var framför allt keramik av olika
slag, och också vävtyngder, sländtrissor, brynen, läderspill och benföremål.
Vidare förekom glaspärlor, kammar, bärnsten, fragment av glasbägare; mindre

115

vanligt järnföremål, silverspännen, silverhängen, ringspännen av kopparlegering,
tennringar, guldfoliefragment och guldfoliepärlor. Fynden är spridda mellan olika
typer av hus och säger inte alltid något om just fyndhusets användning.
Exempelvis påträffades bärnsten i hönshuset och en glaspärla och en guldfoliepärla i svinstian. Fynd som sticker ut är ett runben, ett Ethelredmynt 1010 1020 och tre balansvågar från olika lager och olika huslägen.
Urmakaren 1000 - 1050
Liksom Trädgårdsmästaren ändrade Urmakaren karaktär omkr. år 1000, men inte
lika tvärt. Dels hade byggtekniken i Urmakaren ändrats något redan under 990talet med mera sten under husen, och dels utvecklades 1000-talets tomtdisposition inte lika differentierat. Det är visserligen bara två tomter i Urmakaren som
kan ses i sin helhet, men både på de tomterna och på angränsande tomter har
husen närmast gatan en annan karaktär än Trädgårdsmästarens hus mot Stora
gatan. Likheter med Trädgårdsmästaren är att man i avsevärd utsträckning gjorde
husen icke-jordgrävda, att många hus hade täta stenrader som grund under hela
eller delar av husen, och att stenarna genomgående var större än tidigare.
En skillnad är också att husens livslängd ökade ännu mer i Urmakaren än i
Trädgårdsmästaren, även med hänsyn till att dateringarna möjligen inte är exakta.
Om man gör antagandet att Urmakarens angivna skede 1000 - 1050 i själva verket
var 1005 - 1040, så innebär det ändå en livslängd på 35 år för flertalet hus, och
kanske var den faktiskt större. Endast två av husen byggdes nya under periodens
lopp.
De två fullständiga tomterna var likadant disponerade under 1000-talet som
under 990-talet, vilket pekar på kontinuitet i användning och möjligen innehav.
Den sydvästra av de två tomterna hade ett större hus mot gatan (A79), 31 kvm,
och två mindre efter varandra bakom det, 13 respektive 17 kvm (A194, A207).
Flera hus skulle ha kunnat rymmas inom grävytan, men det fanns det alltså inte.
På området bortom tomterna fanns berg i dagen, men det är osäkert om det
skulle ha utgjort något hinder för byggande. Mellan dessa tomter gick en meterbred passage, och utanför de mindre husen fanns en nästan 3 meter bred
öppen yta bredvid passagen som en utvidgning av den. Denna yta var delvis
stenlagd och träbelagd. Om den hade någon särskild användning utöver kommunikation framgår inte.
Mot husen på granntomten i sydväst var avståndet mindre än 1 meter och till
stor del bara några få decimeter. Mot husen på granntomten i nordöst var avståndet 1 meter. En liknande struktur fanns på andra sidan gatan: en bredare
passage mellan två av tomterna, och för övrigt kortare avstånd.
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Bild 37. Urmakaren ca 1000 - ca 1050. 1:200. Fr. Ros 2009.

Most of the houses have
stone foundation, partially for nivelling, and are constructed with non-earthfast framework. A79 is a
workshop for coinage for the king Olof Skötkonung, A194 is a kitchen and A207 a store. A72 is a
workshop/dwelling and A193 possibly a hall.
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Det större huset på den sydvästra fullständiga tomten var en kombinerad
verkstad och bostad och ska beskrivas närmare nedan. Nästa hus, det på 13 kvm,
hade jordgrävt flätverk, på tre sidor utan syll och på en sida med syll. Det hade
sin ingång på gavelväggen mot den öppna gårdsytan, som var stenlagd just där,
och en härd i hörnet vid samma kortvägg och fungerade uppenbart som kokhus.
Det ersattes senare av ett något större hus på samma yta (A189), med delvis
jordgrävt ramverk och delvis på en grund av enstaka stenar, tätare och större
under ingången, och med en större härd, möjligen en rökugn.
Ett påfallande drag är att kokhusets ingång gjordes så slitstark. Verkstadshuset
hade med stor sannolikhet en ingång på sin bakre kortsida, som vette mot den
öppna gårdsytan, och kokhuset låg bara 1,5 meter från den ingången med en
delvis stensatt yta emellan. Det kan tolkas som att mat ofta bars mellan husen.
Huset bortom kokhuset var byggt i jordgrävt ramverk med syll och enstaka
stenar, och en tätare stenrad under vad som troligen var ingången mot den öppna
gårdsytan. Sannolikt var huset ett förråd.
Även den nordöstra av de två tomterna hade sitt största hus, på 31 kvm, mot
gatan (A72). Det hade en tät vällagd rad av stenar runt hela huset, större under
två väggar och mindre under en; den fjärde var störd och kunde inte ses. Det var
helt icke-jordgrävt, rektangeln var regelbunden, och det kan ha varit ett skiftesverkshus. Både detta och den sydvästra tomtens hus hade stora stenar mot gatan
som kan ha varit nivåutjämnande, och de kan också ha haft sina huvudingångar i
dessa gavlar mot gatan.
Det bakre huset på nordöstra tomten (A193) kan uppfattas som en hall, den
enda tydliga inom Urmakaren tillsammans med en efterföljare på samma plats.
Stora delar var störda av sentida nergrävning, men det gick att se husets yta, 4,5
x 6,3 meter, och en mitthärd. De delar av väggen som gick att se tyder på jordgrävt flätverk, liksom de tidigaste hallhusen i Trädgårdsmästaren. Liksom där
byggde man hallen längst bort på tomten, men den här tomten hade bara två hus.
På den sydvästligaste tomten, som bara hade en del inom grävytan, fanns närmast gatan ett 7,5 meter långt hus (A81), delvis på en rad av stora stenar, i ickejordgrävd konstruktion med inslag av jordgrävning. Bakom det låg ett hus som
var minst 5 meter långt (A192) och liksom gathuset byggt på stora stenar och
delvis jordgrävt, delvis inte. Husens funktioner går inte att säga något säkert om.
De kan ha liknat dem på den nordöstra fullständiga tomten.
Den nordöstligaste tomten hade en stenlagd yta med 1 meters bredd mot
grannhuset. Själva husen låg utanför grävytan.
Av husen på andra sidan gatan fanns bara fragment. Man kunde se några täta
rader av mindre stenar och någon hörnsten. Ett hus kan uppfattas som 28 kvm
stort, övrigas storlek gick inte att se.

118

Det hus som sticker ut i Urmakaren är verkstadshuset mot gatan på den
sydvästra hela tomten. Det hade påfallande stora stenar i rader under två intilliggande väggar, mindre stenar under en tredje och små under den fjärde.
Sannolikt fungerade de nivåutjämnande. Konstruktionen var icke-jordgrävt
ramverk, troligen skiftesverk, i en något skev rektangel. I allt detta liknar det
andra hus vid denna tid. Det märkliga är fynd av en klippt bit av ett Olof-mynt
och två blystycken på vilka myntstampar har prövats. Av det kan man se att Olof
Skötkonung lät prägla mynt i detta hus, vilket också ger en tillförlitlig datering.
En av myntstamparna är daterad till 1005 - 1010. I ett av hörnen mot gatan fanns
en kraftigt bränd lerklädd grop som använts vid metallhantverk och i anslutning
till den hundratals små deglar. Där fanns också klumpar av smält silver, guldtrådar
och bronsfragment som visar på ett brett metallhantverk. Dessutom förekom
pärltillverkning och benhantverk med valrosstand.
I diagonalt motsatt hörn av huset låg en ordinär härd. På avstånd från väggen
intill härden fanns liggande trärester som möjligen kan ha tillhört en väggfast bänk.
Det fanns en myckenhet keramik, och övriga fynd i huset utgjordes av bennålar,
sländtrissor, spelpjäser, pärlor, kammar och en ornerad stylus av horn. Huset var
alltså en mycket tydlig kombination av verkstad och bostad i en form som inte
förekom i Trädgårdsmästaren. Någon separat hall fanns inte på denna tomt.
I husets hörn mot den öppna gårdsytan fanns en rektangulär yta på 1,4 x 2
meter som avgränsades av rader av små stenar. Den har tolkats som ett avskilt
utrymme med ingång från gården och trappa till en övervåning. Tolkningen som
tvåvåningshus är minst sagt osäker, däremot kan huset ha haft ett lättloft – ett
förvaringsloft eller ett sovloft. En annan tolkning är farstu eller en avbalkning.
Det är påfallande att detta utrymme vetter mot det separata kokhuset med
stenlagd yta emellan. Att man skulle ha burit upp mat för en brant trappa är
mindre troligt. Husets nyssnämnda kokhärd ligger inte i hushörnet utan i hörnet
mot detta utrymme. Det måste ha haft en väsentlig kommunikationsfunktion.
Efter ett par årtionden revs huset och ett nytt liknande byggdes till stor del
på samma stengrund (A211), men med ny vägg åt gatan på så sätt att detta hus
inte blev skevt. Stenarna som markerade avbalkning eller farstu eller möjligen
trappa i hörnet mot gården fanns kvar. Samtidigt förbättrades träbeläggningen
på den öppna gårdsytan.
En tanke är att tomten kan ha fungerat tillsammans med tomten på andra
sidan passagen, där det fanns en hall. Kokhuset skulle då ha kunnat betjäna
hallen. Mot det talar två intilliggande stenrader som ser ut att markera en tydlig
gräns mellan de två tomterna, att träbeläggningen tydligt tillhör enbart den sydvästra tomten och att beläggningen av småsten utanför kokhuset drar sig åt
verkstadshuset på samma tomt.
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Golven på 1000-talet bestod huvudsakligen av lera, grus, kulturjord, lerig
kulturjord eller grusig lera. Någon påfallande skillnad mellan olika typer av hus
syns inte. Undantag är kokhuset på den sydvästra hela tomten, som mest har grus
och dessutom en 6 cm tjock sandvall intill väggarna. Dessa var som nämnts av
flätverk utan syll.
Vilka fynd som fanns i husen finns inte redovisat annat än för metallverkstaden.
Det framgår inte om något av husen har brunnit. Eftersom de stod länge är
det möjligt att de inte gjorde det. Ingenstans i Urmakaren finns tecken på
knuttimring under första halvan av 1000-talet. Om husen stod fanns ingen stor
anledning att bygga nytt. Men det nya verkstadshus som byggdes omkr. 1025
byggdes inte knuttimrat utan troligen i skiftesverk.
Humlegården 990 - 1010
Som nämnts tidigare hade Humlegården i sitt allra första skede inte någon
tomtindelning, trots att marken var röjd och svedjad, och bara ett hus, som låg
på en delvis kraftig stengrund i grävytans norra del. Formen på huset kunde inte
ses tydligt. Där fanns ässjor för metallhantverk.
När tomter och en väg hade lagts ut omkr. 990 byggdes flera hus. Norr om
vägen låg en tomt med annan struktur än den vi har sett i de andra kvarteren.
I västra delen av tomten låg ett omkr. 5 x 9 meter stort hus (AH) med golvlager som gör att det måste tolkas som ett trerumshus, där det mittersta rummet
var en förstuga. Förstugan saknade stengrund mot gatan, så möjligen kan den
ha haft golv, tak och norrvägg men ingen sydvägg. Huset skiljer sig från alla
andra flerrummiga hus i Sigtuna genom att mellanväggarna var byggda på lika
kraftig och tät stengrund som ytterväggarna. Ingen av väggarna hade jordgrävning. Under de flesta väggarna var stenarna halvmeterstora, och under den
södra, mot vägen, var somliga stenar uppemot en meter stora. Stenarna hade
uppenbarligen en nivåutjämnande uppgift. Det västra rummet var mindre än
det östra men förlängdes efter en tid västerut och fick en härd intill den nya
västväggen, en ovanlig placering, och huset blev 55 kvm stort. Flera olika lämningar tyder på att huset var byggt i skiftesverk, som åtminstone delvis var lerklinat. Trots att stengrundens ovanyta låg på jämn nivå sluttade golvet, och
utgrävarna föreslår att huset därför kan ha haft trägolv, bland annat för att
förhindra drag mellan de stora stenarna, men några sådana trärester har inte
hittats. Husets östra del har brunnit och visade rester av torvtak. Fynden, med
några exklusiva inslag, bland annat ett saltkar, gör att utgrävarna tolkar huset
som en högstatusmiljö. Det är anmärkningsvärt att personer med sådan status
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inte manifesterar sig med en hallbyggnad av liknande slag som på andra håll i
Sigtuna, utan med ett trerumshus.
Intill detta hus fanns ett 4 x 6 meter stort hus (AO), delvis skadat, där de
oskadade delarna hade stengrund i täta rader som visar att konstruktionen var
icke-jordgrävd. Huset hade mitthärd och hantverksspill från horn- och benhantverk.
Längst österut på samma tomt låg ett 4,7 x 5,2 meter stort hus (X) med jordgrävda, ganska tätt ställda stolpar utan syll längs två väggar och ganska tätt lagda
stenar längs de två andra, som hade en icke-jordgrävd konstruktion. I huset fanns
rester av två glasugnar, en ässja och en städstabbe, vidare deglar och smidesavfall.
Järnsmidet såg ut att bland annat ha bestått av en omfattande tillverkning av
vikter.
Öster om verkstaden fanns en tomtavskiljande passage, delvis stenlagd. Bara
ett hörn av granntomten på andra sidan, med ett hus med stengrund, låg inom
grävytan.
Söder om vägen var tomterna lagda vinkelrätt mot vägen, och bara deras
norra delar låg inom grävytan. Det går därför inte att veta hur långt tomterna
sträckte sig söderut, eller hur många hus de hade, och med vilka funktioner.
Ett av husen (U) såg ut som en hallbyggnad med något svängd långvägg och
mitthärd. Tomten var omkr. 6 meter bred med passage på båda sidor, och huset
var 5,3 meter brett och mer än 6 meter långt. Det hade tät stengrund under
åtminstone två väggar. Huset låg nära vägen till skillnad från hallbyggnaderna i
Trädgårdsmästaren. Möjligen kan det ha funnits en parallell väg i söder, och i så
fall skulle hallen ha kunnat ligga på tomtens bortersta del i förhållande till den
vägen.
Tomten hade en passage på båda sidor. Den västra granntomten låg bara med
ett hörn inom grävytan och visade stengrundsrester och golvrester som i varje
fall inte utesluter att även det var en hallbyggnad (Ä). Båda dessa hus har stått
såpass länge att golven har lagts om. Båda har till sist brunnit, och brandresterna
visar att båda hade torvtak.
Alla hus hade golv av lera, i några fall med inslag av grus eller sand. Spår av
väggfasta bänkar kunde ses längs metall- och glasverkstadens östra vägg och
hallhusets norra kortvägg.
Humlegården 1010 - 1050
Ett stycke in på 1000-talet, troligen omkr. 1010, förlängdes de södra tomterna
norrut, så att vägen blev smalare. Denna hade åtminstone delvis en stenläggning,
som bättrades på efter en tid.
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b
Bild 38. a Humlegården ca 1010 - ca 1030. b Humlegården ca 1030 - ca 1050.
Båda planerna 1:300. Fr. Wikström 2008. The houses S, I, L, Z, Q, J, and K are probably
halls. House I had an earthfast framework construction, probably with wattle-and-daub. All the other
houses are non-earthfast, and they have stone foundation. North for the houses S and Q was an open
area for craft. House Å is a pit house, unusual for Sigtuna.
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Området norr om vägen var mycket skadat av en senare anlagd begravningsplats. De tydligaste husresterna fanns i östra delen av tomten, där ett hus
(T) med 8 meters längd låg längs efter vägen. Det var ett tvårumshus, och i likhet
med det tidigare trerumshuset i tomtens västra del hade det täta stenrader både
under mellanväggen och under de delar av ytterväggarna som syntes, och var
icke-jordgrävt. Ut mot passagen i öster fanns en uppbyggd terrass, som huset låg
på, och en liknande terrass fanns på andra sidan passagen, men huset på den
tomten låg utanför grävytan.
Det fanns husrester också på den större tomtens övriga delar västerut, men
de var fragmentariska. De bestod av golvlager, kulturlager, en stenrad och fynd
av hushållskaraktär – keramik, vävtyngder, sländtrissor, mejslar och brynen.
Under andra fjärdedelen av 1000-talet ersattes husen norr om vägen av nya
hus, som har gett ännu mer fragmentariska lämningar. Man kunde se ett par
stengrunder och några golvlager på olika håll, en härd och brandrester efter ett
torvtak.
Söder om vägen fanns på tomten med den tidigare hallbyggnaden ett hus som
låg förskjutet söderut i förhållande till det förra och som sannolikt också var en
hall (S). Det hade en stenrad under sin västvägg och en väggränna efter syll i den
norra kortväggen, alltså utan grundläggning. Det var 4 meter brett och troligtvis
byggt i skiftesverk. Det hade en mitthärd, och brandrester visar på torvtak.
Genom att tomten samtidigt hade förlängts mot norr bildades en 5 x 6 meter
stor öppen yta mellan huset och vägen. Ytan var inhägnad av stängsel och
utnyttjades för glashantverk, vilket visas av rester av två glasugnar.
På tomten väster därom, där det tidigare hade legat ett förmodat hallhus,
byggdes nu i stället ett grophus (Å), vilket är något mycket ovanligt i Sigtuna.
Funktionen är inte tydlig men kan ha varit någon typ av enklare hantverk. Det
bör ha funnits flera hus på tomten, men de är i så fall skadade av senare nergrävningar.
På tomten öster om det nyss nämnda hallhuset fanns i detta skede ett hus (I)
i jordgrävd konstruktion – ovanligt för Humlegården – och utan någon stengrund – också ovanligt. Det var drygt 5 meter brett och mer än 5 meter långt och
hade mitthärd. Det liknade alltså de hallhus som fanns i Trädgårdsmästaren under
början av 1000-talet. Möjligen kan det liksom de ha haft väggar av lerklinat
flätverk. Stolphålen är glesa, vilket tyder på att huset hade syll som låg på marken.
Brandrester visar på torvtak. Detta hus låg nära vägen utan någon hantverksyta
emellan.
Längst i öster låg ett hus av samma typ (L), men bara den nordligaste delen
av detta hus låg inom grävytan.
Det här skedet visar alltså tre tomter söder om vägen med hallhus närmast
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vägen. Det ser ut som en vanlig tomtstruktur i den delen av kvarteret, och
strukturen kan ha varit likadan tidigare, fastän det inte framgår därför att de
östligaste tomterna låg utanför grävytan innan alla tomterna förlängdes norrut i
och med att vägen gjordes smalare. Sannolikt hade alla tomterna flera hus söder
om grävytan.
Under andra fjärdedelen av 1000-talet var strukturen fortsatt ungefär densamma. Det ser ut som om alla tomterna söder om gatan nu hade hallbyggnader
närmast gatan. Grophuset i väster ersattes av ett hus (Z) med stengrund och
mitthärd, och huset på granntomten av ett liknande som förut (Q) i samma läge
och fortfarande med en hantverksyta mellan huset och gatan. På den bredare
tomten öster därom byggdes ett hus (J) med stengrund och mitthärd i tomtens
östra del, alltså förskjutet åt öster i förhållande till tidigare läge. Det var ickejordgrävt. Det verkar alltså som om hallhuset på den här tomten hade genomgått
samma förändring som hallhusen i Trädgårdsmästaren vid samma tid: under de
första årtiondena på 1000-talet var de jordgrävda och byggda i flätverk, och under
de närmast följande årtiondena var de icke-jordgrävda och möjligen byggda i
skiftesverk. På tomten längst i öster byggdes nu också ett hus (K) med stengrund
och utan jordgrävning. Lämningarna är ofullständiga, men det kan ha varit ett
hallhus som tidigare.
Ingenstans i Humlegården finns några lämningar som pekar på knuttimring.
Många av husen utgjordes av hallhus och verkstadshus, där knuttimring inte
brukade användas i Trädgårdsmästaren vid den tiden fastän det förekom i kokhus
och förråd, och det är inte förvånande att det ser likadant ut i Humlegården.
S:ta Gertrud 980 - 1040
S:ta Gertrud är en till ytan liten grävning som omfattar hörnen av två tomter och
en 2 meter bred passage mellan dem. Den utgrävda ytan ligger strax söder om
Stora gatans medeltida sträckning, och husen låg sannolikt på tomternas
nordligaste del mot gatan.
Dateringen av skedena i S:ta Gertrud är ungefärlig. Det tidigaste skedet har
en föreslagen datering till före 980. De äldsta husen visar jordgrävt skiftesverk
med syll, det västra (A33) med en tämligen tät stenrad som grundläggning och
det östra (A3) med enstaka stenar. Husen har brunnit, sannolikt samtidigt, och
lämnat förkolnade stockrester. I det västra huset syntes en 26 cm tjock gavelmittstolpe och en välbyggd hörnhärd i nordvästra hörnet. Härden var omramad av
en skiftesverkskonstruktion med en stolpe i ytterhörnet som tyder på ett rökfång.
I det östra huset syntes en 20 cm tjock hörnstolpe i hushörnet. Huset med hörnhärden var drygt 5 meter brett.
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Bild 39. a S:ta Gertrud ca 970 - ca 980 med två skiftesverkshus.

b S:ta Gertrud ca
1010 - ca 1040 med två knuttimrade hus. Båda planerna 1:100. Fr. Bäck & Carlsson
1994. a Two dwellings constructed with framework with horizontal planking, around AD 970.
b Two dwelllings constructed with corner timbering, around AD 1010.
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Det är gedignare byggen än både Trädgårdsmästarens och Urmakarens äldsta
hus, men det behöver inte betyda att de var yngre. Likheten är att de var
jordgrävda, och i det skiljer de sig från 900-talets hus i den utgrävda delen av
Birka.
Golven var av stampad jord respektive stampad lera. Båda husen uppfattas
som bostadshus av fyndmaterialet och av husens konstruktion att döma. Enklare
hantverk förekom någonstans på tomterna, vilket visas av benspill. Övriga fynd
var bland annat en remsko och kammar, bådadera av 900-talstyp.
Nästa skede har otydligare lämningar och visar likartade hus men förskjutna
någon halvmeter mot norr. Hörnhärd syns i båda husen, i det västra (A38) fortfarande med rökfång. Spill efter läderhantverk fanns utanför det östra huset. Inne
i husen fanns vardagsföremål som keramik, vävtyngd, kam och bryne.
I följande skede, omkr. 1010, hände något nytt genom att båda tomterna hade
tydligt knuttimrade hus. På den västra tomten var huset (A43) förskjutet ytterligare en halvmeter norrut i förhållande till de tidigare, och på den östra (A19) ett
par meter söderut. Norr om det huset fanns rester av träbeläggning som kan ha
utgjort en arbetsyta. Det västra huset har brunnit, men både det och det östra har
lämnat jämförelsevis tydliga rester. Det västra huset uppskattas ha varit 4,6 meter
brett.
Båda husen visar sammanhängande stockar som går över hela grävytan, och
ett knuthörn på varje hus är därmed tydligt. Stockarna i båda husen var omkr. 18
cm tjocka. Båda knutarna hade långa skallar, den på västra huset 40 och 50 cm
och den på östra huset 30 och 70 cm. De var alltså byggda med avsevärt längre
skallar än de knuttimrade husen i Trädgårdsmästaren. Husbygge kräver alltid
samarbete, och man kan förmoda att grannarna i S:ta Gertrud hjälpte varandra
och att husen därför liknade varandra. Husen i S:ta Gertrud beräknas vara 5 - 10
år yngre än det äldsta knuttimrade huset i Trädgårdsmästaren, men eftersom dateringarna inte är exakta kan de möjligen vara samtidiga. Mera troligt är ändå att
dateringarna är i stort sett riktiga. Stockarna var 16 och 18 cm tjocka i det västra
huset och 20 cm tjocka i det östra.
I det östra huset hade den bevarade stocken, av vad som kan ses på ritning
och foto, ett långdrag på ovansidan liknande det beskrivna långdraget i Trädgårdsmästaren. Huset i S:ta Gertrud har en något äldre datering (1010) än det i
Trädgårdsmästaren (1020), men dessa dateringar är ungefärliga.
De knuttimrade husen i S:ta Gertrud hade enstaka stenar som grundläggning,
bland annat under hörn. Båda husen hade hörnhärd. I det västra huset var härden
1,5 x 1,8 meter stor och hade en ram med stolpar som troligen bar ett rökfång
liksom de föregående. Golven var av lera respektive sand. Båda husen uppfattas
som bostäder liksom föregångarna.
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Knuten på det västra huset var tillräckligt välbevarad för att man skulle kunna
se att den var en rundknut, grovt huggen, mycket lik en betydligt senare knut i
Trädgårdsmästaren, som har konserverats.163
Professorn omkr. 1000
Utgrävningen i Professorn finns inte redovisad som rapport. Utgrävaren har gett
mig visst material personligen. Bland det intressantaste i utgrävningen är ett hus
som är daterat till omkr. 1000 och som har lämnat ovanligt tydliga trärester.
Huset låg snett över Stora gatan från Trädgårdsmästaren räknat, på den sida
som vetter mot sjön. Det var troligen tomtens andra hus från gatan, bostad eller
förråd, 4,5 x 6 meter stort. Inga härdrester fanns. Marken sluttar betydligt mer på
den sidan gatan, och strax nedanför huset var en kraftig terrass uppbyggd av mer
än halvmeterstora stenar. Däremot fanns ingen stengrund under själva huset. I
tre stenskodda stolphål fanns rester jordgrävda stolpar, en hörnstolpe och mittstolparna i angränsande väggar. Stolparna var mellan 18 och 21 cm tjocka, av
furu, och mellan 10 och 20 cm höga stumpar fanns kvar. Alla stolpar hade lodräta
notar på två sidor, omkr. 4,5 cm breda och omkr. 6 cm djupa. På mittstolparna
satt notarna alltså mitt för varandra och på hörnstolpen i rät vinkel mot varandra.
Det är ett vältaligt exempel på skiftesverk.
Dessutom fanns en omkr. 3 dm lång bit av en bål bevarad, instucken i mittstolpen i väggen som vette mot terrassen och sjön. Bålen var omkr. 7 cm tjock
med avsmalnande ände för att passa i noten. Detta är den enda hittills funna rest
av bål i skiftesverk som har bevarats i arkeologiskt material i hela östra Mellansverige.
Bebyggelsens stora drag under andra hälften av 1000-talet
Förändringarna i stadens bebyggelse under 1000-talets andra hälft bestod framför allt i att den tätnade. Andelen jordgrävda hus minskade ytterligare, men på en
del håll skedde det inte förrän mot slutet av århundradet. Under årtiondena i
mitten av 1000-talet förekom på flera håll en typ av icke-jordgrävd flätverkskonstruktion, det så kallade Sigtunahuset, som beskrivs nedan. Mot slutet av
århundradet minskade flätverkshusen i antal men försvann inte. Under en period
omkr. 1070 avhystes bebyggelse på flera håll till förmån för kristna begravningsplatser.
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Trädgårdsmästaren 1050 - 1100
Trädgårdsmästarens karaktär förändrades i viss mån i mitten av 1000-talet på det
sättet att husen överlag byggdes lite större än förut. Eftersom tomtgränserna låg
fast betydde det att passagerna blev smalare, och att de öppna ytor som funnits
intill somliga hus blev mindre. Man hade behov av större inomhusytor, troligen
beroende på blomstrande verksamhet, och då fick man tåla att det blev trängre
utomhus, vilket säkert inte var önskvärt i sig. Alla passager belades med kavelbroar. Mellan gathusen och andrahusen fanns en omkr. 2,5 meter bred avståndsyta på två intilliggande tomter, så att det bildades en tvärpassage. Under senare
delen av 1000-talet var den delvis träbelagd. Vid den tiden anlades en liknande
gårdsyta på ytterligare en tomt, så att tvärpassagen förlängdes. Även den var träbelagd. Det primära var troligen inte att skapa en tvärpassage, utan snarare hade
man behov av en gårdsplan.
I övrigt fortsatte tomtstrukturen med hantverkshus mot gatan, hallar längst
bort och flerfunktionshus och bostäder/kokhus däremellan. Mer och mer av
tomternas djup utnyttjades, i senare delen av århundradet mellan 29 och 37 meter.
Mängden sten i grundläggningen ökade svagt, successivt, men det var från en
redan ganska stor omfattning. Jordgrävd konstruktion fanns bara i ett hus under
århundradets tredje fjärdedel och i tre hus under sista fjärdedelen.
Säkert flätverk fanns i ett hus under tredje fjärdedelen och i ett hus under den
sista, båda hantverkshus men på olika tomter. Säker knuttimring fanns i två hus
under tredje fjärdedelen – ett par bostadshus på samma tomt – och i två hus
under den sista fjärdedelen, varav det ena var efterföljare till ett av dessa bostadshus, och det andra var verkstadshuset på samma tomt. Möjligen kan flera hus ha
varit knuttimrade utan att det finns säkra spår. I de större husen, särskilt hallarna,
är skiftesverk mera troligt. Det går fortfarande inte att säga att knuttimring hade
någon dominerande ställning, bara att den förekom.
Husens livslängd kan som förut uppskattas till omkr. 25 år, och som tidigare
har ungefär hälften av husen brunnit.
Gathusen
Av hantverkshusen mot gatan hade flertalet mått på omkr. 30 kvm, men det är
uppskattning, eftersom bara halva husen låg inom grävytan. Några av dem hade
täta stenrader under, andra hade glesare stenar av varierande storlek. Flera hade
kraftigare hörnstenar. I ett hus var avlånga stenar konsekvent lagda långsida mot
långsida. I många fall kan inte avgöras om husen var knuttimrade eller byggda i
ramverk och i så fall av vilken typ.
Ett hus från mitten av 1000-talet (206) sticker ut. Det är en smedja av blyg-
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Bild 40. Trädgårdsmästaren ca 1050 - ca 1075. 1:250. Fr. Wikström 2011. Bigger
houses and more stone foundation than before AD 1050. All houses are non-earthfast, except for house
75/131; house 206 is a smithy constructed with non-earthfast wattle-and daub. The houses 194a and
212 are constructed with corner timbering.
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b
Bild 41. a Syllhörn i flätverkshus 206 i Trädgårdsmästaren, ca 1050. Fr. Wikström
2011. b Syllhörn i flätverkshus i Trekanten, ca 1050. Fr. Arbman 1926. Sill corners
belonging to wattle-and-daub houses around AD 1050; mortises for double corner posts are clearly
visible. a shows a corner in Trädgårdsmästareen house 206 (a smithy); b shows a corner in a house in
the block Trekanten.
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sammare mått, troligen 4 x 4 meter, med enstaka stenar under hörn och dörrstolpe och byggd i icke-jordgrävt flätverk. Syllstockarna var spjälkade på alla sidor så
att de var kvadratiska eller romboida i tvärsnitt. De var omkr. 7 cm tjocka och
korsade varandra i hörnen, bladade halvt-i-halvt utan dymlingar. Två hushörn var
bevarade. Intill hörnen fanns avlånga tapphål för stolpar, 2,5 x 10 cm, och längs
på stockarna omkr. 3 cm stora störhål på ett c/c-avstånd av 15 - 18 cm. Det var
alltså ett tydligt flätverkshus. Ett par stockar finns konserverade, med hörnkonstruktionen synlig. Mycket likartade hus förekom vid samma tid på flera håll
i staden, i Trekanten, i Handelsmannen och i S:ta Gertrud, och hustypen kallades
länge ”Sigtunahus”, när det var nästan de enda hus som hade grävts fram. Den
här smedjan hade hörningång från passagen med en 18 cm bred tröskelstock.
Golvet var av lera. Den ässja som måste ha funnits låg utanför grävytan, men
deglar, gjutformar, blästermunstycken och slagg visar tydligt vilken verksamhet
som bedrevs. Det hus som följde några årtionden efter hade en helt annan
konstruktion.
De andra hantverkshusen från mitten av 1000-talet visar också på viss smidesverksamhet och samtidigt diverse småhantverk. Intressanta fynd i ett av husen
är silverring, spelpjäs, guldfoliepärla och en 23 x 44 cm stor laggkärlsbotten.
Under de senare årtiondena idkades fortsatt smidesverksamhet i alla gathusen. En av tomterna hade två mindre hus – 10 -13 kvm stora – sida vid sida
mot gatan (47, 343), något som sedan blev vanligt från och med 1100-talet.
Verksamheten i kvarteret utvecklades alltså till större omfattning och också
differentiering. I de två husen på samma tomt bedrevs järnsmide i det ena, bland
annat av betselbeslag, och bronsgjutning i det andra. Båda dessa hus hade en
jordgrävd konstruktion med syllar som låg på stenar av varierande storlek. Bronsgjuteriet saknade syll i den vägg som låg mot tomtens järnsmedja, och där kunde
flätverk ses. Huset (197) som efterträdde den tidigare beskrivna smedjan var
knuttimrat med bevarade rester av det understa stockvarvet och en bibehållen
knut med tydligt överhugg i den undre stocken. Knuten är konserverad och kan
ses. Stocken är 15 cm bred. Knuten är en rundknut med 14,5 cm brett hugg,
grovt och oprecist utfört, och med 9 cm skalle. Detta var det första knuttimrade
huset i gatuläge.
Golven bestod i de flesta fall av lera, några med inblandning av grus eller
träflis. Sandgolv och jordgolv förekom också. I ett fall kunde rester av torvtak
ses.
Hallhusen
Man fortsatte att bygga hallhus längst bort på tomten, nu också på den tomt som
dessförinnan haft ett tvårumshus med hörnhärd borterst. Hallarna hade storlekar
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Bild 42. Trädgårdsmästaren ca 1075 - ca 1100. 1:250. Fr. Wikström 2011. A few
earthfast constructions, mostly in the workshops facing the street; one plot has two workshops with
different crafts (343 and 47) side by side. The houses 194b and 197 are constructed with corner
timbering. The passages are covered with wood.
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mellan 30 och 52 kvm, under århundradets sista del mellan 43 och 57 kvm. Alla
hade härd i husets mittaxel, varav alla utom en var friliggande och en låg mot
gavelvägg. Där utnyttjades en härd i tidigare hallbyggnad och byggdes på. Alla
hus hade inte välbevarade rester, men de som kunde ses hade välbyggd stengrund
runt hela eller en stor del av huset, i något fall i växling mellan upp till 90 cm
stora stenar och småsten. De flesta hus var rektangulära. Hos ett hus (195ab)
fanns en antydan till konvexitet i ena långväggen, och likaså hos dess efterföljare
(195cd), som delvis var byggt på samma grund och var en förlängd ombyggnad
av det huset. Ett annat hus (51) hade en något trapetsoid form, ytterligare ett
annat (56) var mera allmänt skevt. Det är mycket troligt att alla dessa hus var
byggda i skiftesverk. Ett av husen i århundradets sista del (56) hade enligt rapporttexten jordgrävda stolpar i delar av huset men inte hela. De är inte tydliga på
ritningen.
I ett hus (235) kan en väggfast bänk anas. I det ovannämnda förlängda huset
fanns i både första och andra skedet två parställda inre stolpar i den del av huset
där härden inte var. De var inte grova och deltog troligen inte i takbärningen.
Längs motsatt gavelvägg, bortom härden, fanns en tät rad med pinnhål ett par
decimeter från väggen, där möjligen någon form av innervägg kan ha funnits. I
ett annat hus under århundradets sista del, det trapetsoida, fanns två par parställda stolpar i stenskodda hål, vilka kan ha deltagit i takbärningen även om det
inte var nödvändigt. Detta traditionella drag levde alltså fortfarande.
Flertalet hus hade lergolv, ibland med sand eller grus iblandat; ett hus hade
rent grusgolv. De flesta husen har brunnit, och hos hälften kunde man se tydliga
torvtaksrester.
De flesta fynden var av varierande hushållstyp. I ett hus fanns isläggar, i ett
annat en guldfoliepärla och en pincett av kopparlegering, i ett tredje en liknande
pincett samt bärnsten och silvermynt.
Mellanområdet
När det gäller hus i tomternas mellanlägen har antal, placering och storlek varierat
mera under 1000-talet. På flertalet tomter var tredje huset från gatan ett kokhus
med hörnhärd, vanligtvis 36 - 40 kvm stort, men det fanns också ett under
århundradets tredje fjärdedel som inte var större än 25 kvm och som hade härd
mot mitten av ena kortväggen (75/131). Detta var också det enda hus under hela
den perioden som hade jordgrävd konstruktion. Det hade hörnstolpar och mittväggstolpar och mellan dem stenrader av relativt stora stenar och var troligen
byggt i skiftesverk. Vid härdens två ytterhörn fanns stolphål som tyder på rökfång.
På denna tomt fanns ett större hus närmare gatan (129a), 47 kvm stort, vilket
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hade hörnhärd och delvis stengrund men som inte var jordgrävt. Hallen (20/50)
på den tomten var inte mer än 30 kvm stor. I senare delen av 1000-talet byggdes
en större hall (56) i stället för kokhuset och den lilla hallen, och på tomtens andra
plats ett ungefär lika stort hus (129b) som tidigare, ganska skevt, med stengrund.
Det hade två rum och en hörnhärd i ena rummet.
Kokhuset på granntomten (194a) hade från omkr. 1050 en mycket välbyggd
stengrund runtom och var troligen knuttimrat. Timmerrester fanns bevarade
men ingen knut. Samma tomt hade också haft ett knuttimrat hus på den platsen
i skedet innan. Närmare gatan låg ett nästan lika stort hus (212) på stengrund,
inte fullt så kraftig, som hade tydligt knuttimrade rester. Under senare delen av
1000-talet byggdes ett nytt kokhus (194b) på samma stengrund som det förra
kokhuset, ett knuttimrat hus med bevarade rester av understa stockvarvet och en
knut. På platsen närmare gatan byggdes ett mindre hus på stengrund.
En annan av tomterna hade ett 37 kvm stort kokhus (335) som stod på gles
stengrund och var lite skevt, och ett bara 14 kvm stort hus närmare gatan (337)
på något tätare grund av småsten. Senare på 1000-talet ersattes det lilla huset av
ett större hus (41/318a), 24 kvm, på välbyggd stengrund, och kokhuset av ett
liknande (61) på delvis kraftigare stengrund. Alla dessa hus utom det med den
kraftigaste stengrunden var lite skeva, och något slags ramverk är troligare än
knuttimring.
På den fjärde tomten som kunde ses i sin helhet var kokhuset (291) vid mitten
av 1000-talet bara 22 kvm stort och hade grund av småsten där den gick att se.
Stora delar av huset var skadade av senare nergrävning. På den platsen hade det
tidigare legat ett tydligt knuttimrat hus, och knuttimring kan inte uteslutas för det
senare huset men kan heller inte bevisas. Huset hade hörnhärd. Det var den
tomten som tidigare hade haft fähus och hönshus mellan kokhuset och verkstaden, men från mitten av 1000-talet fanns på den platsen i stället ett enda hus
(338), 41 kvm stort, delvis med stengrund där det gick att se. Även detta hus var
skadat. Under slutet av 1000-talet ändrades bebyggelsemönstret åter på tomten.
Hallen gjordes större, ett nytt kokhus (278a) på 40 kvm byggdes, och ett bara 12
kvm stort hus (322a) byggdes på tomtens andraplats. Kokhuset hade två rum, ett
mindre där ingången troligen låg och ett större med väggbänkar, till ganska stor
del med trärester bevarade, och härd i ett bänkhörn. Huset låg på rader av måttligt
stora stenar och var troligen byggt i skiftesverk. Det mindre huset hade grund av
enstaka stenar av varierande storlek och ett ovanligt golv, där grusig sand var täckt
av ett lager näver, och intill en av syllstockarna ett lager halm. Fynden visar
ingenting annat än den vanliga blandningen av olika verksamheter.
De flesta golven var av lera, ibland grus- eller sandblandade, och några var av
enbart grus och sand. I ett hus (337) gick leran upp över stengrunden. I ett fåtal
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hus utöver det ovan nämnda kunde rester av förmodade träbänkar ses (337,
187a). I ett fall (56) kunde man se att huset hade haft torvtak.
Fynden visade att både kokhusen och husen på tomternas andraplats användes på en mångfald sätt. Vanliga fynd i de flesta hus var keramik, kammar,
brynen, vävtyngder och pärlor av olika slag. Slagg och deglar förekom huvudsakligen i andrahusen och sländtrissor huvudsakligen i kokhusen. I flera kokhus
kunde man ana läget av en vävstol. Delar till balansvåg fanns i ett hus.
Trädgårdsmästarens fortsättning på 1100-talet
På 1100-talet fortsatte utvecklingen med flera hantverkshus/bodar mot gatan,
antingen i form av två små hus bredvid varandra på samma tomt, eller hus som
var indelade i två rum som båda vette mot gatan. Vissa av dessa var flätverkshus.
Det hände att välbyggda stengrunder från 1000-talet fortsatte att användas med
nybyggda eller ombyggda hus ovanpå. Ett fåtal hus kan ha varit knuttimrade, men
det finns inga säkra spår. Några var tydligt byggda i skiftesverk, framför allt
hallhusen, men för många hus kan konstruktion inte avgöras. Omkr. 1100 finns
det första exemplet på trägolv (48/52), men alla andra hus hade fortfarande lereller grusgolv. Det finns flera exempel på breda väggfasta bänkar i både kokhus
och hallar.
Trekanten 1050 - 1100
I kvarteret Trekanten grävdes på 1920-talet fram ett hus av en typ som länge
betraktades som karaktäristisk för Sigtuna och gick under benämningen ”Sigtunahuset”. Senare grävningar i andra kvarter har visserligen visat en mängd andra
huskonstruktioner och -storlekar, men också att liknande hus förekom på flera
andra håll i staden kring mitten av 1000-talet.
Huset var ett icke-jordgrävt flätverkshus, omkr. 3 x 4,5 meter stort. Det var
byggt på glest lagda stenar och hade en syllram av ek, där syllarnas tjocklek var
mellan 3 och 5 cm och deras bredd mellan 10 och 14 cm. Ett hörn var välbevarat,
och där korsade syllarna varandra halvt-i-halvt med urtag som endast var ett par
centimeter djupa. Den enda skalle som fanns kvar var omkr. 7 cm lång. I båda de
mötande syllarna fanns tapphål för stolpar intill hörnet, omkr. 4 x 12 cm, i den
övre syllen belägen precis i krysset. Varje hörn hade alltså dubbla stolpar. Genom
syllarna och stolptapparna var dymlingar slagna. Däremot fanns ingen dymling i
syllmötet, utan syllramen hölls fast av väggarna, förutom den lilla stabilitet som
halvt-i-halvt-korsningen kunde ge. Denna konstruktionsprincip finns också i
sentida skånska flätverkshus och tycks alltså ha varit livskraftig.
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Bild 43. Trädgårdsmästaren ca 1100 - ca 1125. 1:250. Fr. Wikström 2011. More plots

have two workshops side by side facing the street, or one house with two rooms. House 48/52, a
kitchen/dwelling, has a wooden floor, the first one observed in Sigtuna, and benches.
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b

Bild 44. a Flätverkshuset i Trekanten, ca 1050. 1:100. Fr. Arbman 1926. b Handelsmannen hus 4b, västra syllhörnet, ca 1050. 1:20. Fr. Anderbjörk 1937. a A wattle
house with sill, around AD 1050; the entrance is in the lower left-hand corner, where mortises are visible
in the sill. b A sill corner in another wattle house, around AD 1050.
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I syllarna var 2 cm stora störhål borrade på ett avstånd av omkr. 15 cm från
varandra. En del av en flätverksvägg stod kvar till 10 - 15 centimeters höjd, och
en kullfallen del av en annan vägg låg utanför en av syllarna. Lerklining fanns inte
kvar men hade säkert funnits.
På en syll fanns ytterligare ett tapphål på 68 centimeters avstånd från hörntapphålet, och mellan dessa tapphål saknade syllen störhål men var mycket nött,
varav framgick att detta var husets ingång. Golvet var av lera med instampad
småsten, och mitt på golvet fanns en härd omgiven av en rund krans av kullersten, med omkr. 85 centimeters diameter. Taket kan möjligen ha varit av trä och
näver, eftersom sådana rester fanns, men det är inte tydligt att de verkligen kom
från taket.
Utanför huset fanns kavelbroläggningar vid båda långsidorna.
Det var ett hus med en enkel princip som fungerade väl. Det kan ha varit
byggt efter 1050 och stått fram till senare delen av 1000-talet – 25-30 år eller mer.
Det har inte brunnit utan kan möjligen ha stått och förfallit en tid.
Nästa hus på platsen, byggt i slutet av 1000-talet eller omkr. 1100, hade en
grund av kraftiga stenar och husmått omkr. 4 x 6 meter. Vilken sorts väggkonstruktion huset hade går inte att avgöra. Det fanns stockrester, och det kan inte
uteslutas att träresterna var bottenvarvet i ett knuttimrat hus, men huset kan lika
gärna ha varit byggt i skiftesverk. Mot mitten av ena gavelväggen hade det en
rektangulär härd, omkr. 90 x 110 cm.
Handelsmannen 1050 - 1100
Längre bort på samma sida av Stora gatan som Trädgårdsmästaren, i kvarteret
Handelsmannen, grävdes på 1930-talet fram tre hus, som hade legat intill gatan
och var bodar eller hantverkshus. De ingick i en lagerföljd utan angivna säkra
dateringar. Med ledning av dateringarna i lagerföljden i Trädgårdsmästaren
uppskattar jag att de byggdes omkr. 1050.
Två av husen (4b, 4c) var omkr. 11 kvm stora och låg tätt intill varandra,
sannolikt på samma tomt, och med en öppen yta bakom. Det tredje huset (4a)
var 26 kvm stort och indelat i två rum, varav det ena vette mot gatan och det
andra in mot tomten.
Den öppna gårdsytan påminner om Trädgårdsmästaren, där det fanns en liknande yta bakom gathusen på ett par tomter. Det ser ut som om detta var ett
behov som fanns på flera håll. Handelsmannens öppna yta hade en träbeläggning
av plankor, en bit av ett båtbord och en bit av en dörr, vilka alltså återanvändes
på detta sätt.
Alla husen var byggda i flätverk, som var delvis bevarat. Delvis stod flätverket
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Bild 45. Handelsmannen hus 4a, 4b och 4c, omkr. 1050, alla tre flätverkshus; överst ett

tvårumshus med jordgrävt flätverk ut mot gatan t. h.; i mitten ett hus med delvis jordgrävt
flätverk och yttre stödkäppar; längst ner ett hus där flätverksväggen var delvis bevarad.
1:100. Fr. Anderbjörk 1937. Three wattle-and-daub houses around AD 1050, partially earthfast
and partially non-earthfast; the house in the middle has external braces along two walls. The houses face
to the street to the right in the picture.
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på syllar, som till stor del var bevarade och var omkr. 10 cm tjocka och hade
tydliga störhål på omkr. 15 centimeters avstånd. Men alla hus hade också väggpartier där flätverksstörarna var stuckna direkt ner i marken. I ett fall (4b) fanns
käpphål i marken mitt för varje stör som visade att störarna hade behövt stöttas.
I ett vägghörn (4b, västhörn) kunde man se samma konstruktion som i
Trädgårdsmästarens flätverkssmedja och Trekanten – avlånga tapphål i sylländarna, som visade att huset haft dubbla hörnstolpar med dymlingar slagna
genom syll och stolptapp. Liksom i Trekanten saknade syllfogningarna dymling,
så att syllramen hölls ihop av väggarna. I de två små husen hade syllarna som
vette mot gårdsplanen tapphål för dörrstolpar med 94 centimeters mellanrum.
Att det var dörrar visas av att syllarna saknade störhål där. Tvårumshuset hade
en mellanväggssyll med störhål som visade att väggen var utförd i flätverk.
Endast glesa stenar fanns under husen. Alla husen hade lergolv. Inga härdar
fanns.
I lagren från före 1050 kunde enbart flätverkshus ses, jordgrävda eller med
syll, och bara i det närmast föregående skedet fanns en rad med stenar. Att döma
av de grävningsresultaten skiljer sig Handelsmannen delvis från Trädgårdsmästaren under större delen av 1000-talet.
I närmast följande skede, från slutet av 1000-talet eller fram mot 1100, fanns
en syllrest med ränna för resvirke – det enda tydliga exemplet på resvirkeskonstruktion som hittills påträffats i Sigtuna – i ett hus som efterträdde de två
små. Det tredje huset efterträddes av ett hus med fragment av ett stockvarv. Inga
hörn var bevarade, så man kan inte säga om det varit knuttimrat eller byggt i
skiftesverk. Inga golv eller härdar fanns bevarade.
Bland fynden fanns, förutom keramik och kammar, en järnring till en
Torshammare och en läst till en barnsko (för större barn), vilket tyder på en
skomakarverkstad.
Urmakaren 1050 - 1100
I nordvästra delen av Urmakaren fanns bara fragment av ett par hus bevarade
från tiden efter 1050. Övrigt var förstört av en senare anlagd begravningsplats.
Den sydöstra delen hade samma struktur under andra hälften av 1000-talet
som under den första, det vill säga alla tomter hade hus mot gatan med ungefärligen samma mått som tidigare, mellan de två mittersta helt utgrävda tomterna gick
fortfarande en passage, och den sydvästra av dessa tomter hade två mindre hus i
sin bakre del med en öppen yta framför, mot passagen, medan granntomterna
bara hade ett bakre hus, lite större.
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Bild 46. Urmakaren ca 1050 - ca 1100. 1:200. Fr. Ros 2009.

Most of the houses have
stone foundation; several houses are partially earthfast and partially non-earthfast.
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Påfallande är att det på alla de tre tomter som kunde ses fanns ett drygt
meterbrett avstånd mellan gathuset och det bakomliggande huset, så att det
bildades en tvärpassage över flera tomter, liknande den i Trädgårdsmästaren, eller
kanske snarare en rad gårdsplaner. En passage fanns också, liksom tidigare,
mellan de två nordöstligaste tomterna.
Liksom i föregående skede stod husen ganska länge, flera uppemot 50 år.
Även om man skulle tänka sig en något annorlunda datering, rör det sig om 35 40 års livslängd.
Alla hus mot gatan hade stengrund mer eller mindre runtom. De bakre husen
hade sten åtminstone delvis, men det var inte alltid möjligt att se på grund av
sentida nergrävningar.
Det hus (A182) som ersatte de tidigare kokhuset på den sydvästra hela tomten
var något större än detta, 19 kvm, och fungerade troligen också som kokhus. Det
hade härd i det hörn som tidigare varit ingångshörn, och i en kvartscirkel runt
härden fanns en rad störhål som tyder på rökfång. Husets ingång låg troligen på
gavelväggen bredvid härden, ut mot den öppna ytan. Härden och ingången hade
alltså skiftat plats. Under huset fanns enstaka stenar, under ingångsväggen flera i
rad. Stockrester fanns kvar från tre av väggarna och ett hörn, det som låg närmast
ingången. Stockarna kan ha utgjort syll till ett skiftesverkshus eller möjligen
nedersta varvet i ett knuttimrat hus. Hörnet är inte så detaljerat redovisat att man
kan få en klar uppfattning om dess form, och eventuellt var resterna inte
fullständiga.
Det bakomliggande huset (A183), troligen ett förråd, omkr. 18 kvm stort, är
gåtfullt. Där fanns tre stolphål motsvarande jordgrävda stolpar i två hörn och en
stolpe mittemellan. Parallellt med stolplinjen på knappt 2 decimeters avstånd
utanför fanns en nästan tät rad med stenar. Antingen utgjorde de en terrassering,
varför är svårt att förstå, eller också grund till själva huset, och då bildade stolparna en inre konstruktion, som också är svår att förstå behovet av. Om det hade
rört sig om stöd för ett förvaringsloft borde avståndet ha varit större.
Gathuset (A58) på den tomten hade en grund av mestadels tätt lagda stenar
av varierande storlek, utom under en vägg där de låg glest. Grunden bildade en
mycket regelbunden rektangel på 4,8 x 5,7 meter, dvs. 27 kvm. Huset var ickejordgrävt, troligen byggt i ramverk, men knuttimring kan inte uteslutas. Utgrävaren anser att huset var en loftstuga med svalgångar, men jag finner ingenting
som tyder på det.
Grannhuset i nordöst (A71) var 24 kvm stort och hade stengrund runtom
och var skevt till skillnad från det nyss beskrivna. Stolphål fanns i två hörn, mitt
på varje långvägg och på ett par ställen till, men det fanns också hörnstenar i
några hörn. Huset var alltså delvis jordgrävt och delvis inte. Under gavelväggen
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Bild 47. Urmakaren ca 1100 - ca 1150.
1100 - 1150.

1:200. Fr. Ros 2009. Urmakaren around AD

143

mot gatan hade grunden större stenar, och på några decimeters avstånd utanför
låg ytterligare en rad glesa stenar vars funktion inte är klar, möjligen kan det ha
rört sig om ett utskjutande tak. Utanför ena ändan av gatväggen låg oregelbundet
lagda stenar som möjligen kan visa på husets ingång. Strax utanför ena långväggen fanns en rad mindre stolphål och stenar, vilka tolkas som stöd för väggen,
men det är inte helt klart.
Huset bakom på samma tomt (A190) var mycket stört men visade stengrund
där det gick att se.
Gathusen (A11, A175) på de två övriga tomterna hade stengrund i de delar
som låg inom grävytan, men det är inte klart om det också kan ha funnits stolphål
på vissa ställen. Det nordöstligaste av dessa ersattes under senare delen av 1000talet med ett hus (A209) som delvis låg på småsten och delvis på stora stenar,
några 80 cm stora. Det var tydligt icke-jordgrävt. Det hade härd i hörnet mot
gatan.
Golven i husen bestod av lera, grus, sand eller kulturjord, oftast i någon
blandning. Ett av husen mot gatan (A71) kan ha haft en väggfast bänk. Kokhuset
har brunnit, och resterna tyder på trätak. Även gathuset på granntomten har
brunnit.
Urmakaren på 1100-talet
Tomtstrukturen i Urmakaren bestod in på 1100-talet. Nya hus byggdes på samma
platser som tidigare, synbarligen i samma teknik och med samma funktion. Inte
heller från 1100-talets första hälft kan några säkra spår av knuttimring ses. Alla
gathusen hade skev rektangulär form, även det som efterträdde det tidigare
regelbundna huset. I det yngre huset fanns några småstensrader som tyder på
rumsindelning eller avbalkningar och en stensättning som kan markera ingång.
Svalgång och loftkonstruktion med trappa är föreslagna, men då ingen utförlig
grävrapport finns, är det svårt att bedöma troligheten för det.
Humlegården 1050 - 1080
Från området norr om vägen i Humlegården fanns nästan ingenting bevarat från
årtiondena efter 1000-talets mitt på grund av nergrävningar från den begravningsplats som anlades där senare. Endast ett hörn av en stengrund syntes.
Söder om vägen var strukturen i princip likadan som tidigare, men inga
lämningar fanns kvar från den östligaste delen.
Längst i väster fanns som tidigare en del av ett tämligen stort hus (Y), möjligen omkr. 40 kvm, med en mestadels tät stengrund med 35 - 40 cm stora stenar
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b
Bild 48. a Humlegården ca 1050 - ca 1065. b Humlegården ca 1065 - ca 1080. Båda
planerna 1:300. Fr. Wikström 2008.
Mostly non-earthfast construction; house G is partially
earthfast. The houses Y, O, N, and M are dwellings; house H is a workshop/kitchen; house G is
possibly a weaving house.
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till skillnad från sin föregångare, som haft glesa stenar. Huset var uppenbarligen
icke-jordgrävt och troligen byggt i skiftesverk. Det var något förskjutet mot
nordöst jämfört med det tidigare. Det hade härd intill mitten av norra kortväggen, och golvet hade lagts om en gång. På det övre golvlagret fanns två skilda
grupper av stenar som eventuellt var underlag för mellanväggar, men det är
osäkert. Det skulle betyda att huset under sitt senare skede var trerummigt och
att det rum som hade härd då bara var 12 - 15 kvm stort. Huset hade troligen sin
ingång på långsidan mot passagen och hade en 80 cm bred stenlagd yta mellan
väggen och passagen, dock inte just vid den förmodade ingången.
Öster om passagen låg norra änden av ett hus (O) som delvis hade en tät
stengrund och också ett stolphål på gavelväggen. Det kan ha varit delvis jordgrävt
och delvis inte. Liksom i grannhuset låg en härd intill mitten av gavelväggen, och
huset var sannolikt en bostad. Detta hus var förskjutet söderut i förhållande till
sin föregångare. På området norr om huset, mot vägen, där det förut var en
öppen arbetsyta, blev det på så vis plats för ett hus på 4,5 x 5 meter (H) med
gaveln mot passagen. Det hade ett fåtal stenar i grunden, bland annat under ett
hörn, och en osymmetriskt placerad mitthärd. Fynd tyder på att huset användes
för hornhantverk för eget bruk och som vävstuga och kokhus. Både detta hus
och bostadshuset på samma tomt förstördes genom en brand. Brandresterna
visade att bostadshuset hade haft torvtak och verkstadshuset trätak.
Efter branden byggdes en enklare ekonomibyggnad (G) på samma plats som
verkstadshuset. Det hade jordgrävda stolpar åtminstone i två hörn och på ett par
ställen till. Det stod endast under en kortare tid. Också ett nytt bostadshus (M)
byggdes, och av det fanns bara några stenar i ett hörn kvar.
Längre åt öster fanns stenrader som sannolikt tillhört ett hus (N) vars övriga
utformning inte gick att avgöra, mer än att brandrester visade på torvtak.
Golven i husen bestod av lera, i något fall uppdragen över stengrunden (Y),
eller av trampad jord eller kulturlager.
Inte någonstans i Humlegården finns lämningar som tyder på någon knuttimring.
Under 1000-talets sista årtionden skedde en stor förändring i området. Dels
anlades en 2,5 meter bred stenlagd väg delvis i den befintliga vägens sträckning,
men svängande lite norrut i den östra delen, och dels anlades en kristen begravningsplats norr om vägen. Den stenlagda vägen tolkas som en processionsväg.
De bebyggelselämningar som fanns söder om vägen från den perioden visade
att tomtstrukturen bestod, liksom tvärpassagernas lägen. I övrigt fanns spridd
sten som efter husgrunder.
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S:ta Gertrud 1040 - 1070
I S:ta Gertrud brann det västra knuttimrade huset. Det som byggdes därnäst
(A50), omkr. 1040, låg 2 meter längre söderut på tomten och hade en helt annan
konstruktion, som var ganska tydlig trots att bara en mindre del av huset låg
inom grävytan. Någon stengrund tycks inte ha funnits. Huset uppskattas ha
varit omkr. 5 meter brett och var utfört i icke-jordgrävt flätverk på syll. Syllen
var omkr. 12 cm bred. Ett syllhörn låg inom grävytan och visade samma konstruktion som de liknande husen i Trekanten, Trädgårdsmästaren och Handelsmannen vid mitten av 1000-talet. De korsande syllarna möttes i urtag halvti-halvt. Tapphål för hörnstolpar redovisas inte och syntes kanske inte i resterna,
men i syllstocken syntes tydliga störhål på jämna mellanrum. I tre av hålen fanns
störar nerstuckna och mellan dem satt vidjor i två skikt. Härd fanns inte inom
grävytan men kan ha funnits i den del av huset som låg utanför. Golvet bestod
av sand och lera.
Norr om huset fanns en öppen yta, en 1 meter bred tvärpassage till den större
passagen som fortfarande gick i nordsydlig riktning mitt i området. Tvärpassagen
hade en träbeläggning som delvis bestod av återanvänt brandskadat virke.
I områdets östra del avhystes bebyggelsen, och en kristen begravningsplats
anlades där. I ett något yngre lager syntes den bogårdsmur som byggdes kring
denna, exakt i gränsen för nord-syd-passagen. Vid ungefär samma tid hade huset
i väster tjänat ut och ersattes inte.
Sigtuna vid övergången till 1100-talet
Vid slutet av 1000-talet fanns det i Sigtuna en repertoar av olika byggtekniker.
Jordgrävning var sällsynt.
Flätverk förekom i liten utsträckning och då med syll.
Knuttimring förekom i något större utsträckning men var på inget sätt
dominerande.
Skiftesverk var vanligare än knuttimring.
För många hus kan inte säkert avgöras om de var byggda i ramverk eller
knuttimring, men i allmänhet är i de fallen ramverk troligare. För många av dem
kan inte typen av ramverk avgöras säkert, men skiftesverk är där ofta troligare än
flätverk.
När flätverk förekom, var det oftast i husen mot gatan. Gathusen kunde för
övrigt vara uppförda i vilken teknik som helst. De relativt stora hallhusen var med
all sannolikhet byggda i skiftesverk. Därutöver finns inte några helt entydiga
samband mellan byggteknik och funktion eller byggteknik och storlek. De
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knuttimrade hus som förekom var ofta kokhus, men knuttimring kunde
förekomma i alla sorters hus utom hallhus.
Stengrund var vanlig men kunde ha mycket varierat utförande, alltifrån täta
vällagda rader runtom av halvmeterstora stenar till enstaka mindre stenar under
hörn och dörrposter.
I en del fall finns ett visst samband mellan stengrundens utformning och
husets konstruktion. Det lätta ”Sigtunahuset” hade enstaka mindre stenar, och
stora hallbyggnader i skiftesverk hade kraftiga stengrunder. De knuttimrade hus
som fanns i slutet av århundradet hade täta och gediget byggda stengrunder. I
övrigt finns inget entydigt samband mellan grund och konstruktion.
Golven var oftast av lera, annars grus eller sand, eller någon blandning av
sådana material. Trägolv syns inte förrän på 1100-talet.
I några hus fanns fast bänkinredning, men det var inte vanligt.
Härdar anlades på det sätt som var fördelaktigast för behovet. I hallarna låg
de i husens mittlinje, oftast friliggande, där de på bästa sätt värmde och lyste upp
husen och möjliggjorde en bänkmöblering som passade den sociala samvaron. I
verkstäder för eldkrävande hantverk fanns också oftast mitthärdar, där man lätt
kunde nå härden från olika håll. I kokhusen låg härdarna alltid i hörn. De husen
var inte större än att värmen och ljuset ändå nådde hela huset, och härdens
hörnplacering lämnade en stor golvyta fri för de mycket varierande göromål som
förekom. Mycket ofta hade dessa härdar tydliga rökfång. I enstaka fall låg härden
i bänkhörn. Ugn har inte kunnat konstateras. Enda säkra ugnar är glasugnar, men
det finns inga exempel på sådana just vid 1000-talets slut.
Tak kan sällan ses. Brandrester visar ganska ofta på torvtak, och sådana kunde
förekomma på alla sorters hus. Ibland fanns stora askmängder som tyder på
trätak.
Allt detta gäller hittills framgrävt material. Det kan inte uteslutas, att eventuella nya grävningar kan visa material med delvis annan karaktär.
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Stadshus i norra Europa
Husen i norra Europas städer under den tid den här studien omfattar skiljer sig
åt, bland annat beroende på byggnadstradition på den omgivande landsbygden
och på topografi, markbeskaffenhet och tillgängligt byggnadsmaterial. Jag har
delvis beskrivit dem i mitt förra arbete. Här följer en jämförande översikt för att
sätta in Birka och Sigtuna i ett stadssammanhang. Den visar stora drag. I själva
verket fanns naturligtvis nyanserande detaljer. Underlaget är olika fylligt beroende
på hur mycket som är utgrävt i respektive städer.
Inre stolpbärning förekom i Kaupang i Vestfold (800-tal)164 och i Dublin på
Irland (900-tal och 1000-tal)165. Som regel var stolparna jordgrävda, men i Kaupang fanns också enstaka hus där stolparna tycks ha stått på golvet, möjligen på
något stöd. Väggarna var utförda i lerklinat flätverk. Husen hade ungefär rektangulär form – utan att stolphål efter ramverk fanns – och i Dublin med rundade
hörn. Grundläggning under väggarna förekom inte, däremot fanns stenterrasseringar i Kaupang, därför att marken sluttade. I Kaupang kunde husen vara 6 10 meter breda och 12 - 20 meter långa, i Dublin 4 - 6 meter breda och 6 - 9
meter långa. I både Kaupang och Dublin hade husen förhöjda sidopartier längs
långsidorna, mitthärd och ingång på kortsidan som vette mot vattnet. Golven i
Kaupang var jordgolv, i Dublin grusgolv med vävda flätverksmattor. I båda
städerna var tomterna oregelbundna men alla mycket smala, så att husen stod tätt
intill varandra.
Dorestad i Rhendeltat (600-tal och 700-tal)166 och Hedeby på Sydjyllands östsida (800-tal)167 hade jordgrävda ramverkshus med lerklinade flätverksväggar och
ibland stavverksväggar. Alla hus i Dorestad och de flesta i Hedeby hade yttre
snedsträvor ställda mot långväggsstolparna. Grundläggning under väggarna förekom inte, men de yttre snedsträvorna i Hedeby kunde stå på träplattor. Vanliga
breddmått var 5 - 6 meter och vanliga längdmått 10 - 12 meter i Hedeby och
uppemot 13 meter i Dorestad. I Hedeby kunde husen ha ett, två eller tre rum.
Ingång kunde ligga både på långsida och kortsida. I Hedeby hade husen mitthärd,
ibland i form av ugn. Sannolikt hade också husen i Dorestad mitthärd, men det
finns inga spår. Som rena undantag förekom i Hedeby några mycket små knuttimrade hus i ek, som jag har beskrivit och kommenterat i mitt tidigare arbete.
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Bild 49. Platser i nordvästra Europa som nämns i texten i detta och i senare avsnitt.
Alla är inte samtidiga. 1: 10 milj. Places in north-western Europe mentioned in the text in this
part or in later parts. All places are not contemporaneous.
1. Trondheim. 2. Vesle Hjerkinn. 3. Oslo. 4. Kaupang, Gokstad. 5. Sigtuna.
6. Birka. 7. Ribe. 8. Danevirke. 9. Hedeby. 10. Lund. 11. Åhus. 12. Wollin.
13. Stettin. 14. Gdansk.
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Från Dorestad finns inga beskrivningar av golv. I Hedeby bestod golven
mestadels av sand, ofta med stora flätverksmattor under. Något parti av huset
kunde vara förhöjt för att tjäna som sovplats. Trägolv förekom i enstaka fall,
möjligen i de knuttimrade husen, men det är oklart. Dorestad hade i området
närmast vattnet en regelbunden tomtindelning, där husen låg tätt, men inte lika
tätt som i Kaupang och Dublin. (Det fanns också områden längre från vattnet
med större tomter med agrar inriktning, där husen hade konvexa långsidor.) I
Hedeby var tomtindelningen inte lika regelbunden. Från handelsområdet i Ribe
på Sydjyllands västsida (700-tal) är inga husrester bevarade förutom några få
grophus. Utanför handelsområdet fanns hus av landsbygdskaraktär med inre
stolpbärning samt grophus. Handelsområdet hade 6-8 meter breda och uppemot
30 meter långa tomter, som låg sida vid sida i två rader på varsin sida av en väg
parallell med stranden, med kortsidorna mot vägen och ena radens kortsidor mot
vattnet.
Wollin (från 800-tal till 1100-tal)168 hade dels olika former av ramverkshus,
mestadels i skiftesverk, senare också i flätverk, och dels knuttimrade hus, de
senare från andra hälften av 900-talet och framåt. Husen uppfattas ha haft
stående jordgrävda stolpar som stöd dikt an mot väggarna. Grundläggning förekom inte. Ett vanligt husmått för alla konstruktionstyper var 5 x 6 meter, och
husen kunde ha ett eller två rum. Husen hade härdar, men härdläge framgår inte,
inte heller om ugnar förekom. Ingångsläge är oklart. Husen hade lergolv eller
trägolv, men från vilken tid trägolv förekom framgår inte. Tomtplanen var mycket
regelbunden med i princip rektangulärt gatunät och fyra tomter i varje kvarter.
Åhus i Skåne (700-tal och 800-tal)169 hade en regelbunden tomtplan med 20
x 25 meter stora tomter och ofta omkr. 5 x 10 meter stora hus, och dessutom ett
stort antal grophus. Det liknade ingen av de andra städerna.
De ryska städerna Staraja Ladoga (från 700-talet och framåt)170 och Novgorod
(från 900-talet och framåt)171 skiljer sig ganska mycket sinsemellan. Staraja Ladoga hade en nybyggarstart med flera grupper av olika ursprung som växlade om
med att bebo platsen i en inte särskilt organiserad form, men Novgorod hade
från början tre skilda stadsdelar bebodda av tre olika folkgrupper, alla med
välorganiserad bebyggelse. I båda städerna var knuttimring den helt dominerande
byggtekniken. I Staraja Ladoga fanns dels mindre hus på 15 - 20 kvm, dels
mellanstora hus på 40 - 50 kvm, och dels, i ett senare skede, mycket stora hus på
80 kvm eller mer. I Novgorod hade bostadshusen alla mått från 30 till 85 kvm,
de flesta med två rum, men ettrumshus och trerumshus förekom också. Uthusen
var mindre. Grundläggningen bestod av träklabbar under hörn och lägre sidor. I
Staraja Ladoga förekom att de stora husen hade inre stolpar. En altankonstruktion i trä var vanlig i Staraja Ladoga, och i Novgorod förekom ofta en ramkon-
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struktion av stockar kring husen. Vanligtvis hade husen där en utskjutande
förstuga. I Staraja Ladoga hade många hus mittugn, men de minsta husen hade
hörnugn. I Novgorod hade de flesta husen hörnugn och vissa mittugn. Trägolv
var vanliga i Staraja Ladoga och regel i Novgorod. Fasta sittbänkar förekom i
Staraja Ladoga och var vanliga i Novgorod. Staraja Ladoga hade tomtgränser som
växlade något i fredliga tider och gjordes om helt efter ödeläggelser, som inträffade flera gånger. Novgorod hade en fast plan med huvudgator som följde
terrängen och tvärande gator som var oregelbundet lagda. Tomterna kunde vara
på 1000 - 2000 kvm och efter delningar på 1000-talet 600 - 800 kvm, och de
rymde ett flertal byggnader av olika storlek. De ursprungliga tomtgränserna från
900-talet låg fast ända till 1400-talet.
Birka i Svealand (från 700-talet till 900-talet)172 hade ramverkshus, till en början jordgrävda och från slutet av 800-talet icke-jordgrävda. Sigtuna, också i Svealand (från 900-talet och framåt)173, hade huvudsakligen ramverkshus, till en
början mest jordgrävda och ganska snart till största delen icke-jordgrävda. Några
årtionden efter anläggandet, och därefter, förekom också knuttimrade hus. Från
början av 800-talet blev grundläggning med sten vanlig i Birka, och i Sigtuna var
det regel, frånsett varierande skick i starten. Birkas hus varierade i storlek mellan
ungefär 25 och 45 kvm, och i Sigtuna förekom alla storlekar mellan 15 och 55
kvm. Vanligtvis var det ettrumshus, men tvårumshus förekom också. Ingångar
låg vanligast på långsida, men det fanns också hus med ingång på gaveln, och det
gäller både Birka och Sigtuna. I Birka var mitthärd vanligast, men hörnhärd förekom, framför allt i bänkhörn. I Sigtuna förekom både mitthärdar och hörnhärdar
i olika sorters hus. Golv bestod i bägge städerna av lera, jord, grus eller sand.
Fasta bänkar fanns i flera hus i Birka men bara i ett fåtal hus i Sigtuna. Birka hade
en fast tomtstruktur från början, vilken modifierades senare, delvis beroende på
landhöjningen. Sigtuna hade redan från början en tomtplan, som varierade något
mellan olika kvarter men som på de flesta håll låg fast i flera hundra år. Staden
hade flera parallella gator, något krökta efter terrängen, och tvärpassager.
Lund i Skåne (1000-tal)174 började som bebyggelse kring en kungsgård i slutet
av 900-talet med agrar struktur. Omkr. 1020 reglerades 2000 - 3000 kvm stora
tomter utan hänsyn till topografi eller markbeskaffenhet. Grundläggning förekom inte, däremot rustbäddar av ris på den sanka marken. Husen, som låg ganska
spridda, var byggda i jordgrävt flätverk och i princip rektangulära men oregelbundna, 30 - 45 kvm stora. De hade i allmänhet hörnhärd, i flera fall i form av
ugn, och lergolv. Närmare mitten av 1000-talet fanns ett mindre hus som troligen
inte var jordgrävt och som hade trägolv. Bänkar av kalk eller lera förekom. Efter
mitten av 1000-talet tätnade bebyggelsen, och flera hus byggdes i stavkon-
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Bild 50. a-b Kv. Apotekaren i Lund under första halvan av 1000-talet (a) och omkr.

1100 (b), rena flätverkshus under hela perioden. 1:500. Fr. Carelli 2001.
c Perspektivisk rekonstruktion av bebyggelse på PK-bankstomten och Thule-tomten i
Lund, ca 1020. Huset av Trelleborgstyp är inget ordinärt inslag i staden; det finns
rekonstruerat i f. d. Högs vikingaby men numera i förändrat skick. Övriga hus på bilden
är enbart schematiskt framställda, då lämningarna var svårtolkade. Fr. Andrén 1976.
a-b Wattle-and daub buildings in Lund in the first half of the 11th century (a) and around AD 1100
(b). c A schematic perspective of two other blocks in Lund, around AD 1020.
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struktion. Trägolv förekom i några fall. Åtminstone ett par hus tycks ha varit ickejordgrävda.
I de norska städerna Trondheim (från 900-talet och framåt)175 och Oslo (från
1000-talet och framåt)176 var knuttimring helt dominerande. Några få hus var
ramverkshus, av de hus där konstruktionen har kunnat bestämmas. I Oslo förekom grophus i tidigaste skede. Grundläggningen bestod oftast av träklabbar, men
sten förekom också, eller ingen grundläggning alls. Karakteristiskt för Trondheim
är terrasseringar i sluttningen mot vattnet, träkonstruktioner fyllda med grus och
sand. Husen hade ett eller två rum, i enstaka fall tre. I Trondheim varierade
husstorleken under den här studerade tiden mellan 15 och 20 kvm för ettrumshus
och mellan 35 och 55 kvm för tvårumshus, i Oslo mellan 10 och 25 kvm för
ettrumshus och mellan 40 och 55 kvm för tvårumshus. Som regel var tvårumshusen bostäder med ingång på husets långsida, och ettrumshusen var uthus,
möjligen med ingång på gaveln, åtminstone de minsta. Bostäderna hade i regel
hörnhärd och nästan alltid trägolv, medan uthusen hade sand-, grus- eller
jordgolv. Mullbänkar var vanliga i bostadshusen. Tomterna i Trondheim hade en
något svängd form och var 6 - 7 meter breda och 30 - 35 meter långa med
kortsidan mot gatan och med gränser som tycks ha flyttats något fram och
tillbaka under de första skedena. Oslo hade 8 meter breda tomter med raka
gränser som låg fast.
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Knuttimringen i Sigtuna
Från perioden 1000 - 1100 har hittills påträffats tydliga rester från 10 knuttimrade
hus i Sigtuna. Av dem var 8 bostäder/kokhus, ett var en smedja och ett var ett
flerfunktionshus i läge mellan gathus och kokhus. Av kokhusen var 7 byggda
1000 - 1050 och ett omkr. 1075. Flerfunktionshuset var byggt omkr. 1050 och
smedjan omkr. 1075.
Två av husen låg på granntomter inom kv. S:ta Gertrud och var bostadshus
byggda omkr. 1010. Fem av husen (210ab m fl enligt nedan) låg på samma tomt
inom kv. Trädgårdsmästaren men inte samtidigt, utan de var byggda under tre på
varandra följande skeden från 1020 till 1075, och under två av dessa skeden fanns
två knuttimrade hus samtidigt på olika platser inom tomten: kokhus plus flerfunktionshus (212, 194a) respektive kokhus plus smedja (194b, 197).
Det allra äldsta belagda knuttimrade huset (103), ett kokhus, låg på en annan
tomt i Trädgårdsmästaren och följdes av en ombyggnad, ett nytt knuttimrat hus
inom samma skede (101). De byggdes omkr. 1000 respektive omkr. 1010. Omkr.
1020 byggdes ett knuttimrat hus (302a), också ett kokhus, på en tredje tomt inom
Trädgårdsmästaren.
En knutrest finns konserverad från ett av dessa hus, nämligen Trädgårdsmästarens smedja från omkr. 1075 (hus 197). Foton finns också från de båda
husen i S:ta Gertrud från omkr. 1010, men inga närbilder. Vidare finns foton från
två av Trädgårdsmästarens kokhus, från omkr. 1010 (hus 101) respektive omkr.
1020 (hus 302a).177
Alla bevarade knuthörn var inte så välbevarade att typen av knut var möjlig
att se. De knutar där typen kunde avgöras var dels en i S:ta Gertrud (från 1010)
och dels den som är konserverad (från 1075).178
Den konserverade knuten visar ett grovt gjort urhugg i stockens ovansida, i
princip lika brett som stocken är tjock, med något rundade sidor och platt botten.
Stocken är 15 cm bred och knuthugget 14,5 cm brett i sin översta del. Den flata
botten på knuthugget är omkr. 10 cm bred (dvs. i stockens längdriktning). Det
innebär att det är en rundknut. Att få till rundningen i nedre delen av hugget är
ett av de svårare huggtekniska momenten, och det är troligt att man gjorde en
förenkling. Man har inte bemödat sig om att göra ett välformat halvrunt hugg.
En orsak till det skulle kunna vara att huset inte var viktigt, därför att huset troli-
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Bild 51. Konserverad knut från Trädgårdsmästaren, hus 197, ca 1075. Foto förf. 2003.
A preserved timber-joint from around AD 1075 in Sigtuna.
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gen inte skulle stå mer än några få årtionden, så att man inte var så noga med hur
man högg. Men om man har träning i att hugga knutar är det knappast möjligt
att göra ett så oregelbundet hugg. En troligare orsak är att den som högg inte
hade någon större vana. Det skulle i sin tur kunna bero på flera saker – antingen
att det inte fanns någon utbredd vana att hugga rundknut i staden eller i regionen,
eller också att just den här huggaren var otränad – vilket i så fall också betyder
att man inte lade stor vikt vid huset. Det är att märka att dateringen är omkr.
1075, det vill säga 75 år senare än det äldsta funna knuttimrade huset.
Stockarna i S:ta Gertrud är 16 - 18 cm tjocka. Knuten på västra tomten, från
omkr. 1010, anges i rapporten ha varit en rännknut. Närbildsfoto finns inte kvar.
Utgrävaren uppger att den var mycket lik den konserverade knuten från Trädgårdsmästaren.179 Alltså var det inte en rännknut, utan en rundknut – det är
väsentligt att framhålla. Jag har beskrivit olika knuttyper i mitt förra arbete.
Rännknut innebär att den ovanliggande stocken skulle ha haft snett avfasade
sidor, och det är helt otänkbart, när understockens knuthugg är så brett nertill.
Det har förekommit många påståenden om rännknutar utan att det har
funnits underlag för sådana påståenden. Ursprunget tycks vara en avhandling av
folklivsforskaren Karl-Olov Arnstberg180, där han direkt säger att han inte
urskiljer rundknut som en särskild knuttyp men inte ger något argument för det.
Det är felaktigt, eftersom rännknuten har ett annat funktionssätt än rundknuten.
Rännknutens sneda avfasningar i den ovanliggande stocken motsvaras av att hugget i den underliggande stocken är smalare än i en rundknut, med V-form och en
platt botten som är ganska smal. Om botten är bred är det fråga om en rundknut
med kanske inte bästa passform, och troligen tätades den med mossa om det
gällde ett bostadshus. Om det funnits avfasningar i överstocken skulle passformen ha blivit undermålig. Poängen med avfasningar i V-form är att de hindrar
stocken från att vrida sig med tiden, vilket annars är ganska vanligt.
Uppfattningen att rännknut och rundknut är samma sak tycks ha slagit rot
bland arkeologer, och påståenden om rännknutar har upprepats gång på gång i
olika sammanhang, utan att någon analys har gjorts och utan att knuthuggens
form och proportionerna mellan knutens olika mått har granskats. Jonas Ros tar
upp min ståndpunkt om rundknut vid sidan av påståendena om rännknut, utan
att nämna mina argument för rundknut och utan att nämna att argument för
rännknut aldrig har framförts och i själva verket inte existerar.181
Alla bevarade knutskallar i Trädgårdsmästaren var omkr. 10 cm långa, men i
S:ta Gertrud var de 30, 40, 50 respektive 70 cm långa, liknande Novgorods.
Mossrester fanns kvar mellan stockarna i det andra huset i Trädgårdsmästaren, från omkr. 1010.
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a

b

Bild 52.

a S:ta Gertrud hus A 43, ca 1010. En knut med långa skallar, 40 resp. 50
cm. b S:ta Gertrud hus A 19, ca 1010. Knutskallar 30 resp. 70 cm. I stocken t. v. ser
man ett ovanliggande långdrag av Novgorod-typ. Fr. Bäck & Carlsson 1994.
a-b Corner joints with long protruding ends, about AD 1010; b shows a long groove in the upper
side of the log like the logs in Novgorod.
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a

b
Bild 53. a Trädgårdsmästaren hus 101, ca 1010, på samma plats som hus 103 på bild

36, en efterföljare till detta; den södra knuten. b Trädgårdsmästaren hus 302a, ca 1020,
sydöstra väggen; ett långdrag av samma typ som i Novgorod kan ses i den stock som går
uppåt i bild. Fr. Wikström 2011. a A corner-joint, around AD 1010. b A long groove
in the upper side of the log like the logs in Novgorod, around AD 1020.
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Bland det intressantaste i alla knuttimringslämningar är att långdrag kunde ses
på två olika ställen, och i båda fallen på ovansidan av stocken. Det ena är S:ta
Gertruds östra hus, omkr. 1010. Det nämns inte i rapporten men framgår av foto.
Det andra är ett hus i Trädgårdsmästaren från omkr. 1020 (hus 302a). Båda är
alltså från tidiga skeden i Sigtunas knuttimring, när tekniken var relativt nyinförd
i staden. Långdragen har samtidigt en viss spridning i tid och mellan olika kvarter.
Troligen har långdrag gjorts även i andra hus, fastän det inte gick att se i de
bevarade resterna.
I mitt förra arbete gick jag igenom de antaganden som finns om tidigare
svensk knuttimring, vilka dels är osäkra och dels inte kan hänföras till huskonstruktioner. Någon tradition med knuttimrade hus kan inte påvisas före den
sena vikingatiden, inte ens glest förekommande. Till skillnad från ramverksbyggandet, som visserligen inte hade så stor omfattning före Birka men ändå
förekom emellanåt på skilda håll i olika former, så dök knuttimringen upp
oförmedlat.
Att lägga stockar på varandra korsvis är en enkel och generell princip, som
kan användas både för mindre och större konstruktioner. Den generella tekniska
principen var tämligen vitt spridd inom stora delar av norra Europa under den
tid som den här studien avser, och då i mindre konstruktioner som brunnar,
försvarsvallar och gravkammare. Impulser skulle alltså teoretiskt sett ha kunnat
komma från flera håll.
Detaljerna i tekniken är däremot inte generella. Långdrag förekommer i skandinavisk och rysk knuttimring, men i Mellaneuropa gör man husen täta på annat
sätt, vilket jag har beskrivit i tidigare arbete182. I alla stående skandinaviska hus
ligger långdraget på stockens undersida. Långdrag på ovansidan förekom i rysk
knuttimring i de äldsta husen i Novgorod från mitten av 900-talet och fortsatte i
rysk tradition fram till 1500-talet.183 Andra ovansideslångdrag är inte kända.
Att de tidiga knuttimrade husen i Sigtuna hade långdrag på ovansidan visar
klart på ett ryskt inflytande. Påverkan från andra slaviska områden, till exempel
Wollin, kan inte uteslutas men inte heller påvisas. I rapporterna från Wollin
redovisas inte några detaljer, och det är oklart om lämningarna var så välbevarade
att detaljerna gick att se.
Flera forskare har slutit sig till att nordisk knuttimring sannolikt är påverkad
av rysk, vilket jag har beskrivit i mitt förra arbete, och där anslöt jag mig till den
ståndpunkten. Därefter har rapporten från Trädgårdsmästaren publicerats med
uppgifter om långdrag, och dessutom har noggrannare studium av bilder från
S:ta Gertrud gett vid handen att långdrag förekom på ovansidan av stockarna
också där, så att teorin om ryskt inflytande har fått förstärkt stöd.
För att hitta rötterna till knuttimringen i östra Mellansverige finns det således
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anledning att studera den ryska knuttimringen och de svenska kontakterna
österut. Det är också lämpligt att som jämförelse studera knuttimring i nordvästra
Europa och framför allt Norge.
I mitt förra arbete beskrev jag också ett fynd i Trädgårdsmästaren, dendrodaterat till 981 plus minus 2 år. Det var en jordgrävd stolpe till ett flätverkshus
med ett nära rektangulärt halvstockstjockt hugg, där en dymling satt i botten.
Stocken hade en skalle på 17 cm som var lite spetsad. Både utförandet och
dateringen, några år före den nu angivna dateringen 985 för Trädgårdsmästarens
första skede, tyder på att den är sekundärt använd som stolpe, och möjligen har
man spetsat den då. Hugget kan härröra från en tidigare placering i ett icke-jordgrävt ramverkshus, där stockarna fogats i hörnen halvt-i-halvt med en dymling
som förstärkning. Det är osannolikt att man skulle ha använt dymling i knut vid
den tiden. Huggets nära rektangulära form talar emot knuttimring.
Det är påfallande att det är stor skillnad i noggrannhet hos de olika typer av
hugg som finns i Sigtunamaterialet. Det så gott som rektangulära hugget i stolpresten från 981 är mycket jämnt och noggrant utfört, likaså de rektangulära
huggen i syllmötena i flätverkskonstruktionen i ”Sigtunahusen” från omkr. 1050.
Däremot är knuthuggen i både S:ta Gertrud 1010 och Trädgårdsmästaren 1075
mycket ojämnt gjorda. Det hänger sannolikt ihop med att runda hugg är svårare
att utföra och kräver träning, vilket tycks ha saknats i de fallen.
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Österöver: befolkning, kontakter och
byggande
Eftersom det finns anledning att tro att knuttimringen i östra Mellansverige i hög
grad influerades av knuttimringen i öster, finns det också anledning att betrakta
dem som bodde där och vad de byggde, och vilka kontakter som fanns mellan
kulturområdena.
Avsikten med att ge stort utrymme nedan till de olika folkgruppernas byggande är att visa hur de äldsta kända rötterna till vår knuttimring i hus kan ha sett
ut. Avsikten med att ge stort utrymme till skandinavernas aktiviteter i öster är att
visa vilka möjligheter de hade eller inte hade att överföra byggnadstekniskt
kunnande.
Tidiga kontakter över Östersjön
Kulturutbyte mellan östra Mellansverige och Finland-Estland har förekommit
från neolitisk tid och framåt, vilket visas av arkeologiska fynd. Sannolikt förekom
också migration i mindre skala. Kulturutbytet ökade under romersk järnålder och
ännu mer under folkvandringstid. Från den tiden kan ses spår av att skandinaver
har flyttat familjevis till platser öster och söder om sjön Ladoga. Dessförinnan
hade svearna inte färdats längre österut än till mellersta delen av Finska viken.
Men från folkvandringstiden och framåt var det inte okänt för skandinaverna vad
som pågick på andra sidan Östersjön.184
I södra delen av Östersjön förekom rikligt med kontakter mellan Sydskandinavien och Gotland och södra Östersjökusten. Handeln intensifierades under
folkvandringstiden, bland annat driven av elitens efterfrågan på bärnsten.185
Svearnas färder i österled tog ytterligare fart under 700-talet, bland annat
därför att det uppstod möjligheter att handla med kalifatet i Bagdad, vilket skedde
i flera led, inte direkt186. De kom i kontakt med flera folkslag, som ska beskrivas
här.
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Folk och kontakter inom det stora området öster om Östersjön
Det östliga Europas historia ingår inte i svensk eller överhuvudtaget västeuropeisk allmänbildning. För att i någon mån göra de här kulturkontakterna begripliga tecknar jag bakgrunden översiktligt, och eftersom historien är rikhaltig
med växlande kulturer, blir skissen nödvändigtvis summarisk med stora förenklingar som bortser från många skeenden. Det är inte möjligt att här ge full
rättvisa åt den forskning som finns.187
Långt öster om Beloozero, dvs. åt östsydöst från Ladogasjön, nordöst om
Volga, rakt norrut från Kaspiska havet, fanns ända från bronsåldern en bofast
finsk-ugrisk befolkning kring floderna Kama och Vjatka, permjaker. De bodde i
små befästa byar. Under järnåldern hade de handelskontakter söderut, vilket visas
av mynt och andra fynd och som också berättas om i arabiska texter från 800och 900-talen. Där fanns också ett kulturellt inflytande från stäppnomader.
Nära kulturellt förbundna med dessa var de Volga-finska folkgrupperna
väster därom, med stor kulturell variation sinsemellan och med betydligt mindre
kontakt söderut än perm-finnarna. Snarare hade de vissa kontakter med trakterna
kring Don och Donets. De bodde också i små byar, ofta befästa.
Den västligaste Volga-finska kulturen under 700-talet fanns tio mil nordöst
om nuvarande Moskva, nämligen hos stammarna muroma kring Oka och merja
kring Volga-Kljaz'ma. Arkeologiska fynd visar på en gradvis utveckling av
handelskontakter mellan alla de finska folkgrupperna i östra Europa.
Inom alla dessa folkgrupper var den sociala stratifieringen inte särskilt stor.188
Väster om dessa fanns D'jakovo-kulturen inom ett ganska stort område kring
nuvarande Moskva – vid Volgas, Mstas och Polas källflöden – från åtminstone
600-talet och fram till 900-talet. Den hade både vissa västliga, möjligen baltiska,
och finska inslag. Tidigast kring mitten av 900-talet visar sig slavisk bosättning
vid detta områdes södra utkant.189
Kring sjöarna Peipus och Il'men och floden Volchov bodde östersjöfinnar,
som utgjorde en del av D'jakovokulturen och som huvudsakligen levde på
boskapsskötsel, med både befästa och obefästa bosättningar. I detta område och
söderut mot floderna Daugava och övre Dnjepr utvecklades under 400- och 500talen en homogen kultur, Pskov-Polotsk-kulturen, som utmärkte sig framför allt
med sitt gravskick med högar, som kunde vara runda eller avlånga, och som hade
små obefästa bosättningar. De kulturella förbindelserna pekar enligt Callmer mot
östersjöländerna i väster, vilket kan innebära både finska och baltiska inslag.
Kazanski kallar denna kultur Pskov-långkurgankulturen och uppfattar den som
baltoslavisk-finsk.190
Framemot 700- och 800-talen utvecklades denna kultur delvis i olika rikt-
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Bild 54. Östra Europa: floder, samt platser som nämns i texten och som ligger längs

”vägen från varjagerna till grekerna”. 1:20 milj. Eastern Europe: rivers, and places along
”the way from the Varangians to the Greeks”.
1. Birka. 2. Ladoga. 3. Novgorod. 4.
Rurikovo Gorodisjtje. 5. Gnjozdovo. 6. Kiev. 7. Konstantinopel.
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ningar, med runda gravhögar – sopki – och olika typer av avlånga gravhögar –
långkurganer. Sopkikulturen fanns kring Il'men och längs Volchov, och det är inte
klart huruvida den var slovensk (Novgorod) eller blandad finsk-slavisk-skandinavisk. I viktiga avseenden liknar den inget av dessa ursprung. Långkurgankulturen fanns kring Peipus och österut och från Daugava (Västra Dvina) och
norrut. Från det ursprungliga kärnområdet skedde en utveckling söderut i ett
ganska stort område kring Smolensk och Polotsk. Kulturförbindelser fanns
huvudsakligen med Lettland och Litauen.191
Norr och nordöst om dessa levde de finska folken tjuder och vepser.192
Det är de östersjöfinska och östbaltiska folkgrupperna som har gett namn åt
vattendrag och sjöar i den nordliga zonen, till exempel Il'men, Msta och Ladoga.193 Namnen har sedan övertagits av slaver. Det är att märka att namnet Ladoga
ursprungligen syftade på en å, Ladozjka, som rann ut i Volchov västerifrån någon
mil söder om Volchovs mynning i den stora sjö som senare kom att kallas Ladoga.194
Slaver bodde vid tiden omkring Kristi födelse i ungefär det område där de
bott sedan bronsåldern, nämligen i nuvarande Polen, östligaste Tyskland fram till
Oder i väster, men inte så långt norrut som till Östersjön; i Vitryssland och norra
Ukraina till övre Dnjestr i söder och Pripjat' i norr; till området kring mellersta
Dnjepr och dess biflod Desna i öster och i sydöst fram till gränsen mot
stäppen.195
I skrivna källor talas om stammar, men arkeologiskt talar man om kulturer.
Tacitus nämner Venethi.196 Enligt Kazanski motsvarar de den kultur under första
århundradet e. Kr. som kallas Post-Zarubintsy. De bebodde ett område kring
nuvarande Kiev och mot norr, nordnordväst och nordnordöst, dvs. kring övre
Dnjepr och mellersta och nedre Desna och nedre Berezina.197 De var ett flyttande
folk som bodde i grophushyddor.198
Detta var den tidigaste kultur av det slag vi idag menar med slavisk och var
en sammansmältning mellan ett bofast folk och ett rörligt, troligen svedjebrukande, folk. Vilket av de två folkslagen som var bärare av det slaviska kulturelementet (och språket) är inte helt klart.199
Den efterträddes av Kiev-kulturen från 200-talet till början av 400-talet i
skogs-stäppzonen kring Dnjepr vid Kiev.200 Öster därom, också i skogs-stäppzonen, i Desna-området, fanns vid tiden 400 - 600 Kolotchin-kulturen.201 Söder
om den, öster om Dnjepr, fanns under samma tid en arvtagare till Kiev-kulturen,
Pen'kovka-kulturen, vars folk kallades anter.202
Folkvandringarna i centrala Europa påverkade också slaverna och fick dem
att röra sig mot söder, väster och norr. Västerut utvecklades den kultur som kallas
Prag-kulturen. Den fanns under tiden mellan 400 och 700, till stor del samtidigt
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med ovannämnda kulturer, och sträckte sig till strax bortom Elbe i väster, till övre
Donau och Dnjestr i söder, till Pripjat' i nordöst och Kiev-trakten i öster. I norr
fanns fortfarande ett avstånd till Östersjön. Folket benämns sklavener.203
Väster om Dnjepr i skogszonen, i Smolensk-trakten och i norra och mellersta
Vitryssland fanns under 400-talet till 600-talet Tusjemlja-kulturen, som hade både
slaviska, baltiska och finska inslag. Befolkningen tycks ha haft ett balto-slaviskt
språk.204 Längre norrut fanns Pskov-kulturen med både balto-slaver och finskugriska grupper, kännetecknad av långkurganer. Båda dessa kulturer var arvtagare
till en nordlig variant av Kiev-kulturen.205
Från 700-talet och framåt fanns inom detta område och ända mot Msta och
övre Volga en variant av långkurgan-kulturen, kallad Smolensk-långkurgan-kulturen. Den är kopplad till krivitjer, som betraktas som en slavisk folkgrupp men
som Kazanski menar snarare var en blandning av balter och slaver.206
Längre åt öster, kring floderna Oka och Ugra i skogszonen, fanns vid tiden
mellan 500 och 700 Mosjtjinskaja-kulturen. Av lämningarna är det svårt att
avgöra om den tillhörde en slavisk eller finsk-ugrisk folkgrupp.207
Vid tiden mellan 600 och 800 fanns den slaviska Volyntsevskaja-kulturen i
skogszonen mellan övre Desna och Oka.208 En efterföljare till Prag-kulturen,
Luka-Rajkovetskaja, fanns omkr. 600 - 800 i väster.209
I den västra delen av Pskov-området fanns omkr. 700 en finsk kultur med en
folkgrupp som benämns Kamno-Ruger.210
Ingen boplats i skogszonen tidigare än 800- till 900-talet kan tillskrivas slaver
som kommit från söder. Invånarna i kulturerna Tusjemlja, Pskov och Smolensk
med balto-slaviskt språk var snarare urinvånare.211
Slaver har ingen tydlig social skiktning före 900-talet, enligt Kazanski.212
Det vidsträckta området i östra Europa bestod till stor del av ogenomträngliga
skogar. För att ta sig fram behövde man färdas på floderna, särskilt Volchov,
Västra Dvina (=Daugava), Dnjepr, Pripjat', Södra Bug, Desna och Volga. Folk
levde på jakt, boskapsskötsel och jordbruk, ofta i form av svedjebruk, och bodde
i byar, vissa av dem i höjdläge och befästa. Av arabiska skriftliga källor kan man
dra slutsatsen att folket bestod av fria bönder med lokala hövdingar.213

Bild 55. Sydöstra Europa: floder samt platser som nämns i texten här och längre fram
i detta kapitel. Alla är inte samtidiga. 1:6 milj.
South-eastern Europe: rivers and places
mentioned in the text, here or further on in this chapter. All settlements are not contemporaneous.
1. Tusjemlja. 2. Gnjozdovo. 3. Chotomel'. 4. Roisjtje. 5. Tjernihiv. 6. Sjestovitsa.
7. Buki. 8. Kortjak. 9. Sjumsk. 10. Kiev. 11. Rasjkiv.
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Sydöst om det slaviska området bredde under århundradena kring mitten av
förrförra årtusendet khazarerna ut sig från sitt ursprungsområde norr om Kaukasus till Volgas och Dons nedre lopp, underkuvade bulgarerna vid mellersta
Volga och tog sedan herraväldet över Krim. Deras rike omfattade också området
norr och nordöst om Kaspiska havet. Deras ledare kallades khagan och riket
kallas därför ofta khaganatet. Khazarerna spelade en betydande roll för handeln
mellan Orienten och Europa. Föremålsfynd visar att slaverna hade kontakt med
både khazarerna och Bysans långt innan skandinaverna påbörjade sin handelsverksamhet i öster. Khaganatet bestod fram till slutet av 900-talet, då Rus'-riket
och Bysans i förening gjorde slut på det.214
Den skandinaviska aktiviteten i öster
Från mitten av 700-talet ökade de skandinaviska färderna i öster mer och mer.
Resor företogs med fyra olika huvudsyften, vilka beskrivs på de närmast följande
sidorna.215
Det främsta syftet var handel. När skandinaverna utsträckte sina färder till
området innanför Finska viken, upptäckte de så småningom, omkr. 800, möjligheterna till fjärrhandel med Orienten. Sådan handel fanns då redan etablerad
mellan slaverna och kalifatet med khazarerna som mellanhänder.216 I Orienten
fanns efterfrågan på varor från norr: pälsverk, honung, vax och slavar. I gengäld
fick nordborna framför allt åtråvärda silvermynt och också lyxvaror.217
Den första tydliga skandinaviska handelsaktiviteten kan ses i (Staraja) Ladoga
kring mitten av 700-talet. Men fjärrhandeln lockade också finnar och slaver.
Dessa tre grupper finns alla representerade i det tidiga Ladoga, tidvis omväxlande
och tidvis sida vid sida, till en början mest i konkurrens men med tiden i
samverkan.218 Ladoga var en ypperlig lokalisering för den som ville ha kontroll
över handeln – det låg på en höjd med god utsikt över Volchov både norrut och
söderut, i ett tämligen skyddat läge en dryg mil söder om Volchovs utlopp i den
vilda Ladogasjön, och norr om alla besvärliga forsar i Volchov. Däremot var
omgivningen inte lämpad för jordbruk; det fanns just ingen befolkning att driva

Bild 56. Nordöstra Europa: floder samt platser som nämns i texten här och längre fram

i detta kapitel. Alla är inte samtidiga. 1:6 milj.
North-eastern Europe: rivers and places
mentioned in the text, here or further on in this chapter. All settlements are not contemporaneous.
1. Ladoga. 2. Novgorod. 3. Rurikovo Gorodisjtje. 4. Izborsk. 5. Pskov. 6. Beloozero.
7. Krutik. 8. Minino. 9. Bereznjaki. 10. Sarskoje Gorodisjtje. 11. Tusjemlja.
12. Gnjozdovo.
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in skatt ifrån och inte stora möjligheter att föda en stor stadsbefolkning med
jordbruksprodukter. Det utvecklades därför aldrig till något riktigt stort politiskt
centrum.219
Bosättningen kallades Ladoga efter den å som där rinner ut i Volchov. Ån
heter Ladozjka, vilket är en slavisk variant av ett finskt namn, där de inledande
ljuden har kastats om. Det finska namnet på ån var Alode-jogi ('Nedre ån'), därav
det nordiska namnet Aldeigjuborg, som nämns i sagorna.220 Att nordborna tog
upp den finska namnformen menar jag tyder på att finnarnas roll i Ladoga inte
var obetydlig och kanske att finnarna var skandinavernas viktigaste kontakter.
Den stora sjön i norr hette på den tiden Neva-sjön.221 Ledet '-borg' i Aldeigjuborg kan ha tillkommit senare.222 Det är oklart om någon borg fanns i Ladoga
före 1100-talet.223 Namnet Staraja Ladoga, Gamla Ladoga, skapades av tsar Peter
I i början av 1700-talet, när han anlade ett nytt Ladoga längre norrut.224 När jag
i fortsättningen skriver ”Ladoga”, syftar jag på Staraja Ladoga, om jag inte direkt
skriver ut ”sjön”.
Färderna gick söderut via Volchov till sjön Il'men, varifrån man kunde färdas
österut via Msta och så småningom komma till Volga, eller söderut via Lovat'
och komma till Dnjepr. Färder på Dnjepr förekom visserligen tidigt men var inte
vanliga då. Den huvudsakliga färdvägen under drygt 100 år gick till Volga och
ner längs Volga.225
I de här trakterna kunde man inte vinna rikedom genom plundring. Det fanns
ingenting att plundra. I stället byggdes ett vidsträckt och välorganiserat handelsnät ut, där lokalbefolkningen försåg köpmännen med högkvalitativa pälsvaror i
utbyte mot nyttigheter som kammar, knivar och yxor.226 Sådana föremål av tydligt
skandinavisk typ har påträffats bland annat i Belaja och Udomlja mellan Msta och
Volga, i den befästa bosättningen Sarskoje Gorodisjtje och i Ugoditji i Merjaområdet, och ända vid Kostromas källor i nordöst, från omkr. 800 eller början
av 800-talet, detta i helt finsk-ugrisk miljö.227 Arabiska författare under första
halvan av 800-talet talar om ”al-Rus”, köpmän som medförde varor från Nordvästeuropa och pälsverk från skogszonen till marknader i kalifatet.228 Man byggde
upp ett handelsnätverk i den vidsträckta skogszonen med dess glest utspridda
bosättningar där folket bedrev pälsdjursjakt.
Omfattande skandinavisk närvaro har kunnat ses i Ladoga och Rurikovo
Gorodisjtje, det senare beläget på en mycket strategisk plats vid Volchovs utlopp
ur Il'men, och där är de skandinaviska fynden allra rikligast.229 Det låg på en höjd
som varje vår blev förvandlad till en ö genom vårflodens översvämningar av den
omgivande flacka marken, därav det nordiska namnet Holmgård.230 Den
skandinaviska närvaron visas av mängder av skandinaviska föremål, men föremål
från andra kulturer har också påträffats på dessa två platser, bland annat från
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långkurgan-kulturen i Smolensk.231 Befolkningen var uppenbarligen blandad, och
det tycks som om samhället präglades av pluralism och öppenhet, menar Callmer.232
Kring Il'men fanns sedan mitten av 700-talet jordbrukande slaver, bosatta i
byar. De finsk-ugriska stammar som bott där tidigare hade trängts norrut men
höll sig fortfarande kvar kring sjön Ladoga.233
Kiev, med ypperligt läge mitt för Desnas utlopp i Dnjepr, var från början
oberoende av de nordliga delarna av Rus'. En viss aktivitet förekom där redan på
700- och 800-talen, grundad på en stamallians av poljaner. Det främsta handelsutbytet skedde via khazarerna, och arabiska mynt visade sig under andra halvan
av 700-talet. De ledande i Kiev under 800-talets första hälft var dock skandinaver,
vilket bland annat framgår av Annales Bertiniani, som beskriver en beskickning
från Kiev till Bysans 838. Skandinaverna slaviserades snabbt.234
Från omkr. 860 visar både arkeologiska och skriftliga källor ett helt nytt skede.
De arkeologiska spåren tyder på stor dramatik. Både Ladoga och Pskov, söder
om sjön Peipus, ödelades totalt genom brand, och Rurikovo Gorodisjtje troligen
delvis. Till och med Konstantinopel attackerades av nordliga sjöfarare. Handelsorganisationen kom i stor oordning men blev inte helt förstörd.235
Allt tyder på att detta var en ny grupp människor som ville ta kontroll över
området. Callmer tolkar det som usurpation. Nestorskrönikan, nedskriven i ett
kloster i Kiev omkr. 1113, omtalar att tjuder, slaver, krivitjer och vepser bad ruser
från andra sidan havet att komma och vara furstar över dem, för att på så vis få
slut på en rådande oordning. Den som kom var Rurik, som blev stamfar för
rurikidernas ätt.236 Berättelsens händelser sammanfaller med att en stor förändring tydligt inträffade, men de arkeologiska vittnesbörden tyder på ett avsevärt
mycket mera dramatiskt förlopp än det som krönikan beskriver. Efter en tid insåg
Ruriks folk att ett fredligt uppträdande lönade sig bättre än våld.237
Detta var det andra syftet med skandinavernas östliga färder, efter handel: att
organisera och styra. I och med ankomsten av Rurik och hans följe får de arkeologiska fynden en karaktär av furstlig elit, och de skandinaviska fynden är
rikliga.238 Dessförinnan hade skandinaverna inte varit så många, men betydelsefulla.
Här kan man erinra sig att just vid den tiden, omkr. 870, började en lång
period då en myckenhet fynd av östlig karaktär samlades på den sydvästra tomten
i Birka (se avsnittet om Birka ovan).
När det gäller skandinaviska fynd, kan man inte alltid avgöra från vilken del
av Skandinavien de kommer. Ofta skrivs ”skandinavisk” utan närmare precisering. Hos en del gravar och en hel del föremålsfynd kan man dock se en tydlig
anknytning till östra Mellansverige, och en del typer av fynd har påträffats på
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några ställen vid rutten längs Dnjepr och därutöver i Birka, i några fall också på
Åland.239 Flera forskare skriver uttalat att den helt dominerande delen av
skandinaverna kom från Sverige, speciellt östra Mellansverige, både före och efter
860. Det säger till exempel Nosov, Callmer, Kuz'min, Jansson, Androshchuk,
Stalsberg och Lajoye.240 Det betyder inte att svearna var ensamma. Vad gäller
handel fanns det en grupp av köpmän som ständigt var på resa mellan olika
platser i norra Europa och som kunde ha sitt ursprung på olika håll inom området. Det finns gott om fynd av sydskandinavisk/dansk typ.241
Det finska namnet för Sverige, Ruotsi, och det estniska, Rootsi, har sina rötter
senast i 500-talet, enligt språkforskare, och är tydligt inlånat i de östersjöfinska
språken. Namnen kommer från fornnordiska ord som i modernt språk motsvarar
'rodd' och 'roddare'. De betyder alltså ”de som ror”. Det har funnits en äldre
uppfattning att de finska och estniska namnen syftar på Roslagen vid Upplandskusten, men den uppfattningen har inte dagens forskare. Däremot har 'Roslagen',
'Ruotsi' och 'Rootsi' samma ursprung, nämligen 'rodd' och dylikt. I området
mellan Roslagen och Onegasjön betecknade 'ro∂smenn' skandinaviska yrkesroddare, framför allt från östra Mellansverige. Senare överfördes ordet till att
enbart beteckna etnisk tillhörighet; skandinaver (svear) kallades 'ruotsi' och
liknande, även om de inte rodde.242
I senare skriftliga källor används beteckningen 'ruser' och motsvarande om
nordbor. Det förekommer i arabiska skildringar som 'al-Rus'243; i Nestorskrönikan244; i Annales Bertiniani skrivna under 800-talet, där 'Rhos' deltog i en beskickning från Bysans till Ingelheim och identifierades som tillhörande Sueones245; hos Liutprand från Cremona på 900-talet som skriver om Bysans' grannar
i norr, vilka bland andra var ”Rhusios, som vi med ett annat namn kallar
Nordmannos”246.
Lajoye skriver att den skandinaviska aktiviteten i Rus'-rikets gryning var väsentlig (fr. 'capitale'). Han tycks här sätta likhetstecken mellan skandinaver och
svear.247
Med tiden överfördes ordet 'ruser' till att i vissa sammanhang beteckna personer inom Rus'-riket, även sedan skandinaverna börjat assimileras med de
betydligt talrikare slaverna.
Det finns en berömd reseskildring av araben Ibn Fadlan från 900-talet, där
han beskriver en rusisk begravning vid Volga.248 Enligt Lajoye är det bara en
mindre del av begravningsceremonierna som har skandinavisk karaktär. Ruserna
menar han kan kallas skandinaviserade slaver eller slaviserade skandinaver – båda
möjligheterna finns.249
Sammanfattningsvis kan sägas att ordet 'ruser' kan betyda lite olika saker på
olika språk under olika tider.250
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Ordet 'varjager' förekommer i Nestorskrönikan som liktydigt med 'ruser'.
Varjagerna bodde på andra sidan havet. Ordet finns också i formen 'varang-' (eng.
'varangians').251 Ett uttryck i Nestorskrönikan som ofta citeras är ”en väg från
varjagerna till grekerna”, som från grekerna räknat går norrut i Svarta havet, upp
längs Dnjepr, vid dess övre lopp över land till Lovat', upp till Il'men, längs
Volchov ut i den stora sjön Nevo, medan denna sjös mynning går ut i Varjagiska
havet (= Östersjön).252
Handelsresorna gjorde nya områden bekanta för skandinaverna, och en del
jordbrukarfamiljer lockades att flytta dit som ren kolonisation. Detta var det
tredje syftet med resorna österut. Med den tidens agrara ekonomi kunde det
ibland bli trångt hemma. Utflyttning förekom, som nämnts tidigare, redan under
folkvandringstid men hade inte någon stor omfattning. Från senare delen av 800talet och framåt kan spår av familjebosättningar ses på flera ställen sydöst om
Ladogasjön i området kring floderna Sias', Pasja och Ojat'.253 De bidrog till att
upprätthålla handelsnätverket i det vidsträckta området med dess tillgång på pälsverk. Området hade för övrigt finsk befolkning, troligen vepsisk, som bedrev
svedjebruk kombinerat med jakt och fiske. Svearnas ankomst innebar ingen
dramatik. Några gifte sig med vepser, och skandinaverna assimilerades.254
Även i övre Volga-regionen, mellan Jaroslavl vid Volga och Vladimir vid
Kljaz'ma, fanns en agrar kolonisation av skandinaver på 800- och 900-talen, stora
lantliga bosättningar långt från vattenvägar. Även där var den omgivande befolkningen finsk-ugrisk. Den agrara kolonisationen gick hand i hand med utvecklingen av handelsvägar. Jordbrukarfamiljerna lockades dit av naturresurserna:
vatten, mark, bete och höskörd.255
När handelsrutterna utvecklades under senare delen av 800-talet uppstod ett
behov av infrastruktur bland annat i form av hjälp vid Volchovs forsar. Lokalbefolkningen fick en ny utkomstmöjlighet genom att ombesörja bärhjälp och
reparation eller byggande av båtar. Flera sådana bosättningar fanns längs Volchov. Möjligen fanns redan tidigare små samhällen där med finsk befolkning och
sopki-kultur.256 Större servicebosättningar uppstod vid Dnjepr i det slaviska
området i början av 900-talet.257
Rutten längs Dnjepr kom att spela en mycket större roll under slutet av 800talet och framåt. År 882 tog Ruriks efterföljare Oleg över makten och förenade
norra och södra delen av Rus'. Rus'-riket började i och med det formas som makt
och tog mera organiserad form under 900-talet. Det framväxande riket sökte utökade kontakter med Bysans.258 Det öppnade också för att nordbor skulle söka
krigartjänst hos bysantinske kejsaren.259 Detta är det fjärde av de syften som de
skandinaviska färderna i österled kunde ha. Även Rus'-rikets furstar anställde
nordbor som ledare för krigarskaror.
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Androshchuk menar att alla varjager var män. De kom utan familjer och levde
ett rörligt liv. Ruserna, däremot, kom med familjer och bosatte sig fast i Rus'. Men
även 'varjager/varangier' kan betyda olika saker på olika språk.260 På slaviska och
grekiska betyder det skandinaver och/eller franker, på engelska och fornnordiska
betyder det skandinaviska legosoldater i tjänst hos de bysantinska kejsarna.
Stadigvarande skandinaviska bosättare på landsbygden och på orterna Ladoga,
Rurikovo Gorodisjtje och Pskov har som folkgrupp haft skiftande benämning
över tid, från 'ruser' till 'varjager'.261
Köpmännen gjorde räder i slavernas områden och hämtade folk i skogarna
för att sälja som slavar.262 (Orden 'slav', pl. -ar, och 'slav', pl. -er, har samma ursprung.) På Dnjepr var slavar en stor handelsvara, detta till skillnad från de
vidsträckta och glest befolkade områdena i norr, där det var meningslöst att
försöka ta slavar.
I Ladoga finns flera gravfält på östra sidan om Volchov. Det som benämns
Plakun-gravfältet har dateringar till 800- och 900-talen och består av 20 gravar,
varav många är brandgravar med båtar, ett rent skandinaviskt drag som inte finns
hos slaver, finnar eller balter. Även gravgåvorna är av skandinavisk typ.263 Där
finns bland annat en kammargrav i knuttimrad konstruktion och för övrigt med
en del sydskandinaviska drag.264 Kammargravar i norra Europa vid den tiden
förknippas med en rörlig befolkning med rötter på olika håll. Dessa fanns säkert
närvarande i Ladoga förutom kärnan av folk med rötter i östra Mellansverige.
Ambrosiani menar att man inte kan dra några säkra slutsatser av kammargravarnas utformning, beroende på dessa personers rörlighet.265 Min tanke är
också att man inte kan dra några slutsatser av den omständigheten att Plakunkammargraven är knuttimrad. Den har troligen utförts av lokala byggare.
På vägen från varjagerna till grekerna anlades Kiev – sagornas Könugård – på
800-talet och utvecklades under 900-talet som ett centrum för det framväxande
Rus'-riket.266 Mindre centrum utvecklades i Gnjozdovo vid övre Dnjepr nära
Smolensk och i Sjestovitsa och Tjernihiv (Tjernigov) vid Desna. På alla dessa
platser fanns en skandinavisk närvaro.267 Gnjozdovo visar den största mängden
skandinaviska föremål i hela Rus'.268 Samtidigt som skandinaviska köpmän slog
sig ner där, somliga endast säsongsvis, förekom en kolonisation av skandinaviska
bönder i omlandet.269 Färderna gick från Gnjozdovo via Desna till mellersta
Dnjepr. Där är Sjestovitsa den äldsta bosättningen.270 Gravar i Sjestovitsa visar
hög social status och kontakter med Skandinavien. Även i Pskov, vid en mindre
färdled, fanns en tydlig skandinavisk närvaro.271
Kiev ligger mitt för Desnas utlopp i Dnjepr, på gränsen mellan stäppzonen
och skogs-stäpp-zonen, i gränslandet mellan flera olika slaviska stammars områden: poljaner, drevljaner, severer och kanske ulitjer.272 Det var ett centrum för
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handelsutbyte mellan ruser och khazarer273, vilka i sin tur handlade med kalifatet274. Det styrdes av skandinaviskättade ruser, som snabbt slaviserades. Från slutet av 800-talet utvecklades den bysantinska handeln parallellt med den orientaliska. På 880-talet förenades norra och södra delen av Rus', som tidigare nämnts.
Några exakta riksgränser fanns inte. Både Rus'-riket och khaganatet drev in
skatt från de stammar som bodde runtomkring, så att vissa stammar betalade
skatt till ruserna275 och vissa till khazarerna276.
I stora drag bestod Kiev på 900-talet av en lägre del, där handel bedrevs, och
en högre del för den furstliga och administrativa eliten.277 Skandinaviska föremål
har grävts fram både i den lägre delen och på en begravningsplats på en av
kullarna.278
Processen att anamma bysantinska kulturelement löpte parallellt i Rus' och
Svealand. Folk var klädda på samma sätt i Birka, Gnjozdovo, Kiev och Sjestovitsa,
de reste samma vägar och talade, enligt Androshchuk, också samma språk.279
Rus'-fursten Vladimir antog 988 kristendomen i grekisk-ortodox form, och i
och med det inlemmades Rus'-riket i den bysantinska kultursfären.280
Talrika runinskrifter i Norden vittnar om färder i österled.281 Många av dem
finns att läsa i östra Mellansverige, framför allt Uppland, men vittnesbörd finns
också på Öland och Gotland och i Gästrikland och Östergötland. I de sistnämnda fallen har dock resorna inte gått så långt – till Tavastland respektive
allmänt ”austr”. Några danska runinskrifter nämner 'østr', men om det syftar på
Gotland, Estland eller Rus' är inte klart. Inte så få stenar i Svealand talar om män
som haft uppsatta positioner: ”hövding över landvärnsmännen och föll i strid i
Gårdarike” – ”skeppshövding föll i Holmgård” – ”han var i Grekland och var
följets ledare”. Trafiken gick fram och tillbaka; nyheter nådde hemtrakterna.
Först under senare delen av 900-talet började några framstående norrmän
resa till Rus', men de var fortfarande betydligt färre än svearna.282 Jarlen Eirik
Håkansson anföll Ladoga 997283, vilket kan bekräftas arkeologiskt genom brandrester284.
Omkring år 1000, när riken hade börjat bildas, började också mellanstatliga
förbindelser ta form, efter att kontakter dittills skett genom grupper på vad vi
skulle kalla privat initiativ.285 Kungasläkter och furstesläkter började gifta sig med
varandra av politiska skäl, och kungadöttrar blev brickor i det politiska spelet.
Olof Skötkonung var gift med en obodritisk (västslavisk) kungadotter från södra
sidan av Östersjön. Hans dotter Ingegerd giftes omkr. 1019 bort med furst Jaroslav, som hade efterträtt sin far Vladimir, trots att hon själv enligt sagan (dvs.
enligt Snorre) skulle ha föredragit den norska kungen Olav Haraldsson, som det
redan hade gjorts en överenskommelse med. Ingegerd krävde att få ta med sig
sin släkting Ragnvald jarl i sitt talrika följe. Anmärkningsvärt är att hon, fort-
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farande enligt sagan, efter eget krav fick Ladoga som brudgåva, vilket väl torde
betyda att vad hon fick var en ekonomisk avkastning av stadens verksamhet; samt
att Ragnvald sattes som jarl över Ladoga.286
Alla dessa nordiska inflyttare fick ättlingar och blev så småningom assimilerade. Även en del krigare slog sig ner för att bli bönder, och bland dem utvecklades en ärftlig elit.287
Etableringen av Kiev som huvudstad innebar minskad makt för norra delen
av Rus', där det uppstod ett maktvakuum och därmed utrymme för en helt ny
typ av stad, anlagd av lokala folkgruppers aristokrati och inriktad på handel och
hantverk: Novgorod, beläget vid Volchov ett par kilometer norr om Rurikovo
Gorodisjtje.288 Inga kulturlager finns från tiden före 900, men under första halvan
av 900-talet fanns där små bosättningar med jordbruksmark omkring, fördelade
på tre platser: väster om Volchov låg Nerevskij i norr, bebott av den finska
folkgruppen tjuder (Nerevskij = 'från Narva'), och Ljudin i söder, bebott av den
slaviska folkgruppen krivitjer (Ljudin = 'folk'), och öster om Volchov låg Slavenskij, bebott av slovener, en slavisk folkgrupp i Novgorodområdet (densamma
som kallas 'slaver' i Nestorskrönikan). De beboddes av personer med hög social
status, släkt- och stamaristokrati, vilka lämnat sina byar kring Lovat', Volchov och
Il'mens strandområde. De tycks ha lockats dit av närheten till handelscentrum i
Gorodisjtje. Även om handel och hantverk blomstrade i Gorodisjtje, så hade dess
administrativa makt försvagats i och med furstarnas flytt till Kiev i slutet av 800talet. Möjligen började Novgorods bosättningar med någon typ av samverkan
med Gorodisjtje men tog mer och mer plats och utvecklade med tiden egen
handel och eget hantverk.
På mitten av 900-talet anlades stadsbebyggelse och gator så gott som samtidigt i de tre byarna, som då kom att fungera som stadsdelar i den nya staden. Den
rurikidiska furstinnan Olga hade genomfört ett fälttåg mot områdena mellan
floderna Luga och Msta 947 och därigenom fördubblat det skattepliktiga området kring Rurikovo Gorodisjtje och Novgorod, och det är mycket troligt att det
var det som möjliggjorde denna stora satsning. Sedan furst Vladimir antagit
kristendomen 988 restes 989 en träkyrka till S:ta Sofia mellan stadsdelarna
Nerevskij och Ljudin, och en biskopsgård byggdes intill.
Rurikovo Gorodisjtje fanns kvar som ett mångetniskt centrum med kontroll
över fjärrhandel och flodvägar, om än präglat av en viss nedgång. Där bodde
furstar, köpmän och hantverkare och deras familjer. Novgorod var huvudstad för
norra Rus' och levde på exploatering av den omgivande bondebefolkningen. Där
är skandinaviska fynd relativt sällsynta – till skillnad från Rurikovo Gorodisjtje –
och koncentrerade till vissa tomter. Med tiden integrerades slaver och finnar med
varandra, varvid slaverna tog överhanden språkligt. Eliten i i Novgorod, boja-
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rerna, formade en kommunstruktur som omkr. 1000 övertog vissa av Rurikovo
Gorodisjtjes politiska funktioner. De hade beslutande och förvaltande råd, sotni,
som styrde stadsdelarna.
Jaroslav tog Novgorodborna till hjälp mot sina bröder för att ta makten efter
sin far Vladimir 1019 och tackade genom att ge Novgorod viss frihet samt tillgång till skatteuppbörd. För att ändå behålla ett visst inflytande flyttade Jaroslav
sitt residens från Rurikovo Gorodisjtje till Novgorod (vilket inte betydde att
Rurikovo Gorodisjtje upphörde). Det hade han inte så stor framgång med, och
efter mitten av 1000-talet återvände han till Rurikovo Gorodisjtje. Bådadera var
sekundära centrum för honom. Huvudsakligen höll han till i Kiev.
Medan Jarsoslav ännu hade kvar sitt residens i Novgorod ombesörjde han
anläggandet av ett muromgärdat Kreml 1044, på platsen vid biskopsgården.
Sofiakyrkan ersattes av en Sofiakatedral i sten, byggd 1045 - 1052 och ännu stående kvar. Rurikovo Gorodisjtje fick en motsvarighet 1103 i form av Bebådelsekyrkan.
Husbyggande hos folken i öster
Slaver
Kulturer är aldrig helt lika varandra, men för grupper av dem kan man urskilja
vissa gemensamma drag.
I de äldsta ovan beskrivna kulturerna inom det slaviska området fanns inte
knuttimrade hus. De visar sig senare. På så vis går det att se när denna teknik
började användas inom husbyggandet i den slaviska kultursfären och hur de
första varianterna gjordes.
I de slaviska kulturerna bodde man till stor del i grophus, nergrävda en halv
till en meter i marken. I allmänhet idkades svedjebruk, vilket förutsätter återkommande förflyttningar.
I de flesta bosättningar var husen i stort sett kvadratiska. Den vanligaste bostadsytan var omkr. 15 kvm eller upp mot 20 kvm, ibland upp mot 25 kvm, men
hus mindre än 15 kvm var också vanliga.
Under första halvan av första årtusendet e. Kr. var det vanligt att husens
värme- och ljuskälla var relativt små härdar i gropar, som inte låg precis mitt i
huset men inte heller invid en vägg. Senare byggde man stora stenhärdar eller
ugnar; de kunde vara 1,2 x 1,2 meter eller 1,5 x 1,5 meter, och de låg alltid i hörn
– något annat är inte meningsfullt när man har en stor härd i ett litet hus.
Variationen i husstorlek var påfallande liten. Någon större social skiktning
framträder inte. Det framhålls också av Kazanski, vilket kan tydas som att inte
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Bild 57. a Typiska hus för (1) Zarubintsy-kulturen 1 årh. e. Kr., (2) Post-Zarubintsy-

kulturen 1-2 årh. e. Kr., (3) Kiev-kulturen 200-400 e. Kr., (4) Kolotchin-kulturen 400-600
e. Kr. Alla är grophus med någon typ av jordgrävd ramverkskonstruktion. Skala oklar,
uppskattningsvis 1:300 för alla hus. Fr. Kazanski 1999. b Jordgrävt ramverkshus med
flätverksväggar i Post-Zarubintsy-kulturen 1-2 årh. e. Kr. 1:300. Fr. Oblomskij.
a Typical houses: (1) Zarubintsy 1st c., (2) Post-Zarubintsy 1st-2nd cc., (3) Kiev culture AD 200-400,
(4) Kolochin AD 400-600; all houses are pit houses with earthfast framework.
b Earthfast
framework house with wattle walls, Post-Zarubintsy 1st-2nd cc.
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heller föremålsfynd visar någon större social skiktning. Kazanski menar att man
inte kan se någon märkbar social skiktning bland slaver förrän på 900-talet. Då
visar sig ett gravskick där vissa gravar är förnämare, ofta med skandinaviska
föremål.289
Som rena undantag finns bosättningar med olika hustyper. Framför allt gäller
det den tidigare nämnda kulturen post-Zarubintsy under första och andra århundradet e. Kr. På olika platser inom deras ganska vidsträckta område har man
grävt fram kvadratiska grophus på 12 - 25 kvm med stolphål på flera ställen på
sidorna och oftast också mitt inne i huset. Både mitthärd och hörnhärd förekom.
Men på en plats har man också funnit ett långt ramverkshus i marknivå med
jordgrävda stolpar och rätvinkliga hörn, 5 meter brett och 23 meter långt, dvs.
115 kvm. Grövre väggstolpar stod omkr. 2 meter från varandra, och klenare
emellan, vilket tyder på flätverk. Huset hade en 5,5 meter lång avlång härd mitt i
huset. I ena ändan kan man ana ett rum på 5 x 5 meter, avdelat med en skiljevägg
med två stolpar på jämna avstånd. Ingångar kan anas mitt emot varandra på båda
långsidorna nära det separata rummet och på båda långsidorna bortom härden.290
Både plandispositionen och konstruktionen påminner mycket om de hus som
byggdes i norra halvan av Europa vid denna tid. Post-Zarubintsy var en sammansmältning av två tidigare kulturer, en rörlig befolkning med grophustradition och
en bofast skogsbefolkning med tradition av långa ramverkshus.291
Den föregående kulturen Zarubintsy vid århundradena kring Kristi födelse
hade enbart grophus, inte så djupt nergrävda.292
Från Kiev-kulturen omkr. 200 - 400 e. Kr. finns en utgrävning i Roisjtje nära
Tjernihiv/Tjernigov vid Desna.293 Där har man grävt fram 28 hus och funnit
enstaka fall av brunna trärester och enstaka fall av färgning och avtryck från
liggande trävirken i delar av vägglinjen i botten av gropen. Det tolkas av utgrävaren som knuttimring. Några knutrester har inte hittats, däremot stolphål efter
stolpar som har stått centralt, och i en del fall ytterligare stolpar systematiskt
utplacerade. Dessa har uppenbarligen burit taket – i 16 - 20 kvm stora hus – vilket
visar att det i varje fall inte kan ha varit fråga om någon utvecklad form av knuttimring. Vissa nergrävningar i kanten på husgropen tolkas som ingångar, vilket
låter sannolikt. Dessa har legat i hushörn, vilket motsäger regelrätt knuttimring.
Det är inte rationellt att lägga ingångar i hörn i ett knuttimrat hus, däremot i ett
ramverkshus. Jag menar att det mesta pekar på skiftesverk med grova bålar. –
Utanför husen fanns en mängd förvaringsgropar. – I Kiev-trakten fanns lerklinade hus på marken med hörnhärd. Vid övre Dnjepr fanns hus med stenugnar.294
Från Kolotchin-kulturen, en arvtagare till Kiev-kulturen som fanns omkring
Desna och gränstrakterna mellan Ukraina, Vitryssland och Ryssland omkr. 400 -
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Bild 58. a Hus i Roisjtje 200-400, grophus med ramverkskonstruktion, trol. skiftesverk,
jordgrävd mittstolpe och ingång i övre vänstra hörnet (vid pilen); utanför huset djupa
förvaringsgropar; högra bilden visar en högre nivå än den vänstra. 1:100. Fr. Terpilovskij.
b Två hus i Rasjkiv III, Pragkulturen 400-700, enkel knuttimring som inte gick runt
härdhörnet. 1:100. Fr. Baran 1988. a A house from the Kiev culture AD 200-400, a pit house
with framework with horizontal planking. b Two houses from the Prague culture AD 400-700, pit
houses with primitive corner timbering, not including the hearth corner.
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600, finns exempel på ett kvadratiskt grophus med stolphål längs väggarna,
uppenbarligen en ramverkskonstruktion, med hörnhärd. Utanför huset fanns
förvaringsgropar.295
Från Pen'kovka-kulturen, en annan arvtagare till Kiev-kulturen med utbredningsområde söder om Kolotchin-kulturen, öster om Dnjepr och i Ukraina
och Moldavien omkr. 400 - 650, finns åtskilliga utgrävningar. Det typiska huset
var ett rektangulärt eller kvadratiskt grophus, på några håll oftast omkr. 16 kvm
men öster om Dnjepr mer än 20 kvm. Ibland fanns spår av stolpar i vägglinjen –
i hörnen och mitt på varje vägg – men inte alltid kan några stolphål ses. Enligt
min mening kan det inte uteslutas att många hus var knuttimrade i någon form,
men tydligen inte alla. – Under äldsta tid, 400-talet och in på 500-talet, var härdarna öppna; under 500- och 600-talen uppträdde stenugnar och lerugnar, särskilt
i Moldavien, vid Södra Bug och väster om Dnjepr.296
Från Prag-kulturen västerut med folkgruppen sklavener, omkr. 400 - 700,
finns ett stort antal utgrävningar. En med relativt tidig datering är Ostrov i
nuvarande Vitryssland omkr. 400, som visar kvadratiska grophus, 10 - 14 kvm,
med hörnhärd och, såvitt framgår av ritning, inga stolphål. Här skulle det alltså
kunna vara fråga om knuttimring. Utanför husen fanns förvaringsgropar.
Kazanski betecknar denna kultur som arkaisk och relativt fattig.297 En annan
bosättning inom Prag-kulturen är Rasjkiv (Rasjkov) vid Dnjestr. Där har grävts
fram ett stort antal nästan likstora kvadratiska grophus, 9 - 10 kvm. De hade
hörnhärdar, väl uppbyggda av sten, och i allmänhet inga stolphål. De var utan
tvivel knuttimrade, men hörnhärdarna var byggda mot gropväggen, så de
nedersta varven kan inte ha gått runt om. Ingångar uppfattas ibland enligt rekonstruktionsritningar ha legat mitt på gavlarna och ibland mitt på långsidorna, men
det kan tänkas att det är en ren gissning av utgrävaren. I ett fall uppfattas en
byggnad som sammansatt av flera delar, på så sätt att två hus på drygt 3 meters
avstånd från varandra har byggts ihop med en senare byggd mellandel i ramverkskonstruktion, troligen skiftesverk.298 Några tydliga sådana lämningar fanns
inte, utan det är en slutsats som utgrävaren drar av husens små mått och de små
avstånden mellan dem.
Från ett senare skede på samma plats har påträffats ett hus på omkr. 12 kvm
med brända liggande stockrester från nedersta varvet med en tjocklek av mellan
15 och 20 cm, men inga hörn, varför typen av knut inte kan avgöras.299 Huset
hade en hörnugn av sten, 1,5 x 1,5 meter. Liksom i det tidigare skedet var den
byggd direkt mot gropväggen, vilket innebär att de nedersta timmervarven inte
gick runt om. En intressant fråga är hur gavelröstena kan ha varit byggda. De
ingår ju inte i knutkonstruktionen. Timrade rösten förutsätter därför dymlingar
mellan stockarna, en tämligen förfinad teknik som man kan ställa sig tveksam till
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Bild 59. a Två hus från Pen'kovka-kulturen 400-650, (1) i Gula Michailovskaja, möjligen

knuttimrat, (2) i Budistji, jordgrävd ramverkskonstruktion. Skala omkr. 1:100. Fr.
Kazanski 1999.
b Hus från Rasjkiv I, Pragkulturen 400-700, senare delen, enkel
knuttimring som inte gick runt härdhörnet. 1:100. Fr. Baran 2007. c Guldsmedja,
grophus med ramverk, i Bernatjevka v. Dnjestr, Prag-kulturen 500-t., med rekonstruktionsperspektiv. 1:300. Fr. Kazanski 1999. a Two houses from the Pen'kovka culture AD
400-650, (1) possiby with corner timbering, (2) with earthfast framework. b Primitive corner
timbering, not including the hearth corner, in the Prague culture. c A goldsmith's workshop, the
Prague culture 6th c.
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hos denna tidiga variant av timring. Mera troligt är korta stolpar i röstena stående
på översta timmervarvet, vilka kan ha burit en ås, och triangulära väggfält i
flätverk. En annan variant är att åsar har lagts parvis på varje stock i röstena. Det
senare är också vad utgrävaren av det äldre skedet föreställer sig. – Även i Rasjkiv
fanns en mängd förvaringsgropar utanför husen, vilka inte tycks ha tillhört specifika hus utan varit gemensamma för byn.
Enligt Kazanski kännetecknas husen i Prag-kulturen av att där ofta finns spår
av stolpar.300 Liksom för Pen'kovka-kulturen kan husen alltså ha haft varierande
konstruktion: ramverk, knuttimring eller hybrider. I Bernatjevka vid Dnjestr har
påträffats en guldsmedsverkstad från 500-talet på 36 kvm, byggd i ramverk,
sannolikt med lerklinat flätverk.301
En östlig del av Prag-kulturen benämns Kortjak eller Prag-Kortjak efter en av
många utgrävda platser. Jag redovisar nedan exempel från tre av utgrävningarna.
Tyvärr är angivna dateringar inte entydiga. Rusanova, som har genomfört och
publicerat dessa utgrävningar skriver i ett fall ”andra hälften av första årtusendet
i vår tideräkning” (Podrizje) och i ett par andra fall ”slutet av första årtusendet i
vår tideräkning” (Buki, Sjumsk). I bokens titel anges 500- talet till 800-talet.302
Kazanski inordnar Kortjak-bosättningarna helt i Pragkulturen, som han ger en
datering mellan 400 och som senast 700.303 Rusanovas rapport är utgiven 1973
och Kazanskis bok (Les slaves) 1999, och han hänvisar flera gånger till Rusanova.
Jag väljer att huvudsakligen följa Kazanski, som är senare, och tolkar Rusanovas
dateringar som ”500-tal till 600-tal” respektive ”600-tal till 700-tal”, men jag vill
göra en reservation för dessa dateringar.
I Podrizje i Volynska-distriktet omkr. 25 mil väster om Kiev, med bosättning
från ungefärligen 500- till 600-talet, fanns ett hus som var ovanligt stort, 30 kvm,
kvadratiskt som alla andra hus och nergrävt som alla andra hus.304 Djupet varierade mellan 5-10 cm och 50 cm beroende på husets läge i en sluttning. Stolphål
fanns efter mycket kraftiga hörnstolpar och efter stolpar längs väggarna och i
mitten av huset. På några håll fanns rester av brunna liggande trävirken. – I ena
hörnet fanns en hästskoformad lerugn med en halvmeters diameter och med
kvadratisk uppbyggd träram. Husets ingång markerades av trappsteg mitt på en
vägg i motsatt läge mot ugnen och var 1,40 meter bred. Av beskrivningen att
döma var huset byggt i skiftesverk.
I en mera sammanfattande beskrivning av husbyggnadstekniken i äldre
bosättningar inom Kortjak-kulturen säger Rusanova att de flesta hus hade väggar
i liggtimmer, som stöttades av stora jordgrävda stolpar utvändigt, framför allt i
hörnen, och mindre stolpar invändigt.305 Det låter som en förelöpare till knuttimring, men beskrivningen ter sig inte helt klar, och de publicerade ritningarna
är inte tydliga på den punkten.
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Bild 60. Knuttimrat grophus i Buki, Prag-kulturen, 600-700-t.; ingång mitt på väggen;
möjligen inte knuttimrat runt härden. 1:50. Fr. Rusanova.
7th-8th c.; entrance in the middle of the wall.
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Corner timbered pit house,

Det ovan beskrivna huset överlagrades delvis av ett ungefär lika stort hus,
också med hörnugn, med stolphål efter en grov hörnstolpe, dock inte djupt
nergrävd. Konstruktionen syns oklar.
I Buki i Zjitomir-distriktet omkr. 15 mil väster om Kiev fanns en bosättning
från ungefärligen 600-talet till 700-talet. Ett typiskt hus där var kvadratiskt och
12 kvm stort, låg i en sluttning med en nergrävning varierande mellan 10 och 40
centimeters djup. Inga stolphål syntes här. Det fanns brunna trärester av liggande
väggstockar, nerrasat tak och trägolv. Huset hade ingång mitt på en vägg och
hörnugn i ett motsatt hörn. Allt tyder här på knuttimring.306
Bland lämningar i Sjumsk, också i Zjitomir-distriktet och från samma tid,
kunde man se skilda bostads- och ekonomibyggnader.307 Ett kvadratiskt bostadshus på 13 kvm var byggt på marken och beskrivs av Rusanova som knuttimrat
med rester av liggande virken från det nedersta varvet, men inget knuthörn var
bevarat. Rusanova skriver också att det fanns spår av stolpar längs husets kant
och på golvet. Det framgår inte klart om dessa stolpar stod i vägglinjen eller intill
den. Eftersom hon inte gör någon reservation angående knuttimring, tolkar jag
det som att stolparna var ställda intill väggen som stöd. Möjligen behövde hela
konstruktionen också stöd av en eller flera inre stolpar, eller också fyllde de inre
stolparna någon annan funktion. I ett hörn fanns stenar från en nerrasad ugn.
Ingångens läge anges inte och kunde kanske inte ses. Utanför ett par av väggarna,
på några decimeters avstånd från huset, fanns enligt ritningen stockrester som
kan tyda på någon troligen stabiliserande konstruktion. De nämns inte i texten.
Några meter bortom huset fanns en 55 kvm stor ekonomibyggnad, också
nästan kvadratisk, nergrävd endast 5 - 8 cm i marken. Längs väggarna fanns
stolphål och stenar, men det diskuteras inte om stenarna fungerat som grundläggning eller som fodring i stolphål. Byggnadens konstruktion framgår inte klart.
Möjligen ska den uppfattas som skiftesverk. I ett hörn fanns en drygt meterdjup
kvadratisk grop 3 x 3 meter, på insidan klädd med liggande trävirken, och i det
hörn som vette in mot resten av huset fanns en stenugn för hantverk, rätvinklig
1 x 1,4 meter. – För övrigt fanns flera ekonomibyggnader, stående på marken
eller obetydligt nergrävda, med ytor på 12 - 16 kvm. I hörnen och längs väggarna
syntes stolphål och enstaka stenar.
Här ska också nämnas Chotomel', där hus i ett äldre lager hade väggar av
dubbelt lerklinat flätverk.308
I de fall husen i Kortjak-kulturen var större än de vanliga 12 - 16 kvm tycks
de ha varit utförda i jordgrävt skiftesverk enligt exemplen ovan, möjligen kompletterat med inre bärande stolpar.
En nordligare kultur var Tusjemlja-kulturen i skogszonen, i källområdena till
övre Dnjepr, Njemen och Västra Dvina (Daugava) i nuvarande Vitryssland och
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Bild 61. Befäst boplats i Tusjemlja, 500-600-t. Hus byggda i jordgrävt skiftesverk,
sammanbyggda med varandra och med den omgivande träkonstruktionen i skiftesverk.
1:200. Fr. Tret'jakov & Schmidt 1963. A fortified village in Tushemlya, 6th-7th cc. Earthfast
framework with horizontal planking in both the houses and the surrounding construction, all of them
built together.
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Ryssland, från 300-talet till 600-talet. Den uppfattas som en sammansmältning av
kulturen hos områdets ursprungliga invånare och Kiev-kulturen och visar
samtidigt baltiska drag och sklavenska drag som liknar Prag-kulturens. Det är att
märka att balter och slaver vid denna tid stod varandra nära kulturellt och språkligt. På vissa platser kan man också se ett nytt kulturelement, eventuellt germanskt.309
Inom Tusjemlja-kulturen fanns obefästa boplatser med 15 - 20 kvm stora hus
stående på marken. Deras konstruktionstyp finner jag inga uppgifter om. De
flesta hade öppen härd mitt i huset. På en plats, Dedilovitji i Vitryssland, fanns
grophus med stenugnar i sklavensk tradition, och förrådsgropar utomhus.310
Det fanns också befästa boplatser, som möjligen inte beboddes permanent.
Den som har gett namn åt hela kulturen fanns i Tusjemlja i Smolensk-trakten, på
en höjd invid floden med samma namn, och tillhörde 500- eller 600-talet.311 Den
omfattade omkr. 500 kvm och omgavs i sin helhet av en oval träkonstruktion i
skiftesverk, vilket visas av kraftiga stolphål och brända rester av liggande trävirken. Längs insidan av denna var husen byggda på så sätt att den omgivande
konstruktionen utgjorde bakväggen och husen på de flesta ställen var sammanbyggda vägg i vägg, med ett husdjup på 4 - 4,5 meter. Även husen var byggda i
skiftesverk. Innanför fanns en oval gårdsplan, i vars ena ände fanns en cirkelrund
ränna och ett stolphål i mitten, allt sannolikt för gudabilder på stolpar, så att
rundeln användes vid religiösa riter. – Längre ner på kullen fanns flera varv med
skiftesverksväggar för försvar. – Här kan man inte undgå att göra jämförelser
med Eketorp på Öland, där husen också låg runt insidan av en försvarsvägg.312
Men i Eketorp omgavs boplatsen av en stenmur, och husen var byggda med inre
stolpbärning med kortsidorna mot muren. I Tusjemlja var bostäderna snarare åt
det kvadratiska hållet, och taken antas av utgrävaren ha haft sin nock parallellt
med den omgivande väggen, vilket verkar rimligt.
Från långkurgankulturerna finns mycket få spår av boplatser. I Siezaja (oklart
var inom kulturområdet det ligger) fanns en byggnad på 5,3 x 7 meter med spår
av stolpar. I Varchavski Chlyuz i övre Volga-bäckenet fanns tre hus på markytan
med stenugn. Samband med Pskov-kulturen är inte fastställt.313
Sagajdak har genomgående lite senare dateringar på de slaviska kulturerna än
Kazanski.314 Jag har ingen möjlighet att göra egna bedömningar. Jag väljer att
följa Kazanski, vars sammanställningar ter sig mycket genomarbetade och gedigna.
Finsk-ugrier
Från de finsk-ugriska kulturerna är husmaterialet från utgrävda boplatser magert.
Åtskilliga platser har grävts ut och visat gravskick och föremålsfynd, men husen
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Bild 62. Byn Bereznjaki, ca 400 e. Kr., tillhörande den finsk-ugriska folkgruppen merja.
Det stora huset, mitt i raden t. h. (söder) om bygatan, är ett samlingshus, huset närmast
nedanför (väster )därom ett spannmålsförråd, och därnäst en smedja, byns största hus.
Mittemot samlingshuset ligger en gemensam arbetsstuga för kvinnoarbete, och närmast
öster därom ett begravningshus. Övriga hus är bostäder. 1:400. Fr. Tret'jakov 1941.
The village Berznyaki, around AD 400, belonging to the Finno-Ugric group merja. On the righthand
side of (south for) the village street a big meeting-house in the middle of the row, a cereals store next to
it, and a smithy (the biggest house); on the opposite side a working house for women and east of it a
small funeral house; the other houses are dwellings. Most of the houses were corner timbered, but the
working house and the smithy were constructed with earthfast posts and wattle walls.
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har ytterst sällan lämnat spår efter sig.315 Det tyder på att de var byggda på marken
utan grundläggning och utan jordgrävda stolpar, troligast knuttimrade. Man
skulle ha väntat sig kulturlager i husens utbredning, men gamla kulturlager på
ryska landsbygden är tunna och ofta förstörda genom senare tiders jordbruk.316
Om det hade funnits jordgrävda stolpar, så borde man ändå ha sett stolphål.
Ett undantag är Bereznjaki, som ödelades genom brand och som därför har
lämnat rester som berättar om husbyggandet.317 Bereznjaki var en liten by som
omkr. 400 e. Kr. låg vid övre Volga, 2 mil öster om Rybinsk och drygt 6 mil
nordväst om Jaroslavl. Området beboddes vid den tiden av den finska folkgruppen merja.318
Grävningar inom distriktet har visat en mängd byar från första halvan av
första årtusendet e. Kr., lokaliserade i grupper om 2 - 4 byar på något avstånd
från varandra, där varje grupp sannolikt tillhörde en klan.319
Bereznjaki låg på en höjd nära en mindre flods utlopp i Volga med en enkel
befästningsanläggning av trä runtom, liksom många byar vid den tiden, av
utgrävaren tolkad som skiftesverkskonstruktion. Byns fysiska organisation visar
en hög grad av kollektivt liv. Sammanlagt fanns 11 hus, varav 6 var bostäder och
övriga nyttjades gemensamt. Byn hade en oval yta på drygt 2000 kvm med ett
slags bred bygata längs längdaxeln. Mitt i byn låg ett omkr. 40 kvm stort hus (hus
3), till större delen byggt i knuttimring, av vilken några varv stockar av barrträ
fanns kvar men inga knutar. Stolphål saknades i den delen, varför slutsatsen om
knuttimring verkar riktig. Huset låg med ena gaveln mot bygatan, var 4,5 meter
brett och hade en mitthärd och jordgolv. I bortre delen hade husen en utbyggd
rundel, en sorts absid, med stolphål i den runda vägglinjen, så där var konstruktionen en annan. Framför huset utanför dess båda hörn mot gatan fanns hål efter
kraftiga stolpar, som tycks ha utgjort en markering. Huset uppfattas som gemensamhetslokal för fester och religionsutövning.
Som granne vid bygatan hade huset ett spannmålsförråd, också använt för
malning i handkvarnar, gemensamt för hela byn. Det var 19 kvm stort och
saknade härd. Konstruktion framgår inte.
Nästa hus i raden var byns största hus, en smedja, omkr. 50 kvm stor, möjligen
något ovalt formad, med stolphål på vissa håll i väggarna och utförd i lerklinat
flätverk. I mitten av bortre halvan låg en nära 4 kvm stor härd.
Mittemot gemensamhetshuset, på andra sidan bygatan, låg ett nära kvadratiskt
hus, omkr. 35 kvm stort, uppenbart ett hus för kvinnoarbete att döma av fynd
förknippade med spinning, vävning och sömnad (hus 6). I bostadshusen finns
nästan inga sådana fynd. Arbetade gjorde man tydligen i en bygemenskap. Huset
hade stolphål i vägglinjerna och var utfört i flätverk med jord på utsidan. Det
hade hörnhärd. Inne i huset fanns flera oregelbundet placerade stolphål som
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Bild 63. a Bereznjaki hus 3, samlingshus, till större delen knuttimrat; i söder en rundel

med jordgrävda stolpar i väggarna, i norr två kraftiga stolpar som ingångsmarkering.
b Bereznjaki hus 2, knuttimrad bostad närmast öster om hus 3, med mitthärd.
c Bereznjaki hus 4, knuttimrad bostad söder om hus 3, med hörnhärd. Alla hus ca 400
e. Kr., alla hus 1:200. Fr. Tret'jakov 1941. Bereznyaki: a a meeting-house, mostly corner
timbered but with earthfast wall posts in the curved part; b a corner timbered dwelling with a nearly
central hearth; c a corner timbered dwelling with a hearth in the corner. All houses around AD 400.
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sannolikt hade med arbetet att göra. Golvytan var något fördjupad.
Intill detta hus låg byns minsta hus, ett gemensamt begravningshus, kvadratiskt och 6 kvm stort. Där påträffades mängder med brända ben från både barn
och vuxna, både män och kvinnor. Det hade rester av liggande trä i flera varv
och tycks ha varit knuttimrat. Kremeringarna hade försiggått någon annanstans,
och därefter hade de brända benen placerats i huset.
Ett av de övriga husen tycks samtidigt ha varit bostad och plats för järnbearbetning, vilket visas av järnslagg och verktyg (hus 1). Det fanns också kopparbleck och betselbeslag av brons. Huset var ovanligt litet, 3 x 6 meter, och
knuttimrat. Det hade en 1 x 2 meter stor härd av sten och lera, nära ett hörn men
inte alldeles intill.
Av övriga 5 bostadshus hade 4 en yta på 17 - 22 kvm, och ett (hus 2) var 30
kvm stort. Två av dem har tydliga rester av knuttimring, och de övriga tre var
sannolikt också knuttimrade, eftersom stolphål saknas. Det största huset hade en
härd lite bortom mitten av huset, de mindre hade hörnhärd. Det större huset
hade i ena väggen 4 - 6 stockvarv bevarade, med stockar både från barrträd och
lövträd. I ett av de mindre husen fanns stolphål som sannolikt hörde till en
bänkkonstruktion. Av fynd framgår att bostadshusens inre var organiserat så att
männen höll till i vänstra halvan från ingången räknat och kvinnorna i den högra.
Sammanfattningsvis kan sägas att byborna i Bereznjaki utnyttjade olika byggtekniker. Knuttimring var vanligast men inte allenarådande. Smedjan och kvinnornas arbetshus var byggda i jordgrävt flätverk, och samlingshuset var en hybrid.
Samtliga hus var enrummiga.
Till rapporten hör en tecknad vy över hur utgrävaren tänker sig hela byn.320
Den är inte tillförlitlig. Den visar genomgående knuttimrade, rätvinkliga hus, men
texten och ritningarna talar om vissa hus med stolpar och flätverk. Den tecknade
vyn med sina felaktigheter har fått viss spridning, bland annat i Roald Hauglids
bok Laftekunst.321
En orsak till att bebyggelsen i regionen lämnat så få spår menar jag kan vara
att de till allra största delen var byggda på marken, inte nergrävda som slavernas.
Hus av samma typ som kvinnornas arbetshus i Bereznjaki kan ha funnits på flera
håll men varit svåra att upptäcka, eftersom nergrävningen var obetydlig. Troligen
var en stor del av husen knuttimrade. Någon grundläggning har inte iakttagits.
Om ett fåtal hus hade någon stolpkonstruktion, är det möjligt att stolphålen inte
framträdde tydligt om de inte var så regelbundet placerade. Inga hus hade inre
stolpbärning av den typ som var vanlig i norra Europa med två tydliga rader av
parställda stolpar. Alla hus hade väggburen konstruktion.
Bybefolkningen inom regionen kompletterade jordbruket med jakt och fiske
och höll också husdjur, vanligast häst och svin. Betselföremålen i ett av husen i
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Bereznjaki visar att man hade hästar i byn. Där nämns inga fähus eller att delar
av bostäderna skulle ha hyst boskap. Det är tänkbart att alla var utegångsdjur. –
I alla byar förekom järn- och kopparhantering för egna behov.322
Byarna längre österut, i Kostroma-området, visar något skiljaktiga kulturdrag
med jordbegravningar och delvis nergrävda hus.323
Tretjakov menar att grävningar i yngre byar i regionen visar att den kollektivt
präglade sociala organisationen började förändras efter mitten på årtusendet, så
att boplatser från 600- och 700-talet visar en arbetsuppdelning. På vissa platser
förekom mer omfattande tillverkning av järnföremål, uppenbarligen som en del
i ett ökande handelsutbyte på större avstånd, och samtidigt uppträdde föremål
med ursprung i trakterna kring mellersta Oka och mellersta Dnjepr. Även gravsederna blev mindre kollektiva, och långkurganer började anläggas från 500-talet.
På 800- och 900-talen hade individualiseringen gått ännu längre, då man begravde
de döda i varsin rund gravhög.324 Nutida forskare anser, till skillnad från Tretjakov
(vars rapport publicerades 1941), att det fortfarande var finsk-ugrisk befolkning
i regionen vid denna tid. Slaverna kom långt senare.325
Som har beskrivits ovan fanns en agrar kolonisation av skandinaver i övre
Volga-regionen under 800- och 900-talen, men den var liten i omfattning. Samtidigt upprättades ett handelsnät, och de föremål av skandinavisk typ som påträffats i det vidsträckta området torde till stor del härröra från varuutbyte, där
lokalbefolkningen framför allt bidrog med pälsverk. En av dessa knutpunkter var
Sarskoje Gorodisjtje.326
Sammanfattning av byggandet fram till 700-talet
Som en sammanfattning av det slaviska husbyggandet fram till 700-talet kan sägas
följande.
a) Husen var nästan alltid små och enrummiga. Större hus förekom i sällsynta
fall, och då byggda på marken och i skiftesverkskonstruktion på platser västerut
och möjligen i kulturell kontakt med centralare delar av Europa.
b) De flesta hus var bostäder; enstaka smedjor har påträffats. Djuren tycks
ha gått ute, och förvarade gjorde man i gropar utanför husen.
c) Oftast var husen nergrävda, hur mycket varierade; i vissa kulturer några få
decimeter, i andra 0,5 - 1 meter. Hus på marken förekom och då mestadels
norröver.
d) Huskonstruktionen kunde variera inom samma kultur. I de äldsta kulturerna förekom enbart stolpkonstruktioner. Från 400-talet tycks någon form av
knuttimring ha förekommit inom Prag-kulturen och då i mycket små hus, 12 - 13
kvm, men stolpkonstruktioner var också vanliga, och det kunde vara skiftesverk
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(vanligast) eller flätverk. Den mera tydliga knuttimringen kom först på 600-talet,
och även då var husen små.
e) Härdens placering kunde variera. Oftast var det så att små hus hade
hörnhärd och större hus mitthärd, men det stämmer inte alltid. De tidigare kulturerna hade öppna härdar. Från 500-talet och framåt började tämligen stora stenugnar, ibland lerugnar, byggas på många håll. En stor ugn i ett litet hus var en
vanlig kombination, och där var ingenting annat än hörnplacering möjligt.
Som en sammanfattning av det finsk-ugriska husbyggandet fram till 700-talet
kan sägas följande.
a) Ytterst få hus finns utgrävda från det finsk-ugriska området. Det kan
möjligen bero på att de var byggda på marken utan grundläggning, och att de inte
hade stolpkonstruktioner som visar stolphål. Den enda utgrävning som finns väl
redovisad är Bereznjaki omkr. 400 inom merja-stammens område.
b) Husen i Bereznjaki kunde ha varierande storlek efter funktion men var
alltid enrummiga. Hälften var bostäder och hälften hade andra funktioner och
var gemensamma för byn. Bostäderna var mellan 17 och 22 kvm, alltså lite större
än det slaviska genomsnittet.
c) Husen stod oftast på marken. I vissa bosättningar kunde något nergrävda
hus förekomma.
d) Huskonstruktionen varierade. Knuttimring var vanligast, men olika stolpkonstruktioner förekom också och då med flätverk, inte skiftesverk. De knuttimrade husen kunde vara från 6 kvm till 30 kvm.
e) Härdarna var öppna och låg oftast i hörn i de mindre husen och i mitten i
de större husen, men det stämmer inte alltid.
f) Långkurgankulturerna var kanske inte helt finska, och det finns mycket få
exempel från dem. De som finns tyder på blandkultur: ett 37 kvm stort hus i
stolpkonstruktion; på ett annat ställe några hus på marken med stenugn.
Ingenstans har de knuttimrade husen lämnat sådana spår att några tekniska
detaljer har kunnat ses. Inga knutar är bevarade, bara stockrester. Sannolikt har
det rört sig om rundknutar, eftersom man till största delen använde barrträd som
växer rakt och inte behöver delas på längden om man väljer träd av lämplig
storlek. Huruvida några hus har haft långdrag är inte möjligt att avgöra.
Den slaviska knuttimringen tycks ha kommit igång långsamt och alltid funnits
enbart i små hus, oftast grophus. Den finsk-ugriska kan vara äldre. Det kan hända
att finnarna hade knuttimrat i flera hundra år före Bereznjaki, men det vet vi inte.
Omkr. 400 e. Kr. använde de knuttimring i större utsträckning än slaverna, att
döma av Bereznjaki, och de tillämpade också knuttimring i större hus redan då
än vad slaverna gjorde flera hundra år senare.
Man kan ställa sig frågan om finnarnas knuttimring i bostäder hade kulturell
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kontakt med den knuttimrade gravkammaren i Altai från omkr. 400 f. Kr. (som
nu finns utställd på Eremitaget i S:t Petersburg). Det är tänkbart men inte säkert.
Avståndet dit från Bereznjaki är över 300 mil, lika långt som från Bereznjaki till
Pyrenéerna. Principen att lägga stockar i kors är så pass enkel, att man mycket väl
kan komma på den på olika håll oberoende av varandra.
I Kiev-regionen finns knuttimrade kammargravar från bronsåldern, ibland
uppemot 25 kvm stora.327 Det går inte av tillgängligt material att se någon tydlig
kontakt mellan dem och den knuttimring av hus som började ungefär på 400talet e. Kr. Det är ett stort tidsavstånd, och det är oklart hur gravarnas knuttimring såg ut. Det finns också en skillnad mellan gravkammare och hus vad
gäller krav på täthet. Hur stort täthetskravet är beror på vilken typ av hus det
gäller, bostad eller annat.
Man frågar sig också om det fanns någon kulturkontakt med de knuttimrade
hus som Vitruvius beskriver hos kolcherna i Pontos sydöst om Svarta havet under
tiden närmast efter Kristi födelse, ganska långt från slavernas område. Detta tycks
ha varit en enkel knuttimring med mellanrum mellan stockarna, vilka fylldes med
träspån och lera. Själva knuthuggen måste då ha varit ganska grunda. Vitruvius
berättar på hörsägen.328
Framför allt frågar man sig vilka huskulturkontakter som fanns mellan slaver
och finsk-ugrier. Det är fullt möjligt att det fanns en kontakt i form av en spridd
elementär kunskap. Men det ser ut som om den i så fall tillämpades på olika sätt
och i olika stor omfattning bland slaver respektive finsk-ugrier. Dock är materialet för litet för att något säkert ska kunna sägas om detta.
Ladoga
Under 1900-talets lopp gjordes flera utgrävningar i de centrala, äldsta delarna av
Ladoga. Lämningarna var relativt välbevarade, och flera rapporter har publicerats.329 Kuz'min har gjort en diskuterande sammanställning av dem, med schematiska ritningar över alla lager i de utgrävda områdena.330 Hans beskrivning av
lagerföljderna har ifrågasatts av Kirpitjnikov.331
Det brukar sägas att det förekom två typer av hus i Ladoga – dels små kvadratiska med hörnhärd och dels stora med mitthärd och ibland inre stolprader332
– men det är en alltför stor förenkling, som skymmer dynamiken inom husbyggnadskulturen.
Byggandet i Ladoga innehåller många väsentliga drag i knuttimringens utveckling, och därför går jag igenom det tämligen utförligt, så gott det går från det
knapphändiga material som är tillgängligt.
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Bild 64. a Ladoga nivå I, 750-760. Hus 1-3 bostäder, 4 förråd, 7 smedja. 1:800. Fr.
Kuz'min 2000. b Hus 2 och 3 enl. Kuz'mins numrering. 1:300. Fr. Kirpitjnikov 1985.

a Ladoga AD 750 - 760; houses 1-3 are dwellings, constructed with internal rows of posts (Kuz'min),

which cannot be seen in the drawing, central hearths, partially wooden floors, and a sort of veranda
outside; house 4 is a store constructed with earthfast framework; house 7 is a smithy with Scandinavian
tools. b Houses 2 and 3 acc. to Kuzmin's numbering.
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750 - 810
Ladoga anlades inte, det uppstod. Det var ett nybyggarsamhälle.
Det äldsta lagret har kunnat dateras dendrokronologiskt till 753.333 Enligt
Kuz'min har inte fler än fyra bostadshus från detta lager grävts fram, ganska tätt
men oregelbundet placerade. Det är ett av dem som är daterat till 753. Kuz'min
menar att detta skede helt säkert dominerades av skandinaver – män, kvinnor och
sannolikt barn. Han håller öppet för att även bärare av andra kulturtraditioner
fanns där men att de i så fall spelade en andraplansroll. Kirpitjnikov menar att
det var slaver som först bebodde platsen och att skandinaverna kom dit senare.334
Han stöder sig på karaktären hos föremålsfynden. Kazanski menar dock att
smyckena i Ladoga är av typer som har vid spridning.335
Hur det än förhöll sig är det klart att flera olika folkgrupper var aktiva i
Ladoga, om man ser på de första årtiondena sammantagna.
De äldsta husen var enligt Kuz'mins text byggda i stolpkonstruktion.336 Även
Kirpitjnikov daterar dessa hus till det äldsta lagret.337 Ingen knuttimring förekom
i det lagret enligt Kuz'min. Husen var omkr. 6 meter breda och 7 - 10 meter långa
och hade mitthärdar, rektangulärt byggda. Kuz'min beskriver husen som att
stolprader som bar taket delade in huset i tre zoner på längden. Husen hade
tydligen inre stolpbärning, vilket inte förekom bland urinvånarna i öster, men
inga stolphål anges på ritningen och beskrivs inte i texten. Husstorleken menar
jag motsvarar den för ett ordinärt mellansvenskt hushåll. Inte heller för väggarna
anges några stolphål. Rester av liggande virken kan härröra från syll eller skiftesverksbålar. Ett hörn ser på Kirpitjnikovs ritning ut att ha haft knut i
syllramen.338
Man kan kanske se husen som utlöpare av byggtraditionen i östra Mellansverige, samtidiga med Birka (vars äldsta hus vi inte vet någonting om), men jag
menar att de som byggde husen inte kan ha kommit raka vägen från Sverige, för
husen har flera drag som är främmande för den mellansvenska traditionen.
Framför allt hade de i ena änden något som kan tolkas som en sorts veranda,
eller man kan kalla det trädäck, bestående av bräder eller kanske klena stockar,
lagda på större stockar parallella med husväggen.339 Verandan måste ha haft en
särskild användning, för någon syssla eller för förvaring av grejer. Även inomhus
kan det ha funnits trägolv i vissa delar, inte heller det någon mellansvensk
tradition. Jag tänker mig att bosättningen möjligen kan ha anlagts av andra
generationens skandinaviska kolonisatörer i trakten av Ladogasjön, som redan
tagit till sig byggnadskulturella drag från omgivningen och kanske också blandats
upp med urbefolkningen. Eftersom de folkgrupper som levde i regionen vid den
tiden var östersjöfinnar, kan dessa byggnadsdrag vara av finsk-ugriskt ursprung.
Det fanns också en ekonomibyggnad i ramverk, omkr. 3 x 3 meter med till
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Bild 65. a Ladoga nivå II, 760-770. Hus 6 är en förvaringsbod stående på stubbar.
1:800. Fr. Kuz'min 2000. b Hus 5 och 6, hus 6 med de utstrålande rötterna på dess
stubbstolpar tydliga. 1:200. Fr. Rjabinin & Tjernych 1988. a Ladoga AD 760 - 770.
b Houses 5 and 6; house 6 is a store-house built on stumps with their roots left.
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synes jordgrävda stolpar, och utanför ett av husen några förrådsgropar. Det senare är inte heller något skandinaviskt drag, utan snarare slaviskt; det är osäkert
om det också har förekommit bland finsk-ugriska stammar.
I samma lager, men möjligen byggd något senare, fanns en smedja med en
uppsättning verktyg med klart skandinaviska drag, avsedda för framställning av
högkvalitativa järnredskap, jämförbara med fyndet i Mästermyr på Gotland från
sen vikingatid.340 Den schematiska ritningen tycks visa ett jordgrävt ramverkshus
omkr. 6 x 11 meter och med asymmetriskt placerad mitthärd eller ässja.
Invånarna i detta äldsta skede kan möjligen ha varit inriktade på lokal handel,
men inte fjärrhandel.
Denna bosättning fick ett abrupt slut efter ett tiotal år. Invånarna blev ivägkörda av en ny grupp människor, och husen förstördes. Kuz'min menar att det
var slaver som kom söderifrån och trängde fram mot norr.341 Kazanski håller
öppet för att det möjligen kan ha varit en blandning av slaver och balto-slaver.342
Det är från den tiden man har kunnat se de första föremålen med ursprung i
kalifatet. Enligt Callmer var det en politisk förändring i stäppregionen, nämligen
utbredningen av khaganatet, som gav möjlighet till en helt ny handelsförbindelse.343 Det troliga är att den nya folkgruppen i Ladoga lockades av möjligheten till handel med kalifatet och ville lägga beslag på det strategiska läge som
Ladoga hade.
Bosättningen var fortfarande inte stor. Ladogas märklighet under 700-talet
och början av 800-talet ligger inte i dess storlek (jämfört med Pskov och Izborsk),
utan i att lämningarna är så välbevarade.344 Ett fåtal hus låg oregelbundet utspridda men hade en helt annan karaktär än de tidigare. Husen var små och
kvadratiska, 11 - 17 kvm, och enligt Kuz'min byggda i knuttimring. Husen hade
stora rektangulära ugnar i hörnen. Det finns alltså mycket som liknar slaviska hus
längre söderut, men husen i Ladoga var inte grophus utan byggda på marken.
Kuz'mins ritningar visar inga gropar där, vilket de gör i andra fall. Det kan vara
en sen utveckling hos den slaviska traditionen, kanske något man tagit till sig från
omgivande kulturer när man rört sig norrut. De här husen låg inte tätare än att
det hade varit möjligt att utföra dem som grophus om man hade velat.
Ett hus på omkr. 3,5 x 4 meter, uppenbarligen ett förråd, stod på något som
benämns stubbar och som snarast ser ut som stolpar med en del av rotsystemet
kvar, likt fågelfötter.345 Stolparnas ursprungliga höjd är oklar och kunde möjligen
inte avgöras vid utgrävningen. Sådana stolpar har inte påträffats från tidigare
skeden i det slaviska kulturområdet. Det förekommer bland sydsamer i Sverige
sedan gammalt och in i sen tid med en höjd på omkring en och en halv meter
(ett jämtländskt exempel kan ses på Skansen i Stockholm). Det skulle möjligen
kunna vara ett gammalt gemensamt finsk-ugriskt kulturelement. Det är förstås
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Bild 66. a Ladoga nivå III, 780-810. b Ladoga nivå IV, 810-840. Hus 5 är ett
bostadshus med både knuttimring och inre stolprader. Hus 8 och 15 är likadana förråd
som hus 6 i nivå II. Runt flera av husen syns träramar på något avstånd från väggarna.
1:800. Fr. Kuz'min 2000. a Ladoga AD 780 - 810. b Ladoga AD 810 - 840. House 5
is a dwelling constructed with both corner timbering and internal posts. The houses 8 and 15 are storehouses like house 6 from AD 760. Around several of the houses there are wooden frames.
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osäkert men kan inte uteslutas. Även om huvuddelen av (den ganska ringa) befolkningen i Ladoga i det här skedet var slavisk, kan personer i den omgivande
finska (vepsiska) befolkningen ha anslutit sig strax efter slaverna.
Bebyggelsen råkade ut för en stor brand efter ett tiotal år, men bosättningen
fortsatte med kontinuitet.346 Den var fortfarande inte stor, men husen var något
större. Från den tiden blir det tydligt att handel bedrevs både med kalifatet och
över Östersjön. Den första skatten av arabiska silvermynt har dateringen 786,
och samtidigt fanns föremål av tydligt nordiskt ursprung. En verkstad för
pärltillverkning fanns under både detta och följande skede (780 - 840). Flera av
husen i detta skede ser på Kuz'mins ritning ut att ha en träkonstruktion, möjligen
inte knuttimrad, runt större delen av huset på uppemot en meters avstånd och
parallell med väggarna. Den beskrivs inte i texten.
810 - 865
Under nästa skede, i början av 800-talet, tätnade bebyggelsen, och husen lades
längs ett gatliknande öppet utrymme, omkr. 5 meter brett.347 Många hus liknade
dem i de föregående skedena, men flera hade en annan utformning. Mest
iögonenfallande är ett omkr. 7 x 7,5 meter stort knuttimrat hus med mitthärd och
två inre rader av parställda stolpar. Det är dendrodaterat till 811. Flera stolpar
fanns, och möjligen var det faktiskt fyra stolprader. Möjligen hade huset trägolv
av ritningen att döma, men det nämns inte i texten. Det framgår inte klart av vare
sig text eller ritningar om stolparna var jordgrävda och i så fall hur djupa
stolphålen var. Det troliga är att de var jordgrävda, och i så fall är det snarare
fråga om en typ av hybridkonstruktion än ren knuttimring. Om de var ställda på
golvet på något sätt är det i och för sig också en hybridkonstruktion, men då kan
stolparna ses som sekundära till de knuttimrade väggarna. Huset var förlängt 4,5
meter i ena änden med en veranda eller ett trädäck, som påminner om husen i
det äldsta skedet, vilka dock inte var knuttimrade.
Det har diskuterats om detta och liknande hus hade två rum eller ett rum plus
veranda, och numera råder den senare uppfattningen.348 Verandan verkar ha varit
stabilare byggd än de i det äldsta lagret; kanske hade den tak och långväggar. Både
husets storlek och konstruktionen med inre stolprader tyder på att en grupp
skandinaver slagit sig ner. De har säkerligen inte byggt huset själva utan anlitat
lokala byggare, som var vana vid knuttimring, och beställt ett så stort hus. Det
var avsevärt mycket större än alla tidigare knuttimrade hus, och det är mycket
möjligt att detta var byggarnas första försök i den skalan. De inre stolpraderna
var troligen vad beställarna önskade sig för att få en representativ byggnad,
men de kan samtidigt ha utgjort en säkerhet för att en så stor konstruktion
skulle hålla, när man saknade erfarenhet.
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Bild 67. a Hus 5 nivå IV, 811. Den västra delen av huset är sannolikt en utbyggd
veranda. Rummet visar rester av trägolv. b Hus 3 nivå IV; teckningen på stockarna ska
inte tolkas som störhål utan som illustration av träets struktur; huset är knuttimrat. Båda
husen 1:200. Fr. Nosov 2001. a House 5, AD 811. The western part of the house is probably
an open veranda. The room inside had a wooden floor. Around the house there is a wooden frame. b
House 3, AD 810 - 840, constructed with corner timbering and a wooden frame outside.
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Flera av de mindre, hörnugnsförsedda husen närmast det stora huset uppfattas som tillhörande samma gård. Möjligen hade några av dem trägolv, men
kanske inte alla. Man kan tänka sig att det stora huset beboddes av rörligt folk,
som ständigt växlade, och att de små husen var permanentbebodda av folk som
skötte basverksamheten. Också sädesförråd hörde till gården, liksom lagårdar
och hägnader. Det ser ut som om de skandinaviska inflyttarna tagit ett mycket
medvetet grepp om organisationen av sitt boende och sin verksamhet.
Under samma skede fanns också flera mindre hus, 16 - 20 kvm, troligen hörande till olika gårdar.349 Ett av dem ser ut att ha haft två rum, ett större med
hörnhärd och ett mindre förrum, och ett annat ser ut att ha haft en veranda på
kortändan. Det stora huset, det förmodade tvårumshuset och flera av de små har
enligt Kuz'mins ritning en omgivande träram utanför husen, med löst lagda
stockar, inte hopfogade i hörnen. Sannolikt hölls stockarna på plats av pinnar
som bultats ner i marken. Enligt Ravdonikas' ritningar, återgivna av Nosov 2001,
låg ramen ett par decimeter utanför huset.350 Denna ram hade troligtvis till uppgift att stabilisera huset. Den kan också ha fungerat värmeisolerande.351 Runt det
stora huset markeras en nergrävning, möjligen för dränering. Någon grundläggning anges inte. Möjligen var markbeskaffenheten sådan att en yttre träram
fungerade bättre. Träkonstruktionen för tankarna till ett av husen i Sjumsk i PragKortjak-kulturen, vilket har beskrivits tidigare, men där är den eventuella ramen
otydlig. Ladogahuset skiljer sig från Sjumsk genom att också ha stolphål längs
ramstockarna. Därutöver har jag inte hittat några vare sig tydliga eller otydliga
äldre exempel på sådan ramkonstruktion.
I det här skedet fanns ett par förrådsbodar på stubbar med rötter kvar, liknande dem i ett tidigare skede. Det ser vidare ut på Kuz'mins ritning som om det
fanns ett hus i jordgrävt ramverk (hus 12), 4 x 5,5 meter och utan härd, men det
kommenteras inte i texten. Det tyder snarast på kontakter med östra Mellansverige, men varken finskt eller slaviskt ursprung kan helt uteslutas.
Det är inte otänkbart att en del av befolkningen hade finskt ursprung.
Finnarna har inte lämnat så tydliga materiella avtryck. I själva verket kan man
tänka sig att de bidrog med en hel del av kunskaperna i knuttimring. En viss
prägel måste de ha satt på orten, eftersom det var den finska namnformen som
togs upp av skandinaverna. Det är inte osannolikt att skandinavernas närmaste
samarbetspartners i lokalbefolkningen var just de som hade finskt ursprung.
Den här skandinaviska etableringen i Ladoga sammanfaller i tid med skandinaviska fynd både i regionen kring övre Volga och nära det som senare blev
Rurikovo Gorodisjtje vid Volchovs utlopp ur Il'men, som Callmer beskriver.352
Efter en stor brand omkr. 840 försvann den långvariga pärlverkstaden, men
för övrigt bestod och befästes den organisation som etablerats i föregående
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Bild 68. a Ladoga nivå V, 840-865. 1:800. Fr. Kuz'min 2000. b Hus 8 enl. Kuz'mins
numrering. 1:200. Fr. Kirpitjnikov 1985. a Ladoga AD 840 - 865. b House 8 acc. to
Kuzmin's numbering.
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skede.353 Där det stora huset stått byggdes ett nytt stort hus. Det bestod av ett
rum på 7 x 7,5 meter, var knuttimrat och hade mitthärd och trägolv.354 Till skillnad från det föregående tycks det inte ha haft några inre stolpar. Liksom tidigare
fanns ytterligare en konstruktion runtom hela huset på en halvmeters avstånd
med stolpar i hörnen, tydligen byggd i skiftesverk, troligen med låg höjd. Längs
en vägg fanns en 3 meter bred utbyggnad, en veranda. Det för åter tankarna till
husen i det äldsta lagret, som också hade verandor. Det kan tänkas att detta var
ett finskt drag, att skandinaverna anlitade finnar som byggde och att dessa för
varje generation blev varmare i kläderna och omtolkade sina uppdragsgivares
önskemål i enlighet med sin egen tradition. Med det utbildades en särskild
Ladoga-tradition. Det är min hypotes, men den är naturligtvis inte säker.
Till det stora huset hörde som tidigare både ett antal mindre bostadshus med
hörnhärd och ekonomibyggnader, alla nyuppförda. Dessutom ser det av ritningar, också hos Kirpitjnikov, ut som om de mest trafikerade gångytorna på
gårdsplanen belades med kavelbroar.355
Det fanns ytterligare ett kvadratiskt, knuttimrat hus med mitthärd och trägolv,
med 5,5 meters sida, med några tillhörande mindre hus. Huvudbyggnaden hade
en liten förstuga på ena väggen, något som inte har synts i tidigare hus på andra
håll.356 Eventuellt kan detta vara en innovation gjord i Ladoga.
Vidare fanns ett hus på 8 x 13 meter, som enligt Kirpitjnikovs ritning hade
två inre rader av parställda stolpar och mitthärd. Troligen var det knuttimrat, men
det fanns också rader med stolpar utefter långväggarnas insidor som kan betyda
att man gav väggarna extra stöd. Kuz'min beskriver huset som att det har en
stomme av stolpar (hus 11).357
Kuz'min beskriver det här skedet som att en grupp skandinaver bemäktigade
sig Ladoga omkr. 840. Såvitt jag kan se av byggnadstyperna kom det skandinaver
redan omkr. 810, men det ser också ut som om de blev mera dominerande omkr.
840, om inte till antal, så till inflytande. Från den tiden utvidgades också bebyggelsen till området kring Varjazjskaja-gatan norr om Ladozjka.

Bild 69. a Hus 1, 2, 3 och 4 nivå V. 1:200. Fr. Kirpitjnikov 1985. b Hus 4, 2 och 1

sedda från NÖ. Längst t. h. i bild syns den lilla förstugan till hus 1. Allra närmast i bild,
något t.v. om mitten, syns en tydlig knut i NV hörnet på hus 4. Vid jämförelse av
knuthugget med stockarnas tjocklek ser man att iliggande stock inte kan ha haft avfasningar, för då skulle hugget ha fått för dålig passning. De sneda sidorna i hugget har
gjorts för att förenkla huggningen. Fr. Nosov 2001. a The houses 1, 2, 3, and 4, AD 840,
acc. to Kuzmin's numbering. b The houses 4, 2, and 1 from north-east. At the bottom, somewhat to
the left of the centre a corner joint belonging to house 4 can be seen clearly. The overlying logs cannot
possibly have had bevels, because the notch is too wide for that.
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I mitten av 860-talet inträffade en ny brand, som ödelade hela staden. Den
kan sättas i samband med de oroligheter som rådde inom hela det östliga handelsområdet när en ny grupp skandinaver kom och gjorde sig till härskare över
handeln, så som tidigare har beskrivits, dvs. Rurik och hans följe. Även Pskov,
som var större än Ladoga, brändes ner helt.358
865 - 1015
När Ladoga började bebyggas på nytt, hade bebyggelsen mycket måttlig omfattning.359 Det fanns ett stort knuttimrat hus, 7 x 11 meter, med en liten träbeläggning på marken utanför ena gaveln, och några mindre hus, flertalet knuttimrade och ett par av dem smedjor.
Mot slutet av 800-talet växte bebyggelsen kraftigt, inte minst norr om Ladozjka.360 Det omfattande byggandet gav förstås byggarna möjlighet att utveckla
sin skicklighet. Just stadens äldsta område hade fortfarande gles bebyggelse men
två remarkabla hus.
Det ena av dessa var ett 4 x 8 meter stort knuttimrat hus med två rum, det
ena något större än det andra. Det större rummet hade hörnhärd och fungerade
som bostad, och det mindre, som uppfattas som en påbyggnad på det större,
hade mitthärd och fungerade som verkstad. Hur denna påbyggnad var fogad till
den andra diskuteras inte. Verkstadsdelen var på de tre ytterväggarna omgiven av
en 2 - 2,5 meter bred utbyggnad med lätta väggar, en täckt veranda om jag tolkar
den franska texten rätt. Dessutom ser marken mellan bostaden och dels ett närliggande uthus, dels verkstadsverandan, ut att ha haft en träbelagd gångyta. Bostadsrummet hade trägolv, lagt på en stockkonstruktion. Jag uppfattar huset som en
vidareutveckling av den traditionssammansmältning som redan tidigare kännetecknat Ladoga.
Det andra huset var ännu mer remarkabelt. Huvuddelen av huset var ett
knuttimrat rum, 7 x 11 meter stort, med avlång rektangulär mitthärd, omgiven av
en låg skiftesverkskonstruktion, och med brädgolv.361 Inne i huset fanns ett antal
stolpar, synbarligen i två rader men inte alltid tydligt parställda. Längs insidorna
på både kort- och långväggar var stolpar ställda tätt intill väggen, uppenbarligen
som stöd för väggarna i denna stora huskonstruktion. Runtomkring hela huset
fanns en halvmeterbred svalgång, byggd i skiftesverk med stolpar stående på en
knutad syll. Det är oklart om väggarna gick upp helt eller bara till bröstningshöjd,
men troligen var svalgången täckt. På ena kortsidan breddades svalgången till en
4,5 meter bred veranda. Huset utgjorde utan tvivel ett kraftprov för dem som
byggde det och en stolthet för dem som disponerade det. Det uppfattas som ett
hus för köpmän, för stadens översta elit, vilket visas av de föremålsfynd som
gjorts där. Rjabinin har föreslagit att huset hade en övervåning, något som jag
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Bild 70. a Hus 11 nivå V. 1:200. Fr. Kirpitjnikov 1985. b Ladoga nivå VI, 865-890.
1:800. Fr. Kuz'min 2000. a House 11, AD 840, with internal posts. b Ladoga AD 865-890.
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Bild 71. a Ladoga nivå VII, 890-920. b Ladoga nivå VIII, 920-950. 1:800.
Fr. Kuz'min 2000.
a Ladoga AD 890 - 920. b Ladoga AD 920 - 950.
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Bild. 72. Hus 3 nivå VII, dendrodaterat 894. 1:150. Fr. Rjabinin 1985.

AD 894.
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House 3,

finner mycket osäkert. Det kan betvivlas att ett så vidlyftigt projekt skulle ha
företagits innan man skaffat sig större erfarenhet. Huset är dendrodaterat till 894.
Det är mycket troligt att byggandet i Rurikovo Gorodisjtje, som utvecklades
under andra halvan av 800-talet, gick hand i hand med byggandet i Ladoga, så
byggarnas erfarenhet kan ha varit betydligt större än den som syns i Ladoga, men
om man gått så långt som till två våningar kan starkt ifrågasättas. Inga tydliga
tecken tycks finnas. – Husets knutar diskuteras inte i någon text och är schematiskt framställda på ritningarna. Med stor sannolikhet var det rundknutar, möjligen kantigt huggna som en halv regelbunden sexhörning. Inga långdrag antyds
på de trots allt noggrant och illustrativt utförda ritningarna.
Fynden i huset var både av nordisk karaktär och av typer från skogszonen.
Fynd som tyder på förbindelser med khaganatet förekom men upphörde i
stadens följande skede. Befolkningen i staden anses ha varit etniskt blandad med
någon övervikt för skandinaver. Fynd av Smolensk-långkurgankultur-karaktär
upphörde vid den här tiden. Det är efter detta skede som man kan se den rusiska
kulturen formas.
Staden växte kraftigt på 900-talet. I skedet 920 - 950 fanns i den gamla centrala
delen ett tiotal bostadshus på 16 - 25 kvm, knuttimrade och med hörnhärd, i en
viss ordning liknande en gata med avbrott.362 Därutöver fanns lika många hus
utan härd, 5 - 20 kvm. Ett hus hade två rum, varav det ena var ett mycket smalt
förrum. Tre hade utskjutande verandor längs ena kortväggen, och ett hade en
mindre förstuga. Dessutom hade ett av husen en svalgång runt hela huset, på ena
gaveln breddad till en veranda (hus 10). Själva huset var 10 kvm, med svalgång
och veranda knappt 30 kvm, alltså en kopia av det stora köpmannahuset i halv
längdskala, en fjärdedels ytskala. Alla dessa hus bildade tre enheter av sammanhörande hus, vilket visas av ingångarnas placering. Samtidigt hade det stora
huset ersatts av ett snarlikt, av samma storlek och på samma plats, helt utanför
den övriga bebyggelsens ordning, vilket markerar husets särskilda status, sannolikt som residens för Rus'-furstens representant (hus 24).363 Stolphålen till de inre
stolparna var stenskodda, ett vanligt svenskt drag. Det tyder på att stolparna inte
stod där enbart för att skapa rätt stormannamiljö, utan att de verkligen deltog i
takbärningen – det vill säga att konstruktionen var en hybrid, inte ett renodlat
knuttimrat hus. Troligen var tidigare liknande hus (811, 840 och 894) likadant
konstruerade. Det var en kombination av skandinaviskt och finskt/slaviskt tekniskt kunnande, som med tiden visade sig gynna utvecklingen av det knuttimringstekniska kunnandet. Stolparna stod tämligen tätt på jämna avstånd på omkr.
2,5 meter, till skillnad från husen i Mellansverige med betydligt större avstånd.
En stor brand inträffade omkr. 950, men staden återuppbyggdes på ungefär
samma sätt som förut, vilket visar på en stabilitet i samhällsorganisationen.364
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Bild 73. Hus 24 nivå VIII, 920. 1:150. Fr. Rjabinin & Tjernych 1988.

House 24,
AD 920. There are stabilising stones in the internal post-holes, a Swedish feature, which probably
means that actually the posts were load-bearing as well as the walls, i.e. a hybrid construction, as probably
also its predecessor; all this is a combination of Scandinavian and Finnish-Slavic technical knowledge.
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Bild 74. a Ladoga nivå IX, 950-970. b Ladoga nivå X, 970-990. 1:800.
Fr. Kuz'min 2000. a Ladoga AD 950 - 970.
b Ladoga AD 970 - 990.
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Omkr. 970 ersattes det stora huset, i något förskjutet läge, av tre hus: ett 36 kvm
stort kvadratiskt hus med hörnhärd och ett 80 kvm stort ouppvärmt hus,
utvändigt och runtomkring förenade med träbeläggning på marken, samt ett
mindre uthus. Fynden har rusisk karaktär och visar samtidigt starka band till
Skandinavien genom torshammarsmycken och runinskrifter. Kuz'min tolkar det
som att nya grupper kom över Östersjön under hela andra halvan av 900-talet.
Området kring Varjazjskaja-gatan visar också starka band till Skandinavien, och
där fanns också en kultbyggnad med föremål med skandinavisk anknytning.365
Staden brändes två gånger av norska jarlar, 997 och 1015.
Knuttimringstekniken
De ryska forskarna diskuterar inte typen av knuthugg. Ett foto av nivån 840 taget
av Repnikov 1913 och återgivet av Nosov 2001 visar flera mycket tydliga hugg.366
Det framgår klart att de är formade som en halv hexagon367, i vilken den
ovanliggande stockens undersida utgör en inskriven cirkel. Det är alltså inte fråga
om något som liknar svensk rännknut, vilken skulle ha en mycket smalare botten.
I det hexagonala hugget var den ovanliggande stocken rund utan halsningar. Man
får anta att hexagonens hörn tätades med mossa. Huggen är mycket noggrant
utförda. I samtal med Aleksandr Volkovitskij, arkeolog i Staraja Ladoga, sade han
att han aldrig hade sett någon annan typ av knuthugg i Ladoga.368 Repnikovs foto
visar också tydliga ovansidor av stockar, och inga långdrag kan ses där. Knutskallarna ser ut att vara mellan 1 och 2 decimeter långa. Fotot visar flera stockvarv
i husen. De tillhör alltså skedet som byggdes kring 840 och visar det ovannämnda
kvadratiska huset med 5,5 meters sida och förstuga samt dess uthus.
Ett frågetecken finns angående vilken teknik man byggde gavelrösten med.
När knuttimringen ser ut att vara tämligen välutvecklad, kan man tro att liggande
stockar användes, inte en stolpe ställd mitt på den översta hela stocken, men det
är en gissning. Om i så fall dymlingar användes mellan stockarna är osäkert; mera
troligt är tätt lagda åsar, ett par för varje stock. Senare rysk knuttimring har många
åsar i takkonstruktionen, vilket möjligen kan tala för en sådan tradition bakåt i
tiden. Men det är också en gissning.
Träslag diskuteras inte. Det kan ha varit både gran och furu. En karta i
Callmers artikel369 visar att granskog dominerade väster om Volchov och furuskog öster om Volchov i höjd med Ladoga, och granskog på båda sidor om
Volchov längre söderut.
Taktyper är också obekanta. Det kan ha varit både torvtak och trätak. Torvtak
brukar synas i brandrester som orangefärgning, men något sådant nämns inte,
trots att bebyggelsen brunnit flera gånger. Det kan ändå mycket väl ha funnits
torvtak.
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Landsbygdsbyar på 800-talet och framåt
Av bebyggelse på landsbygden finns få beskrivningar. De byar som är utgrävda
och beskrivna ligger långt från Ladoga och långt från vägen från varjagerna till
grekerna. De ligger alla 30 - 40 mil österut från Ladoga, mellan Onega och övre
Volga, i finsk-ugriskt område med framför allt vepser.
Krutik vid Sjeksna hade hus från 800- och 900-talen, knuttimrade och byggda
på marken. Åtminstone ett av dem hade två rum. Byn var tätt bebyggd.370
Beloozero vid Sjeksnas utlopp ur Beloozero-sjön med hus från andra halvan
av 900-talet hade också tvårumshus.371 I Beloozero har påträffats skandinaviska
föremål av både manligt och kvinnligt slag.372 Det visar på kontakter med
handelsnätet, närmast med Ladoga.
Minino 5,5 mil öster om Krutik var bebott från andra halvan av 900-talet och
några hundra år framåt, anlagt efter en uppgjord plan med avgränsade tomter,
och i det skiljer det sig från ordinära landsbygdsbosättningar.373
Alla hus i Minino var tvårumshus med ett mindre förrum och ett större
uppvärmt rum med hörnugn. De var rektangulära och byggda på marken, och
flera av dem var tydligt knuttimrade med 20 - 25 cm tjocka stockar och 17 - 20
cm långa knutskallar. Det är fullt möjligt att också övriga hus var knuttimrade,
även om det inte kan påvisas tydligt. Det äldsta huset, från 950, var 6 meter brett
och 7,5 meter långt, dvs. 45 kvm. Det minsta huset, från 1080, var 27 kvm, alltså
större än slaviska grophus. Utanför två av husen låg klenare stockar parallellt med
väggen strax utanför den, av Zacharov tolkade som ingående i en anordning för
att hålla husets nederdel varm. Det för också tankarna till de yttre konstruktionerna i Ladoga. Datering för de här husen i Minino är inte angiven. Många hus
hade grundläggning av stora flata stenar på vissa ställen, särskilt under hörn. Inte
heller de husen har angivna dateringar. Alla ingångar låg på husets långsida i
förrummets kortsida. Dörr mellan rummen fanns i mellanväggens bortre del från
husingången räknat. Ugnen stod i det största hitre hörnet i det stora rummet.
Invånarna i Minino var välbärgade med varierat hantverk och tämligen
dyrbara föremål.374
Det diskuteras att tvårumshus var förknippade med stadskultur.375 Här vill jag
gå ett steg till och säga att det är ett västligt drag, förmedlat av bland annat
Ladoga. Husens plan liknar en som förekommit i Birka och som också fanns i
Ladoga. Hustypen hade sedan vid spridning i nordvästra Ryssland ända framemot 1200 e. Kr.
Grundläggningen i Minino är anmärkningsvärd. Sten förekommer annars inte
inom det östliga området. Onekligen påminner det om östra Mellansverige, men
det kan vara en tillfällighet. Vilka hus som fanns inom det finsk-ugriska området

214

a

b

c

Bild 75. a - b Principritningar av hus i Minino, sent 900-t. - 1000-t. Tvårumshus med

ingång på husets långsida och det inre rummet med hörnhärd bredvid dörren. 1:200.
Fr. Zacharov. c Del av bakstuga i Rurikovo Gorodisjtje, början av 900-t. Fr. Nosov
2001. a - b Two-room houses in Minino, 10th-11th cc. The house plan is like those in Birka in the
beginning of the 10th c. c Part of a baking-house in Ryurikovo Gorodishche, beginning of the 10th c.
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under tiden mellan Bereznjaki (400) och Ladoga (750) är obekant, trots att
boplatser har grävts ut.
Påfallande är också träkonstruktionerna utanför husens väggar. En typ av
sådana konstruktioner är vanliga i Ladoga. Eventuellt kan de härröra från finsk
tradition. Minimos yttre stockar redovisas inte på ritning, så det är svårt att göra
jämförelser. Ett alternativ är att Minino har hämtat idén från Ladoga.
Izborsk och Pskov
Izborsk och Pskov var befästa platser söder om Pskov-sjön, omkr. 40 mil sydväst
om Ladoga. Under tiden omkr. 700 - omkr. 900 hade Izborsk en mängd kvadratiska, tydligt knuttimrade ettrumshus omkr. 15 kvm med hörnhärd, både innanför och utanför borgvallen. De var byggda på marken. I Pskov har endast gropar
efter grophus bevarats från denna tid.376 På 900- och 1000-talen hade Pskov tvårumshus byggda på marken.377
Rurikovo Gorodisjtje
Rurikovo Gorodisjtje, Holmgård, är tillsammans med Gnjozdovo den plats som
har lämnat den största mängden skandinaviska föremålsfynd, betydligt fler än
Ladoga, som kommer därnäst.378 Huslämningarna är däremot ytterst få. Markförhållandena är sådana att trä bevaras dåligt. Omkr. 1800 anlades en kanal,
Siversov-kanalen, tvärs genom området. Det kulturlager som fortfarande fanns
kvar skadades svårt under andra världskriget, då den sovjetiska försvarslinjen gick
genom Gorodisjtje.379
Resultatet är att ingenting alls av det vikingatida furstliga residenset finns
bevarat. Området var ganska stort, 6 - 7 hektar, med en ansenlig folkmängd,380 så
där måste ha funnits många hus. Systematiska utgrävningar påbörjades på 1970talet.381
Det kan ha funnits en mindre bosättning på platsen under första halvan av
800-talet men knappast tidigare. Från tiden vid mitten av 800-talet och framåt
har påträffats en stor mängd föremål, både av vardagskaraktär och av lyxkaraktär,
och orientaliska och bysantinska mynt, som säkrar dateringen.382 En viss typ av
bysantinska mynt har påträffats endast på tre platser: Gnjozdovo, Rurikovo
Gorodisjtje och Birka.383 Fynden visar en mera militär och furstlig miljö än Ladoga.384 Här höll hela furstens hird till. De skandinaviska fynden är rikliga och
även av kvinnlig karaktär, och är av typen personliga ägodelar, inte handelsvaror,
vilket visar på fast familjebosättning.385 Det fanns också många skickliga hantverkare av flera slag på platsen, bland annat guldsmeder, vilket visar på den höga
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sociala statusen hos delar av befolkningen.386 En del föremål tillverkades på platsen i skandinavisk stil.387 Det fanns också en stor mängd föremål med slavisk
karaktär, till exempel keramik388, och en del med finsk-ugrisk karaktär, till
exempel hornkammar389.
De enda hus som har påträffats låg utanför den övriga bebyggelsen.390 Det är
tre hus för brödbak, vilka placerades så för eldfarans skull. De är omkr. 4 x 5,5
meter stora, knuttimrade och med stora välbyggda stenugnar i hörnen. De underhölls och var i bruk under många årtionden. Det äldsta har dendrodateringar till
889, 896 och 897, och det yngsta till 944 och 947. Av foto framgår att knuthuggen
var breda, men om de var runda eller kantiga eller ett mellanting är svårt att se.391
Några långdrag syns inte men är nog inte att vänta i bakstugor, även om de skulle
ha förekommit i bostadshus. Husen hade 25 cm tjocka lergolv. Runt husen,
utanför väggarna, fanns en ram av stockar liknande ramarna i Ladoga, enligt
Nosov för att hålla ihop husen, så att de inte skulle glida isär.
Det är otänkbart att fursten skulle ha nöjt sig med enklare byggnader än de
som fanns i Ladoga. Snarare kan han ha haft ännu stiligare hus. Det byggande
som visade sig i Novgorod i mitten på 900-talet hade en mycket välutvecklad
timringsteknik, mera välutvecklad än i Ladoga. Det måste finnas en felande länk
däremellan, och den länken bör vara Rurikovo Gorodisjtje. I Gorodisjtje fick
timmermännen rikligt med tillfällen att utveckla sitt hantverkskunnande.
Bosättningen var delvis befäst. Lämningar har påträffats av timmerkonstruktioner i ek, härrörande från tiden efter mitten av 800-talet, dvs. den tid då
den furstliga borgen anlades.392 Det fanns flera sådana i Rus', och detta är en av
de äldsta. Man har funnit ekstockar, ekklabbar, ekplank och ekkäppar, spridda på
olika djup. Timmerkonstruktionen var inte placerad uppe på höjden, som man
skulle vänta sig av en försvarsanläggning, utan nere vid kullens fot, i två rader.
Den inre hade en treväggad konstruktion, öppen upp mot sluttningen, och fanns
kvar i en längd av 4 meter. Den yttre var sämre bevarad och fanns kvar i tre
tvärväggar på omkr. 3 meters längd med någon meters mellanrum. Alltihopa var
fyllt med sandig lera, och hela konstruktionen var minst 4 meter hög. Ett par
diken ingick i samma försvarssystem. I ett av dikena påträffades fem kar av ek,
byggda av knuttimrade virken. På foto ser själva knutarna ut att vara borta, varför
typen av knuthugg inte kan avgöras, och det kommenteras inte i texten.393 Stockarna har tydligt kvadratiskt eller möjligen rektangulärt tvärsnitt (det kommenteras inte heller). Det innebär med all sannolikhet att knuthuggen var rektangulära, men det går inte att veta om det var både över- och underhugg eller bara det
ena. Karen för tankarna till Danevirke i Sydjylland, som var äldre. Möjligen kan
det ha funnits en viss kunskapsöverföring. Träslaget ek är anmärkningsvärt för
trakten men lämpligt för ändamålet.
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Belägenheten nedanför kullen gör att ändamålet med anläggningen uppfattas
som trefaldigt: försvar, utökning av boplatsytan och skydd mot Il'men och det
årliga högvattnet.394 Det sistnämnda misslyckades dock. Konstruktionen undergrävdes år för år och gled till slut ner i diket. Kring 900 upphörde den väldiga
ingenjörskonstruktionen att fungera, och den återuppbyggdes aldrig.395
Anläggningen var trots allt ett djärvt försök, som tyder på att byggarna kände
sig relativt hemmastadda i knuttimringsbyggande, och det finns troligen ett samband med ett mer ambitiöst husbyggande i Rurikovo Gorodisjtje.
En väldig timmerkonstruktion för försvar fanns vid samma tid också i Tjernihiv. En artikel med en rekonstruktionsteckning säger ingenting om träslag,
tvärsnitt eller knuttyp.396
Kiev
Den äldsta bevarade bebyggelsen i Kiev härrör från senare delen av 800-talet.
Kullarna ovanför staden, eller ”övre staden”, hade varit en attraktiv boplats
för folkstammar under närmare ett årtusende, åtminstone.397 De idkade svedjebruk och flyttade ofta. I övre stadens jord har man funnit föremål från Zarubintsy-, Kiev-, Prag-Kortjak- och Pen'kovka-kulturerna. Det Kiev som grundades i slutet av 800-talet har inget samband med dessa bosättningar. Det kan bland
annat ses av att kullarna har sådan jord att de eroderas, och jordskred inträffar
emellanåt. Senare delen av 700-talet och hundra år framåt var en period med
jordskred som gjorde platsen farlig att bo på. Det finns ett tydligt sterilt lager
mellan Pen'kovka-kulturen och den etablering på kullarna som är förknippad
med Rus'-riket.
Det måste ha funnits någon bosättning och handelsplats under första halvan
av 800-talet, eftersom Annales Bertiniani berättar om en handelsdelegation från
Kiev till Bysans år 838.398 Mera exakt var den var belägen är oklart.
När Rus'-furstarna senare ville satsa på en stor handelsplats i detta strategiska
läge mitt för Desnas utlopp i Dnjepr, på vägen från varjagerna till grekerna, valde
de att bygga den i Podil-distriktet, ”nedre staden”, såsom säkrare för en omfattande bebyggelse än ett läge på kullarna.399
Nedre staden anlades alltså som handels- och hantverksområde vid stranden
av Dnjepr och byggdes efter en uppgjord plan med tomtgränser som bestod i
flera hundra år.400 Flera utgrävningar har gjorts i centrala staden. De har visat att
den äldsta delen hade en stadsplan med tomter liggande intill varandra i en rad
nära kanten på en låg och bred naturlig terrass vid floden.401 Tomterna var 300 320 kvm402, större än de i Sigtuna hundra år senare och mycket större än de i
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Bild 76. Genomskärning av två närliggande utgrävningsplatser i Kiev. Årtalen anger
dendrodaterade trälämningar. I många fall är åtskilliga stockvarv bevarade. Fr. Sagajdak
2006. Cross-sections of two excavations in central Kiev. The years indicate wooden remains dated
by dendrochronology.
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Bild 77.

Kiev. En tomt (8a), samt bevarade huslämningar och plattformstyper
schematiskt tecknade. Årtal anges inte. Varierande skalor enl. bilden. Fr. Sagajdak 2006.
A plot (8a), wooden house remains and platform types, schematicly drawn; no year is mentioned; varying
scales acc. to the picture.
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Birka hundra år tidigare, och kunde rymma fyra fem hus403. Bebyggelsen växte
snabbt, så att den efter fyrtio år omfattade 150 hektar.404
Fursteresidenset, som beskyddade och kontrollerade staden, anlades däremot
på en av kullarna ovanför, liksom flera gravfält.405 I ”övre staden” förekom skandinaviska föremål fram till 980-talet enbart i gravar, och därefter sporadiskt i
furstliga hus. Flera skandinaviska föremål har påträffats i nedre staden än i övre,
men inte heller där var de dominerande. De var integrerade i den urbana kulturen
och tillhörde både mäns och kvinnors dagliga liv. Hus i övre staden är inte redovisade; möjligen fanns inga tydliga rester.
Nedre staden var inte utsatt för jordskred, däremot för översvämningar. De
första bosättarna byggde en imponerande konstruktion, bestående av kar av
plankor, för att förstärka flodbanken.406 Karen var 2,4 x 3,3 meter i ytmått och
stod på 1,6 - 2,6 meters avstånd från varandra, i tre parallella rader utmed
flodstranden. De var fästa i marken med käppar i hörnens in- och utsidor. Det
framgår inte om karen var byggda i skiftesverk eller med någon sorts knutning i
hörnen. Anläggningen påminner mycket om den som fanns i diket i Rurikovo
Gorodisjtje, förutom att den i Kiev inte var byggd av stockar utan av plankor,
och att den var mycket mer omfattande.
Anläggningen i Kiev är ett par årtionden yngre än den i Gorodisjtje, och det
är mycket troligt att Kiev-borna tog med sig erfarenheter därifrån. Kiev-konstruktionen blev lyckad till skillnad från den i Gorodisjtje, möjligen delvis beroende på bättre markförutsättningar. Jag vill dock reservera mig något när det
gäller dateringen. I Sagajdaks text står ”the first settlers”, och i en illustrationstext
står ”11th century”, men det framgår inte om det gäller den äldsta delen eller en
yngre del. Hela resonemanget låter som om en sådan konstruktion anlades innan
några hus byggdes och som om den rentav var en förutsättning för husbyggandet.
Utöver denna markförstärkning byggdes husen i allmänhet på plattformar,
något större än husen, med kanter 2 - 3 decimeter från husväggarna.407 Plattformarna kunde vara gjorda av plankor ställda på kant och hållna på plats av korta
käppar nerstuckna i marken, eller av flätverk. I båda fallen var de fyllda med jord,
så att husen låg omkr. 3 decimeter högre än den omgivande marken. Dessa
plattformar påminner om de yttre konstruktionerna i Ladoga.
De allra flesta hus var knuttimrade. Dendrodateringar är gjorda och har äldsta
årtal 887. I samma kvarter fanns ett hus daterat till 918, och båda dessa hus hade
enstaka timmervarv bevarade. Ett annat kvarter hade hus från åren 913, 972 och
975 med 4, 6 respektive 5 timmervarv bevarade.408
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Sagajdak visar några av husen i en artikel.409 De hus som anges på ritningar
är inte tydligt daterade. De kan ha en allmän datering till 900-talet, eller till och
med 1000-talet.
Det förekom både ettrumshus och tvårumshus. Ettrumshusen var nära
kvadratiska, 10 - 25 kvm. Tvårumshusen var omkr. 25 kvm med ett mindre förrum, där ingången låg på husets långsida liksom i Minino, och ett kvadratiskt
bostadsrum med en stor ugn i ett av hörnen mot förrummet; i det andra fanns
dörren mellan rummen. Många hus, både ettrums- och tvårums-, hade trägolv
upplagt på nedersta stockvarvet och en stödjande stock mitt emellan.
Av tomtritning att döma förekom också enstaka ramverkshus.
Ett rekonstruktionsförslag som tillhör Sagajdaks artikel visar timrade gavelrösten och tätt lagda åsar410, och det är ett mycket troligt antagande, dels för att
timringskonsten var så pass utvecklad att man säkert ville timra ända upp till
nock, och dels för att senare rysk tradition i regel har relativt tätt lagda åsar.
Knuttyp diskuteras inte. Foto visar knuthugg som liknar dem i Ladoga, brett
och nära halvhexagonalt.411 Knutskallarnas längd tycks ha varierat, av ritningarna
att döma mellan 18 och 60 centimeter. Varken på ritningar eller foto kan några
långdrag ses.
De likheter som finns med Ladoga pekar på att kunskaper därifrån, och
mycket sannolikt också från Rurikovo Gorodisjtje, togs med till Kiev när staden
anlades. Som förklarats ovan fanns ingen kontinuitet med äldre slaviska kulturer
i trakten. När staden väl var etablerad, är det naturligtvis troligt att den drog till
sig folk från omgivningarna.
Till den länk mellan Ladoga och Novgorod, som diskuterats tidigare, torde
man också kunna räkna Kiev, i den meningen att Kiev kan ge en antydan om
byggandet i Rurikovo Gorodisjtje under 800-talet. Rurikovo Gorodisjtje torde
utgöra en länk mellan Ladoga och Kiev.
En annan viktig stad på vägen från varjagerna till grekerna, och dessutom
med betydligt större skandinavisk närvaro, nämligen Gnjozdovo, har inte lämnat
några tydliga husrester. Inga finns i varje fall omskrivna.

Bild 78. a På foto från utgrävning i centrala Kiev kan ett tydligt knuthugg ses ovanför

och t. h. om mitten av bilden. Hugget har sneda sidor och plan botten, och det har en
bredd som säger att den iliggande stocken har varit rund, utan fasningar; likadant som i
Ladoga. Fr. Sagajdak 2006. b Utgrävda hus på Kontraktova-torget i Kiev med hus
från mitten av 900-t. Fr. Ivakin. a A photo fr. Kiev showing a notch above and to the right
of the centre of the picture. The notch has slanting sides and a flat bottom, but the width of the notch
says that there has been a round log lying in it, without bevels, as in Ladoga. b Excavation in central
Kiev with houses from the middle of the 10th c.
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Novgorod
En ganska stor del av huslämningarna i Novgorod är relativt välbevarade, och
många utgrävningar har gjorts, som ger en tämligen god bild av stadens bebyggelseutveckling.412 Stadsdelen Nerevskij grävdes ut 1951 - 1962 och visade 1100
hus från tiden 950 - 1450. Ljudin grävdes ut 1973 - 1994 och visade 900 hus,
varav 483 välbevarade. Sjutton tomter grävdes ut där, varav åtta nästan fullständigt.413
Staden
Som tidigare beskrivits anlades stadsbebyggelse i Novgorod i tre stadsdelar ungefär samtidigt omkr. 950. Om träkonstruktionerna i Kiev var imponerande, så
var bebyggelse och anläggningar i Novgorod lysande. I sina stora drag var
byggnadsskicket likartat i de tre stadsdelarna, oavsett att de beboddes av grupper
med olika etniskt ursprung, två slaviska (krivitjer i Ljudin och slovener i Slavenskij) och en finsk-ugrisk (tjuder i Nerevskij)414. Jag menar att det finns all
anledning att beakta det finska inslaget i Novgorod, liksom i Ladoga och
förmodligen Rurikovo Gorodisjtje. Det kommer alltför lätt i skymundan därför
att det finska språket med tiden fick stryka på foten till förmån för det slaviska. I
alla tre stadsdelarna utgjordes befolkningen av respektive folkgrupps släkt- och
stamaristokrati, bojarer.415
Redan från början byggdes gator och dräneringsanläggningar. Den äldsta
trägatan i Nerevskij är dendrodaterad till 953. Både Ljudin och Slavenskij dateras
till omkr. 950.416 Den gamla vägförbindelsen utmed Volchovs västra strand
utgjorde huvudgata i både Nerevskij och Ljudin417, och där fanns också tvärgator418. Slavenskij låg på motsvarande sätt utmed en mindre landsväg på östra sidan. Gatorna byggdes om ungefär vart 20:e år, i lager ovanpå varandra.419
I stadsdelarna fanns ganska stora stadsgårdar, lagda utefter gatorna och
åtskilda sinsemellan först av flätverksstängsel och sedan av träpalissader.420
Bojarerna i både Nerevskij och Ljudin hade under den äldsta perioden, 950 1000, tomter på 1200 - 2000 kvm.421 Tomtgränserna i Nerevskij låg fast från 950
ända till 1400-talet, men dispositionen inom gårdarna ändrades under tidens
lopp.422 Redan på 1000-talet delades några i halvtomter på 600 - 800 kvm men
behölls inom släkterna.423
Det fanns också invånare som inte tillhörde bojarerna, hantverkare och köpmän med annat ursprung, utan att de fördenskull hade det dåligt ställt.424 Deras
tomter var bara en tredjedel så stora och låg blandade med bojarernas gårdar.425
De mindre gårdarna kunde ha ett bostadshus och två eller tre hantverkshus,
medan de större ofta hade ett framhävt bostadshus mitt på gården, omgivet av
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bostadshus för folk som ingick i hushållet och av verkstäder och förråd. Totalt
kunde en sådan gård ha uppemot femton byggnader, varav fyra fem bostadshus.426 Det fanns också fria ytor, längre fram fruktträdgårdar och gröna
planteringar, och ofta en stilig gårdsport.427
Gatorna hölls rena i en gemensam organisation.428 Avloppsledningarna gick
med lutning i ett grenat system längs gatorna och mynnade i Volchov.429 De var
öppna åtminstone fram till mitten av 1300-talet, då cylindriska rör började
anläggas.430
Bränder var vanliga, framför allt mindre som drabbade ett eller ett fåtal hus,
men det förekom också större som drabbade stora delar av staden.431 De
lämningar som studerats tillhör hus som inte är brandskadade eller bara lite
skadade.
Husen
Grävningarna i Nerevskij och Ljudin har givit tämligen likartade resultat vad
gäller hustyper och byggnadsteknik.
Det absoluta flertalet hus var knuttimrade.432 Skiftesverk förekom i vissa uthus och vissa byggnadsdelar, som förstugor, mellanväggar och ugnsplattformar.433 Ett enstaka exempel på ett omkr. 50 kvm stort skiftesverkshus finns från
990.434 Likaså finns ett fåtal exempel på kombination av knuttimring och skiftesverk.435 Om hus förlängdes, kunde antingen knuttimring eller skiftesverk användas. Mellanväggar kunde också ha stavverk.
Bostadshusen kunde vara tvårumshus med ett mindre förrum och ett större
bostadsrum436, eller ettrumshus437. Tvårumshus var vanligast, i allmänhet med en
yta på 33 - 60 kvm, i några fall 60 - 85 kvm.438 Det yttre rummet var ibland en
fristående konstruktion intill huvudrummet, särskilt i det tidigaste skedet 950 975.439 Ettrumshusen var oftast kvadratiska, med en yta på 25 - 50 kvm, i enstaka
fall över 50 kvm.440 Tvårumshusen utgjorde bara en sjättedel av alla hus.441
Flertalet ettrumshus var uthus på mindre än 25 kvm. Små rektangulära uthus
fanns också, oftast på mindre än 10 kvm.442 I tidigaste skeden hade somliga kvadratiska hus långsidorna utskjutande utanför ena gaveln, troligen med taket utdraget över443, ungefär som senare tiders svenska uthus med taktäckt vedupplag
utanför ingångsgaveln. Enstaka trerumshus förekom444, ibland bestående av två
kvadratiska knuttimrade delar, en bostad och en ekonomidel, förenade med en
enklare konstruktion, ofta skiftesverk, som bildade ett mindre förrum445.
Under sena 900-talet och tidiga 1000-talet förekom enstaka knuttimrade hus
på omkr. 100 kvm med mitthärd.446
Alla bostadshus hade väl uppbyggd ugn, oftast belägen i hörnet bredvid ingången.447 Trägolv fanns i alla bostäder och somliga uthus och hade olika upp-
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Bild 79. Ettrumshus i Novgorod, (h) ca 1010, övriga ca 950. Alla hus har golvkonstruktioner. 1:150. Fr. Faradzjeva.
others around AD 950.

One-room houses in Novgorod; (h) around AD 1010, the
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Bild 80. Tvårumshus i Novgorod ca 950. 1:150. Fr. Faradzjeva.
Two-room houses in Novgorod around AD 950.
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Bild 81. Tvårumshus i Novgorod, (d) ca 1010, övriga ca 1050.
Faradzjeva.
1050.

1:150.
Fr.
Two-room houses in Novgorod, (d) around AD 1010, the others around AD
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byggnad beroende på husets användning och konstruktion i övrigt.448 Bostäder hade
vanligtvis golv av 4 - 6 cm tjocka och 15 - 35 cm breda plankor. Under 900-talet lades
plankorna oftast direkt på marken, även i bostadsrum, och då i kombination med
bänkar runtom som också fungerade som isolering. Senare, från slutet av 1000-talet,
gjordes underbyggnader, så att ett mellanrum skapades mellan husen och marken.
Små hus med mitthärd eller härd mitt på vägg var verkstäder.449 Ibland kunde
verkstäder identifieras genom en härd som låg direkt på golvet utan uppbyggnad.
Ingången till förrummet i tvårumshusen låg i allmänhet på husets långsida, i
förrummets ena kortända.450 I bortre delen av förrummen kunde utrymmen
avdelas för att utgöra förråd eller sommarsovplats.451 På vintern fungerade förrummet som värmesluss.452 Det förekom också att små kvadratiska hus hade en
liten utskjutande förstuga på ingångssidan453, liknande vad som har kunnat ses i
Ladoga i lite större hus. Konstruktioner till detta fanns av olika slag.
Vanligtvis fanns en träbeläggning på marken omedelbart utanför ingången.454
Det gäller både bostäder och uthus.
Grundläggning förekom av huvudsakligen tre slag455:
a) träklabbar under några hörn och under lägre sidor för nivåutjämning;
b) träklabbar under alla hörn eller träkonstruktion under hela huset för att
stabilisera och minska sättningar i huset;
c) en ram av stockar under alla väggar, som höll ihop jord under huset samt
isolerade det och som fungerade både nivåutjämnande och stabiliserande;
antingen med knutade hörn eller fixerad med pinnar nerstuckna i marken; ibland
var denna ram något större än huset, 20 - 50 cm utanför.
Men långt ifrån alla hus hade grundläggning.456
Jordplattformar användes framför allt 950 - 1050.457 Det förekom också att
ramkonstruktioner byggdes tillfälligt utanför husen under den kalla årstiden för
värmeisolering och togs bort på sommaren.
Husen byggdes på plats, vilket visas av mängden huggspån och avsaknad av
stockmärkning för flyttning.458 När man byggde nya hus, utnyttjades ofta det
tidigare husets grundläggning och bottenvarv i det nya.459
Furu var det vanligaste träslaget, men också gran förekom460, enligt arkeologerna Michail Petrov och Ol'ga Tarabardina framför allt i tidigt skede461. Kartan
över skogstyper visar mycket riktigt granskog omkring Novgorod.462 Vartefter
man måste söka virke på större avstånd, ökade inslaget av furu.
Många av de framgrävda husen hade 1 - 2 stockvarv bevarade, några 4 - 5
varv.463 De knuthugg som har kunnat ses är alla rundknutar med noggrant huggna
halvcirkelformade överhugg.464 Faradzjeva skriver också om rektangulära hugg. Vid
mejlförfrågan omtalar hon att dessa härrör från andra konstruktioner än
knutkedjor i hus.465
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a

b
Bild 82. a Hörnhärd ca 950. b Huslämningar med 5 stockvarv bevarade, ca 950. Lägg
märke till de långa skallarna. Fr. Faradzjeva. a A corner hearth around AD 950. b Remains
of a corner timbered house with 5 log rows preserved.
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b
Bild 83. a Hus från ca 950. b Hus (e) på bild 80, fr. ca 950. Fr. Faradzjeva.
a A house from around AD 950. b House (e) in picture 80, from around AD 950.
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I bostadshusen var stockarna oftast 20 - 30 cm tjocka, i uthusen 15 - 20 cm.
Knutskallarna var så pass långa som 20 - 30 cm, detta för att motstå frost. Ibland
var bottenvarvet något tjockare och kunde också ha längre knutskallar.466
Under perioden 950 - 975 var alla långväggsstockar i tvårumshus i Ljudin
skarvade mitt för mellanväggen.467 Konstruktionen bestod då i princip av två
delar för de två rummen. Skarvarna kunde göras stockända mot stockända, halvti-halvt eller med sned huggning; i sistnämnda fall användes dymlingar för att hålla
ihop stockarna.468 Under perioden 975 - 1025 var långväggsstockarna däremot
oskarvade även i tvårumshus.469
Alla bostäder och vissa uthus hade långdrag på ovansidan, fyllda med mos470
sa.
Ingångarna till husen låg inte i markplanet utan ett stycke upp på väggen, på
tredje eller fjärde stockvarvet i bostadshus och på första eller andra stockvarvet i
uthus.471 Ytterdörrar öppnades inåt. Dessa arrangemang var uppenbart avsedda
för att minska problemet med snö. Innerdörrar öppnades mot det yttre rummet.
Gavelröstena var timrade som en fortsättning på väggen.472 Om röststockarna
hölls på plats av dymlingar eller tätt lagda åsar är oklart. Dymlingar förekom i
andra konstruktioner, som sneda stockskarvar. Det behöver inte betyda att de
också användes i rösten. Röststockarna kan ha hållits på plats av tätt lagda åsar.
Taken hade troligen brädbeklädning, vilket man kan sluta sig till av påträffade
träkrokar, som suttit mellan översta långväggsstocken och taksparrarna för att
bära takrännor och som ger en uppfattning om taklutningen. 473
Eventuella tvåvåningshus kan man bara sluta sig till av urtag för trappsteg.474
Vad som har påträffats är bara klivstockar, som användes i uthus eller för att gå
upp på tak eller loft. Det är högst osäkert om två våningar förekom på 900-talet.
Några av de ouppvärmda tvårumshusen från 1000-talet kan ha haft en övervåning som kompletterande bostadsutrymme sommartid. Först långt in på 1100talet blev tvåvåningshus vanliga. I de fallen kan man sluta sig till det indirekt
genom kraftig grundläggning, rumsutformning och ugnsplacering.475 Man bodde
då på övervåningen och behövde inte värma bottenvåningen, som användes som
förråd.
Grophus förekom med rundade eller rätvinkliga gropar klädda med bräder
eller flätverk, eller senare med en hel skiftesverkskonstruktion.476 Dessa hade
också trägolv.
Sammanfattning av Novgorod och jämförelse med andra platser
Träbyggandet i Novgorod var omfattande och differentierat och innefattade både
hus och anläggningar. Tre saker var förutsättningar för detta: tillräckligt god
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Bild 84. Knuttimringsteknik i Novgorod. a Här kan man se att knuthuggen är något

rundade jämfört med Ladoga och Kiev och att de fortfarande har en tämligen bred
botten. Datering anges inte för detta exempel, men artikeltexten beskriver tekniken som
densamma genom hela den undersökta perioden, dvs. från ca 950 och framåt. Fr.
Thompson.
b Schematisk teckning av knuthörn och olika golvkonstruktioner.
Tecknaren uppfattar knuthuggen som rundade. Han anger också långdrag i stockarnas
ovansidor. Fr. Chorosjev & Sorokin.
Corner timbering technique in Novgorod. a shows
clearly rounded notches; b shows rounded notches and long grooves in the upper side of the logs.
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Bild 85. Ett syllhörn, eller möjligen ramhörn, som inte ingår i någon knutkedja. Huggen
är i det närmaste rektangulära och stockarna lagda halvt-i-halvt. A sill corner or a frame
corner, which is not a part of a corner timbering construction. The cuts are nearly rectangular and have
a depth equal to half the thickness of the logs.
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teknik, mycket god finansiering och mycket god organisation. Finansieringen har
nämnts tidigare och utgjordes sannolikt av skatteintäkter från ett stort omland,
erövrat i krigståg under furstinnan Olga477 – med andra ord: exploatering av den
kringboende befolkningen. God organisation och samarbete för gemensamma
ändamål var väl inarbetade företeelser hos både finsk-ugriska och slaviska folkgrupper sedan århundraden. När Novgorod anlades som stad, måste det ha skett
med ett stort uppbåd av folk som lockades att bosätta sig där och delta i projektet.
Vad så gäller byggnadstekniken, så var den välutvecklad redan från första
början. Den bör alltså till stor del ha lärts innan staden anlades. Ytterligare förbättring kan ha tillkommit i anläggningsskedet, när mycket byggdes på kort tid
och man fick anledning att lösa nya problem och rikligt med tillfällen att pröva
idéer. Novgorods befolkning kom från Volchov-/Il'men-regionen. Den byggteknik de behärskade hade säkerligen samband med Ladoga och Rurikovo
Gorodisjtje. Bebyggelse på regionens landsbygd finns inte utgrävd, så vi kan bara
gissa att den delvis kan ha liknat tidigare bybebyggelse och delvis kan ha tagit upp
drag som utvecklats i städerna.
Till likheterna med Ladoga hör kvadratiska ettrumshus. Tvårumshus med ett
kvadratiskt bostadsrum och ett mindre förrum fanns i Ladoga men i mycket
större antal i Novgorod. Idén med tvårumshus var sannolikt ett västligt drag från
början. Att tvårumshusen blev fler kan bero både på inhemsk utveckling och på
ytterligare västlig påverkan. Stabilisering och isolering med ramar kring husen är
ett annat gemensamt drag, likaså att ibland bygga en särskild liten förstuga.
Det finns också flera väsentliga skillnader mellan Ladoga och Novgorod. Den
mest iögonenfallande är själva stadsanläggandet med gator och tomter. En annan
är att det i stort sett inte fanns stora hus i Novgorod av den typ som fanns i
Ladoga. Det har naturligtvis sin förklaring i att Novgorod hade en annan social
struktur. Stadsanläggningen är medvetet gjord och kan ha hämtat inspiration från
Rurikovo Gorodisjtje eller Kiev, eller möjligen i någon mån från västliga städer.
De mest intressanta skillnaderna för föreliggande studie är de byggnadstekniska. Dels har stockarna långdrag i ovansidan i bostadshusen. Byggarna har utvecklat sina erfarenheter och sin uppfinningsförmåga avsevärt. Dels är knutarna
annorlunda huggna, med halvcirkelrunda hugg i stället för Ladogas halvhexagonala. Det ger bättre passform och tätare knut. De halvcirkelrunda huggen
är svårare att utföra, men byggarna har insett att det är värt besväret och har
därför utvecklat sin skicklighet därvidlag.
Det syns tydligt att det är vana händer som har hållit i yxorna. Det troligaste
är att byggarna har utvecklat sin förmåga i Rurikovo Gorodisjtje strax före 950talets mitt. I Ladoga har ju varken långdrag eller halvrunda hugg påträffats, och
att tekniken skulle ha utvecklats på landsbygden är betydligt mindre troligt än i

235

Gorodisjtje, som var folkrikt och där det därför måste ha byggts mycket. Att
byggnadssättet och byggtekniken var så lika i de två stadsdelarna Nerevskij och
Ljudin, som tillhörde olika etniska grupper, en finsk-ugrisk och en slavisk, talar
starkt för att tekniken inte hade utvecklats separat i stambyar, utan gemensamt,
och då troligast i Gorodisjtje. Husen anses ha byggts av gårdsfolket självt, kanske
med grannhjälp, inte av professionella timmermän.478 Det talar också för en
tidigare gemensam teknikutveckling. Huruvida denna också kan ha inneburit en
förändring av verktygen har inte gått att få någon uppfattning om. Verktygens
utformning och användning är ett stort område, som förtjänar ett eget studium.
Flera andra nya byggnadstekniska drag vittnar om ökad kunskap om husbyggande och klimat. Knutskallarna gjordes långa i Novgorod för att tåla frost. I
Ladoga var de kortare, och i de gamla slaviska grophusen så korta de överhuvudtaget kunde vara utan att vara slätknutar. Ingångarna placerades flera stockvarv upp på huset för att man inte skulle få problem med stort snödjup. Golvkonstruktionerna förbättrades åtskilligt under Novgorods första år, troligen till
båtnad för både täthet och hållbarhet.
Att hugga träd och forsla fram virke till staden måste ha krävt åtskilliga
personers medverkan.
Den östliga knuttimringen och dess påverkan på Sigtuna
Den stora smältdegeln för knuttimringens utveckling var Ladoga. Både finskugriska och slaviska folkgrupper, som fanns representerade där, hade en lång
historia av knuttimring av tämligen enkelt slag. Utgrävningar i finsk-ugriska byar
är fåtaliga, huvudsakligen Bereznjaki omkr. 400, men knuttimringen tycks där
vara mera etablerad än hos de slaviska folkgrupperna, där den vid samma tid var
trevande och fick mera dominerande omfattning först framemot 600-talet, och
då fortfarande i mycket små hus. Inga vittnesbörd finns om finsk-ugriskt
husbyggande mellan Bereznjaki och Ladoga, och det beror inte på att det saknas
utgrävningar. Åtskilliga finska boplatser är utgrävda och visar föremål och gravar
men inga hus. Det senare beror sannolikt på att husen mestadels var av en typ
som inte lämnar tydliga spår, dvs. troligen knuttimring utan grundläggning, eller
i varje fall inte stengrundläggning. Om den finsk-ugriska knuttimringen hade
samband med den tradition som kan ses i gravkammaren i Altai från 400 f. Kr.,
eller inte, är en öppen fråga.
Vad som uppenbart fick knuttimringstekniken att utvecklas var skandinavernas beställningar på stora hus i Ladoga. Så stora hus hade varken finnar eller
slaver byggt tidigare. Inte heller hade de byggt flerrumshus. Många hus i Ladoga
hade slavisk karaktär, men för många hus går det inte att se tydligt om det var
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finnar eller slaver som byggde. Det kan mycket väl ha varit både och, även om
slaverna var fler till antalet i staden. Några drag i de tidiga stora skandinaviska
husen, framför allt verandorna, kan peka på finskt inflytande. Att skandinaverna
använde den finska namnformen på staden tyder också på att de hade viktiga
kontakter med just finnar.
Ursprunget till de vanligt förekommande ramarna kring husen, som förekommer på alla större platser från Ladoga till Novgorod, är inte helt tydligt. De
första tydliga exemplen finns just i Ladoga.
Den byggnadskultur som utvecklades i Ladoga var en sammansmältning, och
det har ingen avgörande betydelse om slaverna eller finnarna dominerade
numerärt. Men sammansmältningen hade tre ingredienser: även den skandinaviska var väsentlig. Föreställningen om stora hus kom från Skandinavien, och
utan den hade inte slaver och finnar utvecklat sin teknik, inte just då. Knuttimringen i sin östliga form har alltså både finsk-ugriska, slaviska och skandinaviska
rötter.
Anledningen till att jag tidigare i detta avsnitt har gått igenom både det slaviska och det finsk-ugriska byggandet tämligen noggrant är att jag velat visa hur
de äldsta kända rötterna till svensk knuttimringstradition i hus såg ut.
Foton från både Ladoga och Kiev visar att knuttimringen utfördes med
noggrannhet.
Det är i Novgorod man kan se de drag som dyker upp i Sigtunas tidiga
knuttimring: rundknut, och långdrag i stockens ovansida. I både Ladoga och Kiev
var knutarna i princip rundknutar i den meningen att stockarnas undersidor var
runda, utan sneda avfasningar, men huggen var halvhexagonala, vilket är ett
enkelt sätt att utföra huggen. I Novgorod var huggen förfinade till halvcirkelrunda, med bättre passning till ovanliggande stockar. Huggen i Sigtuna är
klumpigt utförda av ovana händer, men de har ingen hexagonal form. De knutar
Sigtunabyggarna hade sett och försökte efterlikna hade halvcirkelrunda hugg.
Hade de försökt hugga dem halvhexagonala hade det varit betydligt enklare och
troligen gett ett mera välformat resultat än de klumpigt huggna knutar som var
bevarade i Sigtuna.
Frågan är då var någonstans Sigtunabyggarna har haft sina förebilder.
Långdrag i stockens ovansida är ett så pregnant drag att det måste vara inspirerat
av den tradition som kan ses i Novgorod. Möjligen har samma teknik, både
långdrag och halvcirkelformade hugg, funnits i Rurikovo Gorodisjtje. Enligt
tidigare resonemang kan den tekniken ha funnits där innan Novgorod började
byggas. Om dessa drag trots allt användes först i Novgorod, så är det troligt att
de spred sig till Gorodisjtje. Den skandinaviska närvaron var stor i Gorodisjtje
men betydligt mindre i Novgorod, varför sannolikheten är stor att det var i

237

Gorodisjtje som Sigtunabyggarna hämtade sina förebilder, men Novgorod kan
inte helt uteslutas. Hur det var i Ladoga är oklart. Enligt uppgift från Volkovitskij
fanns enbart halvhexagonala hugg i Ladoga, men allting är inte utgrävt. Exempelvis i området kring Varjazjskajagatan kan det eventuellt ha funnits halvrunda
knuthugg utan att några har påträffats. Långdrag nämns inte för Ladoga.
Ytterligare ett pregnant dra, där vissa knutar i Sigtuna liknar Novgorods, är
långa skallar.
Knuttimring förekom också på andra platser dit svear färdades, framför allt
Wollin och från 900-talet också Gdansk. I Wollin förekom både skiftesverk,
stavverk och flätverk och från andra hälften av 900-talet också knuttimring,
medan Gdansk så gott som enbart hade knuttimring. Denna knuttimring tillhör
alltså tiden efter Novgorods anläggande.
På polsk landsbygd finns exempel på knuttimrade hus från 700-talet eller 800talet, enligt Hauglid, men det framgår inte hurdan knuttimringen var beskaffad.479
I Östersjöstäderna var alltså knuttimringen senare, och mycket talar för ett
inflytande från Novgorod på dessa städer, och kanske från Rurikovo Gorodisjtje.
I Wollin och Gdansk användes rundtimmer och breda, ungefär halvcirkelrunda
hugg enbart i stockens ovansida. Knutskallarna ser på bild ut att vara gott och väl
ett par decimeter långa.480 Ingångarna låg flera varv upp på husen liksom i
Novgorod. Hauglid anger att stockarna hade långdrag, men tyvärr anger han inte
om långdragen låg på ovan- eller undersidan, och inte heller någon källa.481 Det
skulle vara ytterst intressant att veta hur dessa långdrag såg ut.
Stettin beskrivs av Hauglid som en till en början inte särskilt stor stad med
flätverkshus, vilken från mitten av 900-talet hade knuttimrade ettrumshus med
mitthärd482 – alltså enligt den äldre slaviska tradition, som i öster sedan länge hade
efterträtts av hus med hörnugn. Dessa hus ger ett visst stöd åt hypotesen att
husen i Wollin och Gdansk inte hade direkt samband med lokal slavisk tradition
– som tycks visa sig i Stettin – utan snarare hade förebilder i Rus'-rikets städer.
Senare byggdes i Stettin eldstäder eller ugnar i hörn, och från 1000-talet förekom
tvårumshus med ett litet förrum, dvs. likadant som det vid den tiden gängse sättet
att bygga hus i rusiska städer.
Svearna kan alltså ha haft förebilder i Wollin och Gdansk men knappast i
Stettin. Tydligast är förebilderna i Volchov-/Il'men-regionen, och mycket talar
för att det faktiskt var det byggandet som gav impulser till svearna. I Wollin och
Gdansk gjorde köpmännen relativt korta besök och for sedan vidare. I Rurikovo
Gorodisjtje fanns bofast befolkning med skandinaviska rötter, och besök som
gjordes där kunde vara mycket långvariga.
Gnjozdovo kan ha haft liknande betydelse, men dess bebyggelse vet vi tyvärr
ingenting om.
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Knuttimringen i Finland och Baltikum har jag inte gått in på i den här studien,
därför att jag bedömer att dess inflytande på den tidiga mellansvenska knuttimringen var obetydligt, om något alls. Ett preliminärt antagande är att det finns en
kontinuitet från de gamla finsk-ugriska och balto-slaviska kulturerna.
Det fanns också drag i den östliga knuttimringen som Sigtuna inte tog upp.
Dit hör ramar kring husen och grundläggning med träklabbar. De behövdes inte
i Sigtuna. Ramarna torde hänga ihop med markbeskaffenheten, som var mindre
fast i de östliga städerna. I Sigtuna var däremot marken fast, och grundläggning
med sten var en etablerad teknik som fungerade väl. Mera förvånande är att
Sigtunaborna inte var intresserade av trägolv förrän på 1100-talet. Att placera
ingångarna flera varv upp på huset var knappast aktuellt i Sigtuna. De flesta hus
var ändå ramverkshus, där en sådan lösning inte var möjlig, och kanske var snömängderna mindre i Sigtuna än i Novgorod. Att de tidiga knuttimrade husen i
Sigtuna skilde sig åt sinsemellan i längden på knutskallarna (långa i S:ta Gertrud
och korta i Trädgårdsmästaren) kan bero på att man sett både tredecimeterlånga
och drygt decimeterlånga knutskallar i österled och inte var säker på vilket som
var bäst. – Ett annat östligt drag som svearna dröjde med att tillämpa var ugn.
Länge föredrog de öppna härdar, även i hörnläge.
I ”Vikingatidens byggande i Mälardalen” tog jag upp frågan om tidpunkten
för introduktionen av knuttimring på svenskt område. Tekniken visade sig så
småningom mycket väl lämpad för svenska förhållanden och blev sedan dominerande i Mellansverige och norra Sverige i bortemot åttahundra år. Så varför
gick det så lång tid av resor i österled och kontakt med knuttimringen där, innan
man prövade den hemma?
Jag uppfattade skälen till dröjsmålet som huvudsakligen kulturella. Husbyggande är mera konservativt än klädvanor och matvanor. I sina hus manifesterar man respektingivande tradition och gamla anor. Jag bedömer fortfarande
att den kulturella och sociala aspekten är väsentlig. Det visar sig också i att de
mest representativa husen i Sigtuna, hallhusen, inte knuttimrades utan först
byggdes i lerklinat flätverk och sedan i skiftesverk, samtidigt som kokhus och
förrådshus knuttimrades.
Att tillgången till lämpliga verktyg skulle ha någon betydelse kunde jag inte se
då och kan fortfarande inte se. Man kan betrakta den stolpända, som fanns bevarad från Trädgårdsmästarens äldsta skede och som tycks ha varit en återanvändning av en syllstock som varit sammanhuggen i hörnet. Där kan man se
att det gick utmärkt att göra hugg på det kantiga sätt som gjordes i Ladoga och
Kiev (även om hugget i Sigtuna inte var halvhexagonalt utan snarare rektangulärt).
Men det finns ytterligare en aspekt som kan ha betydelse. Man behöver ställa
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frågan vilka det var som reste. – Kolonisatörerna stannade på sina nya platser
och reste inte hem. – Köpmännen var rörligt folk som reste från stad till stad,
och i den mån de hade ursprung i Mellansverige var de troligtvis inte på besök
hemma under så långa perioder att de hade anledning att bygga något. Däremot
kunde köpmännen under sina besök introducera nya matvanor och nya klädvanor
bland eliten. Androshchuk framhåller att folk som var ”constantly on the move”
var klädda på samma sätt i Birka som i Gnjozdovo, Kiev och Sjestovitsa. – Krigarna å sin sida hade hela sin verksamhet förlagd i österled och gjorde troligen
endast korta besök i hembygden, om några alls.
Kontakter gick också i motsatt riktning, vilket till exempel kan ses på många
runstenar, som vet att ge information om händelser i österled. Det kan ha varit
så, att rörligheten i båda riktningar ökade under senare delen av 900-talet, att
åtskilliga reste österut en tid och sedan kom hem och blev kvar hemma.
Norska stormäns liv finns beskrivna i litteraturen i betydligt högre grad än
svenska. I Norska kungasagor berättar Snorre om Sigurd Eiriksson, som ”länge
varit borta från landet och vistats österut i Gårdarike hos konung Valdamar, där
Sigurd stod högt i heder”.483 Sigurd var morbror till Olav Tryggvason. Olav kom
till sin morbror i Holmgård som pojke och växte upp där. Av berättelsen om
Olav och relationen mellan de två framgår att Sigurd bör ha varit i Holmgård
åtminstone från början eller mitten av 970-talet, till en början tydligen hos
Vladimirs företrädare. Vladimir tillträdde inte förrän 978. Senare beskrivs Sigurd
och hans bröder som att ”de var alla rika stormän som ägde gårdar österut i
landet” (dvs. i Norge).484 Det betyder att han kom hem efter vistelsen i Holmgård,
och det sägs ju också att han ”länge varit borta”, dvs. han var det inte längre.
Detta var alltså en man som varit betrodd som skatteindrivare i Rus' och som
ändå återvände hem. Så kan också ha varit fallet med många svear. Det var inte
vanligt att norrmän reste till Gårdarike; Sigurd är den första som omtalas, och de
arkeologiska beläggen visar inte på några omfattande kontakter. Sigurd hade
säkerligen med sig ett stort följe både dit och hem, och på liknande sätt torde
svearna ha färdats.
Det finns anledning att beakta tanken att den sortens återvändarfärder kan ha
ökat under slutet av 900-talet, och att några av dessa återvändare var intresserade
av att pröva knuttimring i sina byggen i östra Mellansverige, till exempel i Sigtuna,
och att det var först i och med det som det överhuvudtaget kunde bli aktuellt
med någon knuttimring. Då är den förment sena introduktionen inte gåtfull. Det
framgår av byggnadssättet i Sigtuna att staden hade närmare kontakter med
landsbygden än vad Birka hade. En ansenlig del av befolkningen var inte av den
rörliga sort som Birkas köpmän var.
Man ska heller inte bortse från möjligheten att de jämfört med svearna relativt
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fåtaliga norrmännen som reste österut var mera nyfikna på knuttimringen i öster
än vad svearna var, att det förekom samtal mellan norrmän och svear, och att det
gav inspiration till svearna.
Flera norska kungar eller blivande kungar än Olav Tryggvason reste till
Gårdarike, men inte förrän på 1000-talet.
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Tidig knuttimring på svenskt område
förutom Sigtuna
Säkert belagd knuttimring utöver Sigtuna finns på nuvarande svenskt område i
Nyköping i Sörmland omkr. 1100485, och därefter i Bulverket i Tingstäde träsk på
Gotland på 1130-talet486. Till Nyköping återkommer jag. Bulverket var en
konstruktion som bestod av både underbyggnad och hus. Underbyggnaden, nersänkt i vattnet, var knuttimrad liksom en del av husen. Det framgår inte av redovisning vilken typ av knut som förekom eller om detta överhuvudtaget var möjligt
att se.
Med till visshet gränsande sannolikhet kan man påstå att knuttimring förekom
på landsbygden under 1000-talet utan att ha lämnat några säkra spår i form av
trärester. En del stengrunder ger intryck av att ha burit knuttimrade hus, även om
det inte är hundraprocentigt säkert. Landsbygdsbebyggelsen i östra Mellansverige
återkommer jag till.
I Småland finns Granhults timmerkyrka daterad till 1220-talet och en tiondebod i Ingatorp daterad till omkr. 1230. I Östergötland finns Tidersrums timmerkyrka från 1260-talet. I norra Dalarna finns flera profana knuttimrade byggnader
från 1200-talet, bland andra Älvdalens kyrkhärbre från 1280-talet.487 Ett eldhus
på Zorns gammelgård i Mora är daterat till 1237.488 De är allesammans stora och
väl utförda byggnader, ännu stående, vilka måste ha föregåtts av en relativt lång
period av traditionsutveckling inom knuttimringen och fördjupning av kunskapen om trä som byggnadsmaterial. De är också spridda över stora delar av
landet. Kyrkorna är byggda av bilat timmer och har slätknutar, dvs. utan skallar,489
vilket förutsätter dymlingar. Också tiondeboden har slätknutar med dymlingar.
Det har alltså skett en betydande utveckling av timringskonsten under 200 år. De
långa och höga kyrkväggarna är dymlade. I några fall är de också förstärkta med
följare in- och utvändigt, dvs. stående stockar, förbundna med varandra, som
hindrade att väggen buktade utåt.490 Husen i norra Dalarna från slutet av 1200talet och början av 1300-talet har rännknutar, alltså med sneda avfasningar i stockarnas undersidor vid knuten, och långdrag längs stockarnas undersidor.491
Att döma av de konstfärdigt utförda byggnader som fanns i landet på 1200talet, så har ett tämligen omfattande knuttimringsbyggande ägt rum på lands-
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bygden dessförinnan, säkert på 1100-talet och möjligen också på 1000-talet.
Sjömar uppfattar kyrkorna som att de är byggda under ledning av timmermästare,
alltså professionella, till skillnad från den folkliga timmerkarlstraditionen.492
Alla landsdelar med sjöfart österut har haft möjlighet att hämta intryck från
den rusiska knuttimringen. Det finns ingenting som säger att Sigtuna hade en
särställning därvidlag. Det är väsentligt att betona att introduktionen av knuttimringen kan ha försiggått parallellt på flera håll. Men det är troligt att man talade
med varandra om husbyggande och utbytte erfarenheter från olika landsändar.
Man kan förstås inte utesluta att Sigtuna eller dess omland fungerat som föregångare för någon annan landsdel.
Som jag skrev i ”Vikingatidens byggande i Mälardalen” finns det inga tecken
på någon knuttimring i husbyggandet någonstans på svenskt område före 1000.
Jag gick också igenom äldre forskares uppfattningar om knuttimringens uppträdande i Sverige, och jag hänvisar till den genomgången.
En artikel av Birthe Weber i tidskriften Primitive tider, ”Lafteteknikk og hustyper” (2003), som norska forskare ofta hänvisar till, tar upp ett antal svenska
exempel, som det finns anledning att diskutera.493
1. En mansgrav från yngre romersk järnålder vid Attmars kyrka i Medelpad
beskrivs i en artikel av Sloman från 1959 som ”en liksom timrad fyrkant uppförd
af grofväxt tall”494. Weber menar att efter allmänt språkbruk betyder ”tømret og
tømmerhus” detsamma som att huset är byggt i knuttimringsteknik. Det är i och
för sig inte helt entydigt. Oftast betyder det 'knuttimring', men inte alltid. Man
kan erinra sig de sydsvenska begreppen ”timra på knut” och ”timra på stolpe”,
där det sistnämnda innebär skiftesverk med tjocka bålar. Oavsett det, så står i
beskrivningen ”liksom timrad”, vilket ger anledning till frågetecken. Jag har inte
fördjupat mig i denna grav och utesluter inte en variant av knuttimring, men
Webers argument är tveksamt. En annan aspekt är att det är en sak att knuttimra
en gravkammare och en helt annan att knuttimra ett hus.
2. En gravkista i Gödåker i Uppland från 300-talet menar Weber har
knuttimringsteknik. Det finns en kistgrav i Gödåker med osäker konstruktion,
och ett par kammargravar, varav en visar en väggkonstruktion av två breda
plankor i långsidan, ställda på kant ovanför varandra och hopfogade med kortsidorna genom en mycket enkel form av knut – rektangulära urtag är gjorda i
plankorna så att de har kunnat skjutas in i varandra i hörnen.495
Både Attmar och Gödåker ingår i en geografiskt vitt spridd grupp av kammargravar från senare delen av yngre romersk järnålder. Dessa kammare kan ha
olika konstruktioner, i den mån de går att se. En av gravarna som nämns av
Andersson i det sammanhanget, Lilla Jored i Bohuslän, hade skiftesverkskonstruktion.496 Det är möjligt att flera gravar kan ha haft en liknande konstruk-
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tion som den i Gödåker, men det är som sagt en mycket enkel konstruktion som
inte har med husbyggande att göra. Det är ett helt annat tänkande än det man
använder i hus. Den här kammargravstraditionen tycks också ha upphört efter
romersk järnålder. Går vi fram till 800- och 900-talens Birka, så förekom i
kammargravarna där endast skiftesverk.
3. Om Birka för Weber ett resonemang, som bygger på en populärvetenskaplig bok och en populärvetenskaplig artikel, som skrevs innan någon analys
av det utgrävda materialet från 1990-talet hade gjorts och som innehåller gissningar. Bearbetningen av Birka-materialet har varit ett omfattande och komplicerat arbete som först nu (2019) börjar närma sig sitt slut. De tunna och fragmentariska lagren har krävt ett stort analysarbete, bland annat angående vilka
lämningar som hör ihop med varandra, och det har till inte oväsentlig del gett
andra resultat än som kunde uppfattas vid första påseende. Det som Weber
hänvisar till finns inte i den slutanalys som är gjord. Mer om detta i avsnittet om
Birka ovan.
4. Arnäsbacken i Ångermanland har jag diskuterat i tidigare avsnitt.
5. För Pollista i Uppland drar Weber en liknande slutsats som om Arnäsbacken. Hon menar att avsaknaden av stolphål i flera hus tyder på att de var
knuttimrade. Det gäller senare byggda hus än dem jag har beskrivit i tidigare
avsnitt. Precis som när det gäller Arnäsbacken har hon ingen klar uppfattning om
den svenska byggtraditionen med icke-jordgrävt ramverk. Bland annat fanns ju
åtskilliga hus både på landet och i städerna som var delvis jordgrävda och delvis
inte, och många hus med både jordgrävda stolpar och stengrund.
Jag återkommer till dessa Pollista-hus i senare avsnitt.
Hon skriver vidare: ”Spor etter syllstokker i/på bakken eller syllstein er konsekvent tolket som underlag for bygninger oppført i en rammeverksteknikk
/sleppverk.”497 Det är inte helt klart vilka tolkningar hon syftar på, men i stycket
närmast innan har hon talat om Pollista, Sanda och Arnäsbacken. Vad gäller
Pollista och Arnäsbacken så stämmer det att sådana lämningar tolkas som ickejordgrävt ramverk, på goda grunder. Vad gäller Sanda finns det åtskilliga fall där
rapportförfattaren ingalunda utesluter knuttimring utan tvärtom för fram det
som förstahandstolkning.
Hon fortsätter: ”Undersøkelsene har imidlertid vist at veggstolpene i sleppverkshus var jordgravde inntil en gang i middelalderen.” Det framgår inte vilka
undersökningar hon syftar på. Jag har inte funnit några sådana undersökningar. I
Sydskandinavien användes huvudsakligen jordgrävning till framemot 1100, men
i Mellansverige och Norrland var man mycket tidigare med att inte jordgräva.
6. Ett antal olika hus i Sanda menar Weber sannolikt var knuttimrade och
stöder sig då på frånvaron av stolphål. Rapportförfattaren håller öppet för både
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knuttimring och ramverk. Några av dem, ett par fähus, har jag diskuterat i tidigare
avsnitt, där jag menar att knuttimring inte kan uteslutas men att ramverk är mera
sannolikt, troligen lerklinat flätverk med tanke på användningen. Övriga hus i
Sanda återkommer jag till i senare avsnitt.
7. Weber menar att knuttimrade hus var vanligast i Sigtuna.498 Det stämmer
inte, se avsnittet om Sigtuna ovan.
Hon skriver också att det byggdes knuttimrade hus där redan från anläggningstiden.499 Det stämmer inte heller, som framgår av avsnittet ovan om Sigtuna.
Vidare säger hon att knutarna var rännknutar.500 Det är en beklagligtvis mycket spridd missuppfattning, som troligen härrör från Arnstbergs avhandling från
1976, ”Datering av knuttimrade hus i Sverige”, där han direkt skriver att han inte
urskiljer rundknut som en särskild knuttyp.501 Det kan inte nog understrykas att
denna hopbuntning av rundknut och rännknut helt saknar grund. I rännknutar
har den ovanliggande stocken sneda avfasningar på undersidan, och knuthugget
är V-format med något flat botten. Det är för att hindra att stocken vrider sig
med tiden. I rundknutar finns inga sådana avfasningar, och huggen är bredare,
vare sig de är kantigt eller runt huggna. Arkeologer tycks ha anammat Arnstbergs
terminologi och kallar allting 'rännknut', även om inga avfasningar finns, och
svenska arkeologers rapporter citeras flitigt. Som beskrivits i tidigare avsnitt är
knutarna i Sigtuna inga rännknutar, utan rundknutar.
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Tidig knuttimring i nordvästra Europa,
särskilt Norge
Västlig knuttimring före vikingatiden
I ”Vikingatidens byggande i Mälardalen” har jag rekapitulerat de exempel på
nordeuropeisk knuttimring från stenåldern och framåt, som finns beskrivna i
litteraturen. Många av dessa exempel gäller brunnar, vallkonstruktioner och gravkammare, där förutsättningarna är andra än i hus. Utan tvivel har den allmänna
kunskapen om att lägga stockar eller hugget virke i kors varit spridd. Det är å
andra sidan inte så svårt att komma på det på nytt, om byggsättet skulle ha
kommit ur bruk i ett område under en längre period.
Hauglid förtecknar också knuttimrade hus: i Buchau i Württemberg från 1100
- 800 f. Kr. och i Hallstatt i Österrike från 700 - 400 f. Kr.; vidare ”en slags lafting
forbundet med støttestolper” i Buch utanför Berlin från 1200 - 800 f. Kr. och
”en slags laftehus” i Persanzig See i Pommern från 700 - 400 f. Kr.502 På ett eller
annat sätt har dessa hus alltså varit konstruktioner i liggtimmer, och tydligen utan
stolpar i hörnen. Den närmare konstruktionen går inte att sluta sig till av dessa
uppgifter. Tekniken kan ha tillämpats i hus oftare, i en eller annan form, än som
framgår av de fåtaliga arkeologiskt påträffade exemplen. De är ändå så pass glesa
och ligger på så pass stort avstånd, att jag inte bedömer att de har haft något
inflytande på husbyggandet i östra Mellansverige, och därför har jag avstått från
att leta vidare i litteraturen. En intressant fråga är annars hur stora husen var, om
de var jämförbara med de slaviska eller om de var större.
Några exempel på knuttimring under 700- - 900-talen
Det finns några byggnadskonstruktioner som har tidskontinuitet med vikingatida
skandinavisk knuttimring. Den stora försvarsvallen Danevirke i Sydjylland (se
karta s. 150), som först anlades i slutet av 600-talet i en enklare form, nybyggdes
med en betydligt stabilare konstruktion på 700-talet. Till största delen bestod den
av en jordvall förstärkt med en 4 meter hög träpalissad i fronten, delvis som stöd
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Bild 86. Knuttimrat grundförstärkande kar i Danevirke, omkr. 740, byggt i fyrkantbilat
ekvirke med rektangulära knuthugg i både ovan- och undersida. Fr. Andersen. A corner
timbered foundation construction in the rampart of Danevirke in southern Jutland, around AD 740,
of oak and with rectangular notches both in the upperside and the underside.
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för vallen och delvis ovanför mark som bröstvärn, och en vallgrav. I palissadens
bottenkonstruktion fanns en syllram med knutade plankor. Det äldsta timret är
dendrodaterat till 737, och vallen var 14 km lång.503 Det intressanta är en sträcka
över våtmark och en sträcka över en grund sjö.
I våtmarken vid Danevirke sø anlades ett fundament bestående av tre nersänkta knuttimrade kar av fyrkantbilat ekvirke.504 Karen var 4 x 6 meter i ytmått
och knappt 1 meter höga när de grävdes fram men kan ha varit högre från början.
På foto med inlagd måttstock ser stockarna ut att vara 25 - 30 cm tjocka och
knutskallarna 10 - 15 cm långa. Knuthuggen var rektangulära och noggrant
huggna, och stockarna hade både över- och underhugg.
I sjön Slien fanns en liknande konstruktion med skillnaden att karen var
kvadratiska 4,8 x 4,8 meter. De är dendrodaterade till mellan 730 och 740.505
Förbättringar av Danevirke gjordes därefter kring mitten av 900-talet. En
dendrodatering finns till 934.506 Uppgifter om ytterligare knuttimrade konstruktioner föreligger inte.
Ett par knuttimrade hus fanns i Hedeby, alldeles intill Danevirke, som rena
undantag från det rådande ramverksbyggandet. De var byggda omkr. 860 och var
mindre än 4 x 4 meter stora, alltså betydligt mindre än flertalet hus i Hedeby, och
byggda i lövträ, sannolikt ek, och hade hörnhärd eller hörnugn. Stockarna var
kvadratiska i snitt, och knutarna hade rektangulära hugg i både över- och
undersidan av stockarna.507 Det var alltså samma byggsätt som i Danevirke, men
Hedebyhusen är mer än 100 år yngre och också nästan 100 år äldre än de
knuttimrade husen i Wollin och Gdansk, som hade en annan typ av knuttimring.
Likheten med Danevirke kan tyda på att tekniken levde och ofta tilllämpades,
förmodligen i mindre konstruktioner som brunnar. Någon fick för sig att pröva
tekniken i hus med det träslag som fanns på platsen. Bygger man i ek är det
naturligt att klyva och bila virket, och är virket kvadratiskt faller det sig naturligt
att göra huggen rektangulära, och då mest effektivt med både över- och underhugg. Samtidigt är det inte lätt att få långa stockar, då ek inte växer lika rakt som
fura och gran, varför husmåtten måste bli blygsamma. Möjligen kan det ha varit
inflyttare av slavisk härkomst som byggde en hustyp som de var vana vid. –
Husen stod omkr. 10 år och fick inga efterföljare.
I Kaupang i Vestfold i Norge byggdes strax efter 800 en brunn i kvadratisk
form av tjocka ekplankor (precisa mått är inte angivna) och med knutade hörn.508
Knuthuggen var rektangulära för att passa plankorna, och dessa hade både överoch underhugg. Det var alltså samma princip som i Danevirke, bara att plankorna
i brunnen var smalare än stockarna i Danevirke. Man kan tänka sig att Kaupangbrunnen och Danevirke ingick i en gemensam tradition. Norska kontakter gick i
stor utsträckning åt sydväst.
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b
Bild 87. a Gokstadskeppets gravkammare med den kortare gavelsidan närmast. Foto

2007 av Jørn Olav Løset, förmedlat av Jon Bojer Godal. b Uppmätningsritning av
Gokstadskeppets gravkammare gjord av Halvor Vreim 1937, förmedlad av Jon Bojer
Godal. a The grave chamber of the Gokstad ship, around AD 900. b A measurement drawing
of the grave chamber by Halvor Vreim.
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I Gokstad, också i Vestfold, byggdes en gravkammare strax efter 900 för en
förnäm och rik man.509 Gravkammaren stod i aktern på ett ståtligt skepp. Den
visar en form av knuttimring och är mycket omdiskuterad. Jag har beskrivit några
ståndpunkter i den diskussionen i mitt tidigare arbete. Gravkammaren har
trapetsoid form och två varv av liggande runda stockar, alltså bara ett varv mer
än en syllram. Den har sadeltak och stående bräder i gavelröstena. Takåsen stöttas
av stolpar i gavlarna, utanför respektive innanför stockvarven. Skeppets mast
stod strax innanför ena gaveln. Taket består av bräder som står i längsgående
rännor i de översta långväggsstockarna och lutar mot takåsen. Gavelbräderna står
i längsgående rännor i de översta gavelstockarna. Att använda runda furu- eller
granstockar ger andra förutsättningar för knutning än att använda bilade
ekstockar. Knutningen är olika utförd i olika hörn. I den kortare gavelväggen har
stocken lodräta urgröpningar från både insida och utsida i båda ändar. I ena
änden går urgröpningarna ända ut i den tämligen korta skallen, medan den andra
änden saknar skalle. Dessa avsmalade stockändar är lagda i rektangulära hugg i
respektive korsande långväggsstock, men passningen är dålig. Här ser det ut som
om man delvis har följt traditionen från Danevirke och brunnen i Kaupang, men
ovanstocken har inte givits en form för att fortsätta knutkedjan uppåt, vilket den
ju inte heller ska göra. Understa varvet är svårt att se på de bilder jag har
tillgängliga. Ett av hörnen på den andra gavelväggen har en annan utformning.
Stocken har ett halvstocksdjupt överhugg, som har en trapetsoid form med
kantiga hörn. Det finns också ett grunt underhugg, också trapetsformat.
Man kan tolka de här knutarna som att timmermännen tillämpade gamla
invanda rektangulära knutningar i runt virke och då prövade sig fram med olika
varianter. Knutarna är inte noggrant utförda. Det har diskuterats om det var för
att kammaren ändå inte skulle synas i sin jordhög, eller om det var bråttom och
man därför högg fort och slarvigt. Det kommer vi aldrig att få veta. Min tanke är
att de som timrade kan ha haft avsikten att göra något nytt och oprövat, som
skulle bli ganska stiligt, och att det här var vad det blev. De var nog inte ovana
vid knutning, men de var kanske inte vana vid rundvirke. Av en eller annan anledning gjorde de i alla fall inte vad som låg närmast till hands att göra med runda
stockar. Kanske fick de bråttom, kanske var de inte eniga om hur de skulle göra.
Weber säger att knutarna i Gokstadskammaren är vagelaft (rundknut)510, men
det stämmer inte.
Från samma tid, början av 900-talet, finns en gravkammare i Rolvsøy i
Østfold, kvadratisk och byggd av fyra varv liggtimmer, enligt utgrävaren ”uten
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b

Bild 88. a Gravkammarens hörn N enl. Vreims ritning.

b Samma hörn från annat
håll. Båda fotona av Mårten Teigen, Kulturhistorisk museum, Oslo, förmedlade av Jon
Bojer Godal. a The corner N of the grave chamber acc. to Vreim's drawing. b The same corner.
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lafteforbindelse i enden, der var bare en uthuling i hver stokkende for tømmerets
rundning.”511 Det kan tolkas som något som liknar rundknut (det gör Weber),
men på teckning ser det inte ut att finnas några skallar. Både beskrivning och
teckning är otydliga. Gravkammaren tycks styrka bilden av att det fanns ett
intresse för knuttimring med rundtimmer, medan tekniken var trevande.
Trondheim
I mitt tidigare arbete beskrev jag tidig knuttimring i Trondheim. Fördjupade
studier gör att jag frångår några av de uppfattningar jag uttryckte då.
På Norges banks tomt på Krambugata har grävts fram ett hus med dendrodatering till 964 - 974 som utgrävaren uppfattar som knuttimrat. Inga knutar är
dock bevarade, så man vet inte hur de har sett ut. Huset var drygt 5 meter brett
och hade två rum, ett större och ett mindre, och ingång i det mindre, troligen i
gaveln.512
Något som liknar en knut fanns däremot bevarat från ramen till en terrassanläggning mot vattnet, gjord omkr. 1000. Jag har tidigare beskrivit den som en
rännknut med överhugg och underhugg513, men riktigt så skulle jag inte beskriva
den nu. Det finns bara en syllram, ingen knutkedja. Ramen har huggits ihop mera
konstfärdigt än samtidiga syllramar i exempelvis Sigtuna, där stockarna höggs
ihop enkelt halvt-i-halvt. Terrassramen i Trondheim hade mycket välgjorda
rektangulära eller möjligen något trapetsformade hugg och dessutom korta halsningar. I ramens ovansida, rakt ovanför knuten, är ett grundare rektangulärt hugg
gjort, troligen för något som har ställts där.514 (Bild 89a.)
Terrassen påträffades i en stor grävning på Folkebibliotekstomten 1973 1985, som har givit ett mycket stort material, presenterat i grävrapport 1994.
Redovisningen är delvis översiktlig. För att få ett bättre grepp om det tidigaste
husmaterialet reste jag till Trondheim och tog del av dels detaljredovisningar
gjorda för hand under utgrävningens gång, och dels konserverat trämaterial.
Trondheim började som en ganska liten säsongsbebyggelse under 900-talet
med jordgrävda ramverkshus men blev en permanent bosättning mot 900-talets
slut och fick en tomtindelning. Det ovan beskrivna huset bedöms från början ha
varit en säsongsbostad som sedan blev permanent bostad. Från tiden omkr. 1000
och framåt var knuttimring den helt dominerande husbyggnadstekniken. I detta
skiljer sig Trondheim skarpt från Sigtuna.
I mitt förra arbete beskrev jag en knut i ett hus med dendrodatering till senast
1004 som ett findalslaft med över- och underhugg (utviklet findalslaft).515 I själva
verket är över- respektive underhugget två olika saker. Överhugget utgör den
nedersta delen av en knutkedja. Det liknar de halvhexagoner som förekom i
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b
Bild 89. a Terrassram i Trondheim ca 1000. Två stockar i en syllram är ihophuggna
med en liten avfasning, och den övre stocken har en grund rektangulär urgröpning för
något som har stått där. b Stockmöte i ett hus daterat till senast 1004. Hopfogningen
är lik den i terrassramen, men i det här fallet utgör den övre stocken bottenstock i en
knutkedja med breda snedkantiga hugg för rundknutar. Ca 1:125. Båda bilderna fr.
Christophersen & Nordeide.
a A frame for a terrace in Trondheim around AD 1000. The
upper cut in the upper log is no corner timbering, but a notch where something has been placed. b A
joint of logs in a house AD 1004. The joint is similar to the one in the terrace, but the upper log is the
beginning of a corner chain with round logs without bevels.

253

Ladoga men har ännu bredare botten. I grundmaterialet anges att stocken är 18
cm tjock, och indirekt framgår att knuthugget är 14 cm brett i botten och 24 cm
brett upptill.516 Den stock som har legat i – som tydligen inte var bevarad – hade
sannolikt ungefär samma tjocklek, 18 cm, och den kan inte ha haft några halsningar/kinninger för att passa i detta breda hugg. Precis som i Sigtuna måste man
se på knuthuggets bredd för att avgöra knuttypen. Det är alltså fråga om en
rundknut, ingenting annat. För enkelhetens skull har byggaren inte gjort hugget
halvcirkelrunt, utan kantigt. Detta var möjligt att uppfatta redan i grävrapporten,
även utan exakta måttangivelser, men den kantiga formen på hugget ledde
tankarna i fel riktning. Utgrävaren tolkade detta som ett utviklet findalslaft (precis
som jag gjorde först). – Underhugget är endast gjort för att bilda en syllram och
är gjort helt likartat med den ovan beskrivna terrassramen. (Bild 89b.)
I ett grannhus i samma skede fanns bevarad en knut mellan en långväggsstock
och en tvärande mellanvägg. Knuthugget var brett, 16 cm i botten och 24 cm
upptill (framgår indirekt av andra mått), och där måste ha legat en stock med
rund undersida, precis som i det förra huset. Här kan dock anas ett försök till
rundning av huggets sidor.517 (Bild 90.)
I nästa skede, 1025 - 1050, fanns ett knuthörn där den understa stocken var
lagd på en grov liggande träklabbe som grund. Syllstocken hade ett brett och
grunt underhugg för att ligga stadigt på den korsande träklabben. På ovansidan
hade stocken ett helt rundat hugg för iliggande stock. Dessa stockar var omkr.
20 cm tjocka. Enligt teckning gick inte knuthugget ner i halva stocken och
utgjorde därför lite mindre än en halvcirkel. Rester av den iliggande stocken fanns
kvar och visade en del av ett likaledes rundat hugg. Inga avfasningar fanns på
stockarnas undersidor.518 (Bild 91.)
Från andra halvan av 1000-talet finns ett par exempel. Det ena är en rundknut
med ett kantigt överhugg i halva stocktjockleken, snarast som en halv ått- eller
tiohörning, men inga avfasningar på den iliggande stockens undersida. (Bild 92.)
Det andra, med klena stockar, är en tydlig rännknut med överhugg i halva stocktjockleken, vilket är V-format med plan botten men något smalare än de tidigare
beskrivna, och långa avfasningar på undersidan som går ända ut i knutskallen.519
(Bild 93.)
De relativt få exemplen från 1000-talet kan man inte dra säkra slutsatser av.
Man kan dock konstatera att det inte finns belägg för knut med underhugg och
inte något påträffat exempel på långdrag. De tre först beskrivna knutarna tillhör
bostadshus; för de två senare har jag inte kunnat identifiera husen. Det går också
att se att byggarna senast under senare delen av 1000-talet prövade med sneda
avfasningar för att förhindra att stockarna vred sig. Det är det tidigaste exemplet
på detta som har påträffats i Skandinavien. Österut förekommer det inte alls.
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Bild 90. Principritning av bottenstockar i möte mellan yttervägg och skiljevägg i ett hus
från tidigt 1000-t.; från fältarbetet. Rundknut. NTNU:s arkiv; finns återgiven i Rosberg
2016. A drawing of a joint of an outer wall and a partition wall showing a round notch for a round
log, beginning of the 11th c.; from the excavation field work.
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Bild 91. Principritning av hushörn ca 1025, rundknut och större grundläggningsstock;
från fältarbetet. NTNU:s arkiv; finns återgiven i Rosberg 2016. A drawing of a corner
joint around AD 1025 with a round notch for a round log; from the excavation field work.
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Bild 92. Principritning av hushörn ca 1050, rundknut med något kantigt knuthugg men
inga avfasningar i ovanliggande stock; från fältarbetet. Knuthugget är ingen halvhexagon
som t. ex. i Ladoga, utan snarare en halv åtthörning eller tiohörning, och närmar sig på
så vis ett runt hugg. NTNU:s arkiv; finns återgiven i Rosberg 2016.
A drawing of a
corner joint around AD 1025 with a somewhat angular notch for a round log; from the excavation field
work.

257

Bild 93. Principritning av husknut med avfasningar i ovanliggande stock och V-format

knuthugg med flat botten ca 1050, dvs. ett findalslaft/rännknut. Stockdimensionen är
ovanligt liten, 12 cm. NTNU:s arkiv; finns återgiven i Rosberg 2016.
A drawing of a
corner joint around AD 1050 with a V-shaped notch with a flat bottom, and with bevels in the overlying
log; from the excavation field work.
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Från 1100-talet finns fyra exempel på tydliga rännknutar, alla enbart med
överhugg, inga underhugg. Inga rundknutar har påträffats. Från samma tid finns
två tydliga exempel på långdrag i väggstockar, och de ligger i stockens undersida.
Det finns också fyra tydliga exempel på långdrag som inte satt i väggstockar, utan
i träklabbar som använts som grundläggning och uppenbart är återanvända delar
av väggstockar. Det går alltså inte att veta om de låg i stockens ovan- eller undersida från början. Alla dessa är V-formade och ganska djupa, tydligen huggna med
yxa från båda sidor.520
Från slutet av 1100-talet finns en rännknut i en stock utan långdrag. Möjligen
har den tillhört en ekonomibyggnad. Jag har inte kunnat identifiera 1100talshusen.521
Från 1200-talet finns exempel på rännknutar, men fortfarande inga underhugg.522
Stengrundläggning förekom i Trondheim men var inte vanlig. Tyvärr finns
ingen redovisning av eventuellt olika frekvens under olika skeden. Betydligt
vanligare var grundläggning med träklabbar; eller kombinationen sten under
hörnen och träklabbar under väggarna; eller ingen grundläggning alls, vilket i
varje fall kan ses i tidiga skeden.523
Tvårumshus var vanligast, till skillnad från det tidiga Sigtuna. Ibland i tidigaste
skede började man med ettrumshus som sedan byggdes till.524
Från omkr. 1000 finns ett exempel på mitthärd, men alla andra härdar var
hörnhärdar.525 Där skiljer sig Trondheim från traditionen i nordvästra Europa i
övrigt. Mullbänkar var vanliga i bostadshus och fanns också tidigt.526
Ett drag som skiljer sig från både Sigtuna och övriga nordvästra Europa är
trägolv, som var vanliga i bostäder och också förekom i ekonomibyggnader.527
De fanns redan omkr. 1025, möjligen redan omkr. 1000. Ett hus från det skedet
(huset med knuten som felaktigt tolkats som utviklet findalslaft) finns rekonstruerat på Vitenskapsmuseet i Trondheim och har där trägolv. Någon explicit
uppgift om det finns inte i grävrapporten.
Oslo
En stor utgrävning gjordes i Gamlebyen i centrala Oslo under 1970-talet. Av de
framgrävda resterna att döma anlades staden omkr. 1025, med en grov
datering.528 Redan från början fanns en tomtindelning, men den första bebyggelsen var tämligen gles. Där fanns flera rektangulära grophus med olika djup, 5
- 10 kvm i yta, alla med ramverkspåbyggnad – flätverk eller stavverk. Stolphål
fanns i de flesta hörn, men i två hus fann man inget stolphål i ett av hörnen trots
noggrann grävning.529 Detta är en intressant parallell till de delvis jordgrävda
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Bild 94. a Stock i Gamlebyen, Oslo, med rundknutshugg, ca 1025. b Stock i uthus
med findalslaft, ca 1070. Båda bilderna 1:10. Båda bilderna fr. Fett 1989.
a A corner
joint in Oslo with a round notch around AD 1025. b A corner joint around AD 1070 with a
somewhat V-shaped notch with a flat bottom, and with bevels in the overlying log.
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ramverkshus som fanns i östra Mellansverige och på andra håll i Sverige. I Oslos
fall kan det handla om arbetsbesparing. Med tre jordgrävda stolpar stod de små
husen tillräckligt stadigt. Grophusen var uppenbart ekonomibyggnader. Deras
gropar fylldes senare med latrin. Där fanns också fragmentariska rester av ett par
större ramverkshus, möjligen i stavverk, och tre knuttimrade hus. Jordgolv
förekom, trägolv nämns inte. Någon grundläggning under husen beskrivs inte
för detta skede. Flera av de knuttimrade husen hade väggstockarna direkt
liggande i grunda rännor i marken. Vidare fanns flera brunnar med olika konstruktion: rund med flätverk, kvadratisk med träram och flätverk, kvadratisk med
plankor.
Från nästa skede, omkr. 1045 med grov datering, fanns säkra rester av tre hus,
alla knuttimrade.530 Ett var ett tvårumshus, omkr. 4 x 6 meter, med ett stort
bostadsrum och ett mindre förrum. Även mellanväggen var knuttimrad och
ingick i hela konstruktionen på liknande sätt som i tvårumshusen i Novgorod. I
bostadsrummet fanns både hörnhärd och mitthärd, där den senare tycks ha ersatt
den förra – en tydligen tillfällig återgång till traditionell disposition. Vidare fanns
rester av trägolv i båda rummen. Ytterligare ett hus var bostad med hörnhärd
och bevarade rester av två stockvarv i en vägg och bevarad knut. Det tredje huset
var mindre och troligen ett uthus. I några fall från det här skedet och framåt har
man kunnat se att husen har grundlagts på stående träklabbar. På flera ställen
fanns rester efter träbroläggningar utomhus och av stängsel, bland annat i
tomtgränser.531
Skedet därpå, omkr. 1070, hade också enbart knuttimrade hus, om man räknar
med ett fragmentariskt hus som sannolikt var knuttimrat.532 Minst ett av dem var
ett tvårumshus, 5,5 x minst 8,5 meter, dvs. 47 kvm stort. Utanför ena långväggen
låg rester av en välbyggd träläggning, möjligen en svalgång. Ytterligare tre hus var
bostäder och kan ha varit tvårumshus, men det är inte tydligt. Två av dem var
knappt 5 respektive drygt 5 meter breda. Alla bostäderna hade hörnhärd och
trägolv. I ett par fanns också mullbänkar. Ett par mindre byggnader, båda
ettrumshus på omkr. 16 kvm, hade klenare väggstockar och var troligen uthus.
Den ena hade flytande trägolv, och det andra saknade säkra golvrester. Detta hus
och bostaden på samma tomt hade bevarade knutrester. Rester av träbroläggning
utomhus fanns på några håll.
Omkr. 1100 brann hela bebyggelsen och ersattes med liknande hus som i
skedet närmast innan.
Av 1000-talsknutarna finns två noggrant redovisade.533 I det allra äldsta skedet, omkr. 1025, fanns en tydlig rundknut, där botten är något flat för att förenkla
huggarbetet men där sidorna är väl rundade. Inga halsningar/kinninger finns på
undersidan. Det påminner alltså om de knuthugg som gjordes i Novgorod. I det
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tredje skedet, omkr. 1070, närmare bestämt i det ovan beskrivna uthuset med
klent virke och trägolv, fanns en rännknut med sneda sidor i hugget och avfasningar på undersidan. Det är vid ungefär samma tid som rännknut kan konstateras i Trondheim. Det kan finnas ett samband, men det kan också vara en
tillfällighet.
Hela tiden fram till mitten av 1300-talet förekom i stort sett bara enkla
findalslaft/rännknutar, utan något underhugg534, trots att betydligt mer komplicerade knuttyper utvecklades på andra håll i landet. Staden brann återkommande,
och det kan tänkas att stadsborna ansåg det onödigt att lägga ner alltför stort
arbete på husen.
En röststock från skedet omkr. 1070 påträffades och visar att gavlarna var
timrade ända upp åtminstone från den tiden, troligen stabiliserade med hjälp av
dymlingar. En annan röststock, från ett senare skede, hade kvarsittande dymlingar.535
Flera långdrag kunde ses. De låg på undersidan och var V-formade och
tämligen grunda536, det senare till skillnad från långdragen i Trondheim. Det
framgår inte av rapporten om något av dem var från 1000-talet.
Hus på norska landsbygden
Man måste naturligtvis fråga sig om det fanns några knuttimrade hus på landsbygden före Trondheim. Det finns ett par omdiskuterade exempel.
Det första är Vesle Hjerkinn, en gård i Oppland vid färdvägen över Dovrefjell.537 Där finns lämningar efter ett hus, omkr. 20 meter långt och 8 eller 10
meter brett, beroende på tolkning. Det tolkas som ett hus för kungens inkvartering vid resor. Stolphål har inte påträffats vare sig invändigt eller i vägglinjerna;
dock kan inte helt uteslutas att inre stolphål skulle kunna påträffas vid totalgrävning. Två härdar låg i mittlinjen om huset antas vara 8 meter brett; dessutom
fanns en hörnhärd. Längs ena långväggen fanns gruslager, som tolkas som
mullbänkar om huset var 10 meter brett. C14-dateringar är gjorda och visar bland
annat väggstock 800 - 980 och antagen bänkfront 1040 - 1090. Grävningar har
gjorts i flera omgångar, 1937-38, 1980, 1984-85 och 1990, och huset har av
utgrävarna tolkats som knuttimrat.
Så kan det vara, men det finns många osäkerheter. Huset skulle kunna vara
uppfört i icke-jordgrävt ramverk, något som Weber utesluter, därför att den
regionala traditionen var att ramverk jordgrävdes fram till 1100-talet. Om det
stämmer att det var ett kungligt hus, skulle tekniken kunna vara hämtad på färder
till Mellansverige, där icke-jordgrävt ramverk förekom redan före 1000. Om det
vore ett knuttimrat hus, är det inte särskilt sannolikt att man skulle ha gett sig på
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ett så stort bygge så tidigt, utan att ha erfarenhet i en mera utvecklad tradition.
Det är tveksamt om en kung på 900-talet skulle ha nöjt sig med annat än inre
stolpar. Spår efter tvärväggar syns inte, så det finns inte anledning att tro att det
skulle vara ett flerrumshus eller flera hus i rad.
Både ramverk och knuttimring har alltså mycket stora frågetecken, och inre
stolpar har ganska stora frågetecken, men ingetdera kan uteslutas. Det kanske
ändå är dateringarna man ska sätta störst frågetecken för. De anges ha 68 procents sannolikhet, så i själva verket kan lämningarna vara yngre. Väggstocken kan
vara återanvänd.
Sammantaget är detta ett hus som ska beaktas, men osäkerheten är så stor att
det inte bevisar någon tidig knuttimring.
I Webers redovisning hänvisas till att det fanns fullt utviklet findalslaft i
Trondheim redan omkr. 1000. Det stämmer alltså inte, som jag har visat ovan,
och detta måste framhållas.
Ett näraliggande hus, 6,5 x 13 meter stort, hade trärester som tydligt visade
knuttimring utan att knuttyp kunde avgöras.538 C14-datering anger 1000- tal till
tidigt 1200-tal, helt rimligt. Eventuellt hade detta hus en yttre träram liknande
dem i de ryska städerna, alternativt dubbla väggar.
Det andra exemplet är ett loft från Rolstad i Gudbrandsdalen i Oppland, nu
på Norsk Folkemuseum på Bygdøy utanför Oslo, alltså ett ännu stående hus,
upprustat. Det är noggrant beskrivet av Arne Berg.539 Det har två våningar och
svalgång längs den övre. Stockarna är runda och knappt 20 cm tjocka. Knutarna
har både över- och underhugg och korta halsningar/kinninger på både över- och
undersida, så korta att de knappast syns utanför själva knuten – alltså ingen
nybörjarknut. Av både byggteknik och en mängd stildrag drar Berg slutsatsen att
huset är uppfört före 1350 (dvs. före digerdöden) men inte långt före.
Loftet skulle alltså inte vara något att diskutera i det här sammanhanget om
inte dendrokronologiska prov, gjorda 2010, hade gett en datering till 957.540
Emellertid är dateringen behäftad med stora svagheter. Alltför få prover är tagna,
mätserierna är korta, och grundkurvan för Østlandet, som man jämför med, är i
sig själv osäker, därför att den bygger på för få träd. Arne Bergs teknik- och
stilanalys verkar betydligt tillförlitligare.
Det finns alltså inga tydliga exempel på knuttimrade hus på norska landsbygden som är äldre än de tidigaste knuttimrade husen i Trondheim. Det betyder
inte nödvändigtvis att det inte har funnits sådana.
Det är också möjligt att föreställningen om knuttimrade hus – bostäder,
förråd och verkstäder – uppstod under resorna i österled, efter att föreställningen
om knuttimring ditintills hade gällt gravkammare, kajer, brunnar och befästningsvallar.
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Den tidiga norska knuttimringen och dess relation till den svenska
Utan tvivel förekom en knuttimringsaktivitet i Norge under tidig vikingatid som
inte hade motsvarighet i Sverige. Det visas både av brunnen i Kaupang och
gravkammaren i Gokstad. De var säkert inte de enda fallen. Kaupangbrunnen
tyder på samband med nordvästra delen av europeiska kontinenten. Gokstadkammaren tyder på att den norska knuttimringen dittills varit av KaupangHedeby-Danevirke-typen med rektangulära hugg och att det rådde en viss
osäkerhet i början av 900-talet angående hur man skulle arbeta med runt virke.
Trondheims äldsta hus under säsongsbosättningsperioden var ramverkshus,
vilket i och för sig inte säger att knuttimring inte förekom på landsbygden men
som säger att det i varje fall inte var självklart att knuttimra. Det är påfallande att
knuttimringen blev helt dominerande redan från början av 1000-talet (om än inte
allenarådande). Där skiljer sig Trondheim skarpt från Sigtuna.
Oslos första skede var blandat vad gäller byggteknik, trots att det var senare
än Trondheim, omkr. 1025. Där fanns både grophus och ramverkshus, och några
knuttimrade hus. Det var inte självklart att knuttimra. Det tyder på att även om
knuttimringen vid det laget var dominerande i Trondheim, så var inte tekniken
vida spridd med någon dominans, inte ens när man skulle bygga en stad som
liknade Trondheim på andra sätt. Men redan i nästa skede, omkr. 1045, tog
knuttimringen överhanden i Oslo liksom den gjort i Trondheim 40 år tidigare.
Fortfarande i skarp kontrast till Sigtuna.
Att norrmännen intresserade sig för knuttimring visar sig också i terrasskonstruktionerna i Trondheim, men dessa hade ingen knuttimring med knutkedja. De knutar som förekom tidigt i hus var rundknutar, för inga avfasningar/halsningar/kinninger förekom. Men i det bevarade materialet var knuthuggen
inte rundat formade förrän flera årtionden in på 1000-talet, och då fortfarande
jämsides med de kantigt huggna halvhexagonala huggen som tillhörde rundknutar. Jag tyder det som att tillämpningen av knuttimringen i hus inte var
gammal. Hade den varit det, är det troligt att man hade gjort huggen rundade
redan från början, så som man faktiskt gjorde senare.
En fråga är vilken sorts yxor som användes, och om man utvecklade nya
verktyg parallellt med att knuttimringen utvecklades. Det är en alltför stor fråga
för att rymmas inom denna studie och förtjänar en egen utredning.
I den knuttimring som förekom i Oslos äldsta skede fanns ett ganska väl
rundat hugg för rundknut, ungefär samtidigt med att ett sådant fanns i
Trondheim.
Samtliga påträffade hugg i Trondheim var betydligt noggrannare utförda än
de som har kunnat ses från 1000-talet i Sigtuna.
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Det finns ingenting som pekar på att Sigtuna skulle ha lärt sig knuttimring
från Norge. Den östliga påverkan på Sigtuna är däremot tydlig.
Från andra halvan av 1000-talet finns exempel på rännknut/findalslaft i både
Trondheim och Oslo. Det tyder på att den myckna knuttimringen i de norska
städerna – och kanske också på landsbygden – var en god jordmån för innovationer. Några rännknutar har inte kunnat ses i Sigtuna på 1000-talet. Vad som
förekom på landsbygden vet vi tyvärr inte. Inga rännknutar fanns heller i Rus'.
Jag tolkar rännknuten/findalslaftet som en norsk innovation.
En väsentlig fråga är när långdrag har gjorts, och hur de då har gjorts. Tyvärr
finns inga bevarade långdrag från 1000-talet i vare sig Trondheim eller Oslo. De
långdrag som kunnat ses i Sigtuna, från omkr. 1010 och omkr. 1020, låg i
stockarnas ovansida, vilket tydligt pekar på inflytande från de rusiska städerna.
De långdrag som kunnat ses i Trondheim och Oslo är av senare datum och ligger
i stockarnas undersida, i Trondheim djupare huggna än i Oslo. Likaså har alla
stående hus i både Sverige och Norge långdraget i undersidan. Det gäller framför
allt bostäder, som behövde vara täta (långdragen fylldes med mossa, och de
skarpa kanterna sjönk väl ner i underliggande stock). I ekonomibyggnader behövdes inga långdrag. Frågan är alltså dels när man flyttade ner långdraget i
Sverige, och dels om det fanns långdrag i Norge på 1000-talet och om de i så fall
låg på ovan- eller undersidan.
Att det förekom långdrag på 1000-talet i de tämligen vältimrade norska husen
får anses troligt, när de förekom i de mera osäkert byggda husen i Sigtuna. Det
är troligen ingen tillfällighet att både norrmän och svear timrade med långdrag
precis som ruserna. De norska byggarna hämtade sannolikt intryck från det
rusiska byggandet likaväl som att de svenska gjorde det.
Just därför att norrmännen redan i någon utsträckning ägnade sig åt knuttimring, måste de ha sett med särskilt stor nyfikenhet på husbyggandet i Rus',
mer än svearna. Min hypotes är att norrmännens intresse stimulerade svearnas.
Det finns flera drag i det norska husbyggandet som liknar det rusiska. Förutom rundknutarnas utformning, som möjligen är en egen utveckling, är trägolven påfallande. Trägolv i hela rumsytan fanns annars inte i den västeuropeiska
traditionen vid den tiden. De norska städerna skiljer sig från Sigtuna, där trägolv
inte förekom under 1000-talet. Hörnhärdar, som dominerar i de norska städerna,
kan vara en östlig påverkan. Möjligen också den rätt stora frekvensen av tvårumshus – detta också till skillnad från Sigtuna. Flerrumshus är i sig ett västligt
drag från början. Men påfallande är att mellanväggen i norska tvårumshus redan
tidigt ingår i hela knuttimringskonstruktionen, liksom den gör i de rusiska tvårumshusen, de som i Novgorod kallas ”femväggshus”. Om grundläggning på
träklabbar är inspirerad från Rus' är mera osäkert. Påfallande är att husen i Trond-
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heim oftast hade liggande träklabbar som grund under 1000-talet, medan Oslo
hade stående, men ofta saknade husen grundläggning helt. I Sigtuna grundlade
man däremot med sten, vilket var en väl utvecklad tradition i östra Mellansverige.
– Olika regioner och städer har alltså tagit upp olika drag.
Det är så pass många drag i de norska städerna som liknar det rusiska byggandet, att det är svårt att bortse från möjlig påverkan österifrån. Norska färder
till Rus' och hem igen förekom åtminstone från 970-talet, kanske 960-talet. Det
är inte helt otänkbart att det äldsta funna knuttimrade huset i Trondheim kan ha
byggts efter en sådan resa. På 970-talet var som nämnts Sigurd Eiriksson en
längre tid i Holmgård och hade förstås ett följe med sig, och Olav Tryggvason
tillbringade också flera år där. De som ingick i följet kan ha växlat och rest både
dit och hem. Eirik Håkansson härjade i Rus' i slutet av 990-talet, och folket i hans
följe kan ha hunnit göra iakttagelser av byggskicket. Lite fram på 1000-talet gjordes ett kortare besök i Rus' av Olav Haraldsson och längre vistelser av hans son
Magnus Olavsson (Gode) och hans halvbror Harald Sigurdsson (Hårdråde), alla
naturligtvis med följen.
Den norska närvaron i Rus' var långt ifrån lika stor som den svenska, men
svear och norrmän hade säkert mycket kontakt med varandra och kan i någon
mån också ha deltagit i varandras färder. Det fanns stora möjligheter att utbyta
idéer om byggteknik.
Den norska knuttimringen av hus kan ses som en förening av å ena sidan den
tradition som funnits i Norge tidigare och å andra sidan intryck från den rusiska
knuttimringen. Det förra kan ses som en förutsättning för det senare: intresset
för knuttimring fanns redan, och just därför var norrmännen ivriga att ta till sig
användbara teknikförbättringar. Svearna påverkades troligen av norrmännens
intresse. Att knuttimringen så snabbt blev dominerande i Norge men inte i
Sverige kan dels hänga ihop med att det redan fanns en viss knuttimringstradition
i Norge, och dels att den svenska traditionen med ramverksbyggande var väl
utvecklad och på många sätt fyllde de behov som fanns.
Vad så gäller långdragens placering på undersidan av stockarna, så kan det
mycket väl vara en norsk innovation. I det regniga klimatet kan man ha funnit
undersidesplaceringen lämpligare. Frågan är om det skedde redan från början, i
tidigt 1000-tal, eller långt senare under 1000-talet. Att långdraget låg på ovansidan
i Sigtuna under tidigt 1000-tal behöver inte betyda att det gjorde det i de norska
städerna också.
Under 1000-talets lopp, och också senare, kan idéer ha gått fram och tillbaka
över Kölen, bland annat genom Jämtland, utan att detta går att kartlägga. I allra
tidigaste skede torde idéerna huvudsakligen ha rört sig österut, eftersom den
svenska knuttimringen kom igång långsammare än den norska. Det troliga är
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exempelvis att nerflyttningen av långdraget till stockens undersida först gjordes
på norskt område och att idén därefter slog rot också i Sverige. Materialet är för
litet på båda sidor om Kölen för att detta ska kunna sägas säkert.
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Landsbygden under 1000-talet
I följande avsnitt går jag igenom det som byggdes på landsbygden efter det att
Sigtuna anlades, dvs. från slutet av 900-talet, och drygt 100 år framåt. Rubrikens
angivelse ”under 1000-talet” är en förenkling. När det gäller landsbygdshus är
dateringar alltid ganska grova, varför tillhörighet till periodens början respektive
slut är något osäker. Det har inte någon stor betydelse för framställningen i dess
helhet.
1000-talet karaktäriseras av en stor blandning av hustyper. De hus min studie
omfattar fördelar sig enligt nedan.
Östra Mellan- Norrland
sverige

Östergötland

Inre stolpbärning
Hybridkonstruktion
Jordgrävt ramverk
Icke-jordgrävt ramverk
Icke-jordgrävt ramverk
/alt. knuttimring
Knuttimring

3
7
11
4
10

–
1
–
1
–

–
2
1
4
–

1

–

–

Summa

36

2

7

Från Dalarna finns inga exempel från denna tid.
Åter måste framhållas att ovanstående tabell inte är någon statistik över vad
som faktiskt förekom, utan enbart en redovisning av mitt material.
Det är inte lika lätt att bunta ihop 1000-talets hus i grupper för att beskriva
dem, som det är för tidigare århundraden. Det intressanta med 1000-talet är inte
minst dess brokighet. Repertoaren av husbyggnadstekniker och deras tillämpning
var större än någon gång tidigare.
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Hus med inre stolpbärning
Som nämnts i tidigare avsnitt byggdes under 1000-talet endast få hus med inre
stolpbärning. Även om det studerade husmaterialet inte utgör någon säker
statistisk grund för vad som faktiskt förekom, så visar detta på en tendens att den
traditionella hustypen var på väg att överges men att den fortfarande levde på
några håll.
I Vallby norra i Tierp i Uppland byggdes i början av 1000-talet ett 112 kvm
stort bostadshus, buret enbart av inre kraftiga stolpar. 541Ytterväggarna var starkt
konvexa. Enbart ett fåtal stolphål påträffades där, och de var små, förutom några
hörnstolpshål som ändå var måttligt stora. Huset stod i omkr. 100 år, och
sannolikt gjordes flera omstolpningar. Det fanns tydliga stolphål efter 7 par
stolpar, varav åtminstone ett par hade en smalare bockbredd och tycks ha haft en
annan funktion än att bära taket. Men inte heller de övriga 6 stod i helt raka linjer,
och alla var möjligen inte samtidiga. Huset brann inte utan övergavs till slut, och
då lades en hingstskalle ner i en offergrop enligt gammal hednisk sed. Detta var
alltså omkr. 1100 och visar hur segt det hedniska bruket höll ut mot kristendomen.
I Isättra i Österåker i Uppland byggdes under andra hälften av 1000-talet ett
50 kvm stort bostadshus med troligen 6 par inre bärande stolpar och konvexa
långväggar.542 Bockarna hade en bredd som gjorde konstruktionen överbalanserad, vilket var ovanligt sedan flera hundra år. Huset hade terrassering utanför
ena långsidan och ena gaveln och gles stengrund under de övriga väggarna. Det
hade mitthärd och en mindre härd i ena stolplinjen.
Konstruktionen med inre stolpbärning dog inte ut helt med 1000-talet. Från
1100-talet finns enstaka exempel på ett förmodat brygghus, detta i Vallby norra,
ett rektangulärt hus på 37 kvm med 3 par inre stolpar och ett antal små störhål i
vägglinjen som tyder på lerklinat flätverk.543 I viss mån var släkten på Vallby norra
tydligen konservativ.
Hybridhus
Vanligare än rena konstruktioner med inre stolpbärning var hybridformer där
både inre stolpar och ytterväggar var väsentliga för bärningen.
I Vallby norra byggdes i slutet av 900-talet ett troligt bostadshus, rektangulärt,
6,8 meter brett och 81 kvm stort, med 2 par inre stolpar och ytterväggsstolpar i
linje med dessa. Gavlarna hade mittstolpar, och huset hade alltså en mittås. På
båda långsidorna fanns mindre stolphål, mitt för varandra, som visade dörrlägen.
I husets bärning verkar både ytterväggarna och de inre stolparna ha varit väsent-
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b

c
Bild 95. a Vallby norra hus 8 och 11, sent 900-t. Hus 11 är ett fyrstolpshus med
utvändig stege till ett loftplan. Fr. Seiler. b Täby i Vänge hus 19, sen vikingatid. Fr.
Göthberg 1999. c Sofielund hus 4, sen vikingatid. Fr. Lihammer. Alla hus 1:200.
a - c Dwellings from around AD 1000 with hybrid construction, with both load-bearing internal
posts and load-bearing outer walls. a also shows a store-house (Hus 11) close to the dwelling house.
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liga. Nästan dikt an mot ena gaveln fanns en förrådsbyggnad av fyrstolpstyp,
tidigare nämnt i avsnittet om fyrstolpshus. Utanför ena hörnet av detta fanns ett
par mindre stolphål, uppenbarligen för en stege upp till en övre nivå i förrådet.544
Ett hus helt likartat med det nyss beskrivna bostadshuset, men större, byggdes i Vallby norra på 1000-talet. Det var 7,5 meter brett och 146 kvm stort.
Därutöver skilde det sig från det tidigare genom att vardera gaveln hade två
stolpar i linje med de inre stolparna. Även tätt intill detta hus stod en kvadratisk
förrådsbyggnad, 15 kvm stor.545
I Täby i Vänge i Uppland byggdes omkr. 1000 ett 147 kvm stort hus med
svagt buktande långsidor.546 Huset hade 4 par inre stolpar och i varje långvägg
5 - 6 stolpar, i de flesta fall parvis mitt för varandra men inte i linje med de inre
stolpparen. Stolphålen i långväggarna var relativt kraftiga men något grundare än
de inre stolphålen. Gavlarna hade vardera två stolpar förutom hörnstolparna, och
dessa stod i linje med de inre stolpraderna. Flera omstolpningar har gjorts, bland
annat av hörnstolparna.
I mitten av 1000-talet byggdes i Täby ett hus, som delvis låg utanför grävytan
och var mer än 80 kvm stort.547 Det var rektangulärt och hade minst 2 par inre
stolpar och ytterväggsstolpar i linje med de inre. Där fanns troligen skiljeväggar.
Väggstolphålen var något grundare än de inre. Den framgrävda gaveln hade två
stolpar i linje med de inre stolpraderna.
Troligen samfungerande med detta var ett närliggande hus, som uppfattas
som en ekonomibyggnad, likaledes med något grundare väggstolphål än inre
stolphål. I det stod långväggsstolparna inte i linje med de inre.548
Ett hybridhus byggdes i Sanda i Uppland i början av 1000-talet, omkr. 150
kvm stort.549 Det låg på en stenterrass och ersatte den tidigare huvudbyggnaden
från 800-talet, som tycks ha brunnit till sist. Även detta hade haft en hybridkonstruktion. Ugnen från detta hus behölls i det nya. Det var rektangulärt,
troligen indelat i tre rum och hade 6 par inre stolpar med varierande bockavstånd.
De inre stolpparen hade olika bredd och hade uppenbarligen olika funktion.
Ytterväggsstolparna var inte kraftigare än de inre, och det är oklart vilka som
betydde mest för bärningen. Hela tolkningen av detta hus är oklar. Längs norra
långsidan fanns möjligen en svalgång. Längs en del av södra långsidan uppfattar
utgrävaren en yttre mullbänk, men den är mycket osäker. Huset stod i över 100
år och underhölls.
I Sofielund i Kolbäck i Västmanland byggdes i sen vikingatid ett 95 kvm stort
bostadshus med 7 meters bredd, tvårummigt.550 Det var snarast ett ramverksliknande hus, rektangulärt med något oregelbundet placerade ytterväggsstolpar
och mittstolpar i gavlarna, den ena osymmetrisk. Alla dessa tycks ha stått för den
väsentliga bärningen. Två inre stolpar fanns ungefär i husets mittlinje, ojämnt
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Bild 96. a Herresta hus 11a, sen vikingatid. 1:100. Fr. Lindblom & Spijkerman.
b Pollista hus 1, ca 1000. 1:200. Fr. Hållans & Svensson. c Pollista hus 3, ca 1000.
1:200. Fr. Hållans & Svensson. Houses with earthfast framework around AD 1000. b is
partially built on bare rock, i.e. it is partially non-earthfast. a A dwelling; it stood for 300 years,
and the posts were replaced several times. b A dwelling/cooking house. c A byre.
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följande linjen mellan gavelstolparna, och därutöver två parställda som sannolikt
markerade skiljevägg men som inte stod mitt för väggstolpar. De inre stolparna
kan ha deltagit i takbärningen.
Ett likartat, något mindre hus byggdes i Kyrklägdan i Ås i Jämtland omkr.
1000. Det var på 66 kvm och 5,5 meter brett, ett ramverksliknande hus, inte helt
regelbundet, som tycks ha haft den huvudsakliga bärningen i ytterväggarna men
som också hade 2 par inre stolpar. Två hörnstolpar och ena gaveln saknades.551
I Pryssgården i Östergötland byggdes på 1000-talet ett 121 kvm stort hus
närmast av trelleborgstyp.552 Det hade svagt konvexa långsidor med väggstolpar
ställda parvis. Husets bredd var inte större än 5,5 meter. Det hade 4 - 5 rum och
4 par inre stolpar. Största bockavstånd var 10 meter, i bostadsrummet.
Troligen kring mitten av 1000-talet byggdes där ett i princip rektangulärt, 102
kvm stort hus med parställda väggstolpar på några ställen och för övrigt något
oregelbundna väggar. Det hade 3 par inre stolpar, möjligen rumsavskiljande i ett
eller två fall.553
Ramverkshus med jordgrävning helt eller delvis
I slutet av 900-talet byggdes i Herresta i Järfälla i Uppland ett troligen omkr. 37
kvm stort hus i jordgrävt ramverk och med stengrund under delar av ytterväggarna. Delar av huset var skadade eller låg utanför grävytan. Långväggsstolparna var inte parställda, där det gick att se. Konstruktionen kan möjligen ha varit
bara delvis jordgrävd. Väggfyllningen bedöms ha varit lerklinat flätverk. Ett antal
stenar tolkas som upplag för bjälkar för trägolv. Centralt fanns en härd som gör
att huset tolkas som bostad. Bänkar fanns sannolikt längs långväggarna. Vid
ombyggnad lades ett stengolv av flata stenar nära ingången i ena gaveln. Huset
användes under 300 år och byggdes om flera gånger med många omstolpningar.554
I Pollista i Övergran i Uppland hade man redan under 900-talet byggt flera
rena ramverkshus, och så fortsatte man. Omkr. 1000 byggdes ett bostadshus/kokhus på 34 kvm med två nästan likstora rum och en stor härd nästan mitt i
det ena.555 Ett hushörn och en del av ytterväggen var inte jordgrävda, därför att
de låg på berg i dagen. Det innebar uppenbarligen inga problem för byggarna att
göra en sådan konstruktion. Stolpavstånden, där de kunde ses, varierade mellan
1 och 2 meter, och huset var troligen byggt i skiftesverk. Ett par inre rumsavskiljande stolpar fanns, men bärningen tycks ha legat i ytterväggen. Huset var
bara 4,2 meter brett.
Vid samma tid byggdes där ett fähus 3,2 meter brett och 29 kvm stort,
möjligen indelat i 3 rum för olika slag av fä och med ingång utifrån till vart och

273

a

b

Bild 97. a Gredelby hus XIX, 1000-t. Fr. Andersson m.fl. 1996. b Kumla i Botkyrka
hus 56, 1000-t. Fr. Beronius Jörpeland & Hamilton. Båda husen 1:200. a A dwelling
wtih earthfast framework, 11th c. b A dwelling or a workshop with framework, partially earthfast
and partially non-earthfast, 11th c.
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ett.556 En alternativ tolkning är tre hus tätt intill varandra. Väggstolparna stod
mestadels parvis på 1 - 1,2 meters avstånd men med ett större avstånd på mitten,
1,5 meter, sannolikt för en större öppning. Några stolphål kan vara spår av
omstolpningar. Huset kan ha varit byggt i lerklinat flätverk eller skiftesverk.
Möjligen var hörnen på ena gaveln avfasade. Utanför en del av ena långsidan fanns
mindre stolphål som markerade en utskjutande byggnadsdel på 3 kvm, eller en fålla.
Båda dessa hus är exempel på att Pollistaborna byggde sina hus efter behov,
och resurser, utan att vara alltför bundna av tradition. Båda husen finns
rekonstruerade på Gunnes gård i Upplands Väsby, kokhuset något modifierat för
att passa skolverksamhet. Fähuset är utfört enligt tolknkingen med tre hus.
Ett 25 kvm stort kvadratiskt verkstadshus eller torkhus i Pollista hade jordgrävda, stenskodda mittstolpar i gavlarna men var för övrigt inte jordgrävt.
Långväggarna var delvis lagda på en grund av mindre stenar. Huset hade en härd
nära mitten av ena långväggen.557
I slutet av vikingatiden byggdes i Gredelby i Uppland ett 114 kvm stort hus i
ramverk med jordgrävda stolpar.558 På långväggarna var avståndet mellan dem
oftast 4 - 5 meter, varför man får utgå från att huset hade syll och att mellanstolpar var ställda på syllen. Huset kan ha varit byggt i skiftesverk eller lerklinat
flätverk. Det var skevt, 6,4 meter brett i ena änden och 5,2 eller 7,3 meter i den
andra beroende på tolkning av vilka stolphål som tillhör ena långväggen. En
sandvall kan ha utgjort antingen yttre eller inre mullbänk i respektive fall. Spår av
inre stolpar fanns inte. Rapportförfattarna ser det bredare måttet som mera
troligt, bland annat med hänvisning till att stolparna på de respektive långväggarna i det fallet skulle vara mera regelbundet ställda. Jag kan inte se annat än att
det blir en skevhet i vilket fall som helst och ser det smalare måttet som möjligen
mera troligt när inre stolpar saknas. Eventuellt kan hörnen på ena gaveln ha varit
avfasade, i så fall troligen för att det skulle se stiligt ut.
I Skäggesta i Litslena i Uppland fanns en 47 kvm stor ekonomibyggnad i
jordgrävt ramverk, som rapportförfattaren för till vikingatid på grund av hustypen. Ett stolphål är dock daterat till äldre romersk järnålder, och jag menar att
den dateringen är fullt möjlig, eftersom det finns en hel del exempel på ramverk
i ekonomibyggnader från äldre tider.559
I Kumla i Botkyrka i Sörmland fanns på 1000-talet ett hus på 3,3 x 4,7 meter
som hade hörnstolpar i tre hörn, mittstolpe i ena gaveln och 2 inre stolpar,
regelbundet placerade i mittlinjen.560 De senare torde knappast ha varit bärande
utan hade troligen med verksamheten att göra. Gaveln där ingen stolpe påträffades var rejält underbyggd med sten för nivåutjämning. I ett av hörnen fanns en
tämligen stor ugn, och huset uppfattas som ett hantverkshus eller bostad sekundär till en samtidigt existerande huvudbyggnad.
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I Hjulsta i Spånga i Uppland fanns under 1000-talet ett 221 kvm stort rektangulärt hus i delvis jordgrävt ramverk, 6,5 meter brett och 34 meter långt.561
Det var indelat i 5 rum med bostadsrummet i ena änden; därpå följde förstuga,
stall, lider och loge/lada. Det är oklart om bostadsdelen var jordgrävd eller inte.
Ekonomidelen hade jordgrävda hörnstolpar och oregelbundet placerade långväggsstolpar, på flera håll på så pass stort avstånd att man får tänka sig mellanstolpar på syll. Dessutom fanns i lidret och logen/ladan sammanlagt 4 par inre
stolpar, som sannolikt tjänade till rumslig indelning. De var inte helt symmetriskt
placerade. Bränd lera tyder på väggar i lerklinat flätverk åtminstone delvis. Längs
södra långsidan av huset var en terrass uppbyggd. Ramper av sten ledde på denna
sida upp till förstugan och lidret och möjligen också logen/ladan. Förstugan hade
stengolv och hade också ett utbyggt parti en meter ut på terrassen. I bostadsdelen
fanns en osymmetriskt placerad friliggande härd, och i förstugan en ugn. Huset
brann omkr. 1050, till stor del eller helt och hållet är oklart, och byggdes då om
utan ugn i förstugan och ytterligare en (mindre) härd i bostaden. Bostadsdelen
byggdes då med stengrund och, efter vad det ser ut, utan jordgrävning. Troligen
var också förstugan och stallet icke-jordgrävda då. Större delen av huset brann
igen senare. Endast logen/ladan i öster fanns kvar och underhölls genom hela
medeltiden.
I Säby i Norrsunda i Uppland fanns två jordgrävda ramverkshus med något
osäker datering till sen vikingatid eller tidig medeltid.562 De låg i precis samma
riktning med ett mellanrum på en knapp meter och uppfattas som samtidiga.
Den ena var på 28 kvm med två olikstora rum och oklar funktion, och det andra
var kvadratiskt, enrummigt, med 7 meters sida, troligen ett förråd. Inga inre
stolpar fanns. Gavlarna hade vardera två stolpar i linje med varandra. De jordgrävda stolparna i långväggarna stod inte mitt för varandra men delvis på stora
avstånd, så att man kan anta mellanstolpar stående på syll. Utanför den gavel som
inte vette mot grannhuset fanns en rad stolphål omkr. 1,3 meter från väggen, inte
i linje med gavelstolparna. De tolkas som svalgång eller ett öppet utrymme med
stege upp till en övervåning. Om en sådan fanns, torde det ha varit ett loft för
förvaring av lätt material, med tanke på husets konstruktion med stor spännvidd.
I Kättsta i Ärentuna i Uppland byggdes i slutet av vikingatiden eller början av
medeltiden ett 98 kvm stort bostadshus i jordgrävt ramverk.563 Långväggarna
hade vardera 4 stolpar stående mitt för varandra. På ett avsnitt var avståndet i
längdled mellan dem 4 meter, och där kan ha funnits mellanstolpar stående på
syll. Analys av trärester visar furu.
Ett nära nog likadant hus, på 90 kvm, byggdes i Täby i Vänge under vikingatid
eller tidig medeltid. Där fanns också tydliga mittstolpar i gavlarna.564
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Bild 98. a Hjulsta hus 8, 1000-t. Fr. Dardel m. fl. b Pryssgården hus 160, 1100-t.
Fr. Borna-Ahlkvist m. fl. Båda husen 1:400.
a A multi-functional house, 11th c., with

dwelling, entrance room, byre, shed, and barn; partially earthfast and partially non-earthfast; the house
was built on a terrace with ramps up to the entrance and to the shed; the barn stood for 300 years, after
the dwelling had burnt twice. b A house with earthfast framework, 12th c., probably with sills and
posts standing on the sills; the earthfast wall posts do not make pairs.
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Bild 99. a Säby hus XXXV, 1000-t. - 1100-t. Fr. Andersson & Hållans-Stenholm.
b Kättsta hus 33, 1000-t. Fr. Gustafsson m. fl. Båda husen 1:200. a An outhouse with

earthfast framework, 11th - 12th cc.; possibly with a gallery on the entrance side and possibly with a loft.
b A dwelling with earthfast framework, 11th c.
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Studiematerialet innehåller ett enda exempel från Östergötland på jordgrävt
ramverk från denna tid, och det är möjligen från 1100-talet och tillhör Pryssgården. Dateringen grundar sig enbart på typologi. Bredden var 7 meter och
längden 47 meter, en yta på 329 kvm. En takdroppsränna utanför ena långväggen
styrker väggens läge. De jordgrävda stolparna var inte ställda parvis utan snarare
systematiskt i sicksack. Avståndet mellan dem var 3,5 - 4 meter. Här kan ha
funnits regelbundet satta mellanstolpar stående på syll. Väggfyllning framgår inte
av lämningarna.565
Det är värt att märka att man i flera fall klarade en så pass stor spännvidd som
7 meter utan inre stolpar. Sådana hus måste ha haft en stark konstruktion upptill,
till exempel låsta sparrar som vilade på hammarbanden ovanpå jordgrävda stolpar
och/eller mellanstolpar.
Icke-jordgrävda konstruktioner
I Pollista i Uppland byggdes ett bostadshus helt utan jordgrävning omkr. 1000.
Det var 5,2 meter brett, 56 kvm stort.566 Det var indelat i två rum, varav ett
mycket litet förrum, där husets ingång troligen låg i husets långsida, och ett 47
kvm stort bostadsrum med mitthärd i bortre änden. Förrummet hade lergolv.
Huset hade delvis stengrund, som kan ha haft till uppgift både att jämna ut
nivåskillnader och att utgöra ett stabilt underlag. Under ena gaveln var grunden
omkr. 1 meter bred och bestod av 2 - 4 dm stora stenar, som delvis var lagda på
berg i dagen. Under den andra gaveln låg glesa stenar, 1,5 - 2 dm stora, och under
mellanväggen och mindre delar av långväggarna glesa stenar 3,5 - 4 dm stora.
Fynd av mynt av en typ som präglades 991 - 1040 ger en god datering för huset,
och alla andra hus på gården kan relateras tidsmässigt till detta hus. Det var
samtidigt med de tidigare beskrivna jordgrävda husen: kokhus, fähus och verkstad, och finns rekonstruerat på Gunnes gård i Upplands Väsby, med en extra
dörr tillagd av brandsäkerhetsskäl.
I Kumla i Botkyrka i Sörmland fanns på 1000-talet ett 31 kvm stort hus,
endast 3,3 meter brett, med rejäla hörnstenar i tre hörn och några få stenar till.567
Det var en tydligt icke-jordgrävd konstruktion, troligast i ramverk. Huset hade
en välbyggd eldpall, i mittläge i ena halvan, och ingen synlig rumsindelning. Huset
var samtidigt med den ovan beskrivna ekonomibyggnaden på 16 kvm.
På Sanda gård i Fresta i Uppland fanns på 1000-talet ett ganska stort antal
byggnader i icke-jordgrävd konstruktion.
För flertalet av dem kan det inte avgöras om de var byggda i ramverk eller
knuttimring. Det gäller bland annat tre små bostadshus på 14, 17 respektive 14
kvm, som låg tätt intill varandra, byggda omkr. 1000.568 De hade grund av glest
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Bild 100. a Pollista hus 7, ca 1000. 1:200. Fr. Hållans & Svensson. Det är detta hus

som är rekonstruerat och som avbildas på bokens framsida. b Kumla i Botkyrka hus
50, 1000-t. 1:100. Fr. Beronius-Jörpeland & Hamilton. a A non-earthfast dwelling with
framework with horizontal planking, around AD 1000. This house has been rebuilt, and the photo
on the cover shows the rebuilding. b A non-earthfast dwelling, 11th c.
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Bild 101. a och b Sanda hus 2, 3 och 4, 1000-1050. a 1:200, b 1:400. c Sanda hus
35, 1050-1100. 1:200. d Sanda hus 18, 1050-1100. 1:200. Alla hus fr. Åqvist.
a and b Three small dwellings, probably for servants or thralls, 1st half of the 11th c., non-earthfast
framework or possibly corner timbering; a 1:200; b 1:400. c A two-room dwelling, a secondary
dwelling in the farm, 2nd half of 11th c., non-earthfast framework or possibly corner timbering. d A
dwelling, two houses built together and two rooms in one of them, a secondary dwelling in the farm, 2nd
half of the 11th c., non-earthfast framework.
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lagda stenar, 3 - 6 dm stora, under delar av husen. Där husen låg intill varandra
tycks stengrunden ha varit gemensam. Alla husen hade härdar, två av dem i hörn
och ett intill ena väggen. Föremålsfynden pekar på bostäder. De ringa måtten
tyder på att tjänstefolk eller trälar bodde där. Eventuellt var det i själva verket ett
hus med tre rum med separata ingångar. De kan ha byggts på i omgångar. Jag
bedömer skiftesverk som troligare än knuttimring, eftersom de hängde ihop.
Konstruktionen påminner då om den i Pollistas fähus, som dock var jordgrävt.
Men knuttimring kan inte uteslutas. Några trärester fanns inte.
Kring mitten av 1000-talet byggdes flera något större bostäder. Alla hade
stengrund med 2 - 5 dm stora stenar under större delen av huset, ibland lagda
direkt på berget, ibland som utfyllnad av någon svacka i berget. I något fall där
stengrund saknas låg väggen på fast morän. Två av husen var tämligen lika
varandra. Det ena var 47 kvm569 och det andra 35 kvm570, båda troligen tvårummiga med det ena rummet något större än det andra. Rakt genom husen
löpte stenrader som kan ha utgjort grund för mellanväggar eller upplag för
bjälkar till trägolv. I det 35 kvm stora huset fanns en stor hörnhärd. Parallellt med
tvärväggen fanns på en knapp meters avstånd en rad med glesa stenar som kan
ha utgjort underlag för golv.
Ett annat hus bestod i själva verket av två, hopbyggda med varandra och med
olika bredd.571 Den ena delen var 6 meter bred, den andra 5 meter, med 5,5
respektive 6 meters längd. En hörnhärd fanns i det smalare husets hörn. Den
bredare delen var indelad i två rum, vilket syntes av en stenrad. Där fanns
dessutom ett par stolphål i en linje parallell med långväggen men inte i husets
mittlinje. Stolparna kan ha varit loftbärare, och utrymmet mellan dem och
långväggen kan i själva verket ha varit en förstuga. Ett litet störhål intill det ena
kan tyda på stege. Även i innerhörnet i mötet mellan de två husdelarna fanns ett
stolphål. Allt sammantaget gör att jag tolkar huskonstruktionen som ramverk,
inte knuttimring.
Det sista av bostadshusen från denna tid var endast 3 x 4 meter och låg
1 meter ifrån det 35 kvm stora huset, med en förlängning av ena långväggen dit,
så att husen satt ihop med en gång emellan.572 Denna konstruktion gör att jag ser
ramverk som troligare än knuttimring för båda husen, men knuttimring kan inte
uteslutas.
I Herresta i Järfälla i Uppland byggdes ett stycke in på 1000-talet ett omkr. 34
kvm stort hus med härd mot ena gavelväggen, vilken tillsammans med
föremålsfynd gör att det tolkas som bostad.573 Huset låg avsides inom gårdsområdet, och detta plus de relativt blygsamma måtten gör att det tolkas som en
trälbostad eller i varje fall en bostad för tjänstefolk. Det låg i en sluttning, och
hela ena långsidan var underbyggd av en kraftig stengrund för nivåutjämning och
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Bild 102.

a Herresta hus 12, sen vikingatid - tidig medeltid. Fr. Lindblom &
Spijkerman. b Hjulsta hus 10, ca 1100, byggt på samma plats som bostadsdelen och
stalldelen till hus 8, sedan dessa brunnit. Fr. Dardel m. fl. Båda husen 1:200.
a A
dwelling with non-earthfast construction, the late Viking Age or the early Middle Ages, situated in a
remote slope in the farm, probably a dwelling for thralls. b A dwelling, very likely corner timbered,
around AD 1100. The partition wall has a robust foundation, which indicates a corner timbered wall
being an integral part of the whole construction. The house was built on the same place as the dwelling
and the byre in house 8 (see picture 98a), after a fire.
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Bild 103. a Arnäsbacken hus 5, 1000-1050. 1:200. Fr. Ramqvist. b Borgs säteri hus
12 och 13, 1000-t. m. tillbyggnad ca 1300. 1:300. Fr. Lindeblad & Nielsen. a A dwelling
combined with a workshop, 2nd half of the 11th c., non-earthfast framework with wattle-and-daub. b
A dwelling (house 12) and a cooking house (house 13), non-earthfast framework, probably with
horizontal planking; the north-eastern half of the dwelling was built in the 11th c. and stood for 300
years; the south-western half was added around AD 1300; this was a house for the king's man.
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av en jordfast sten i nederhörn. Huset var inte jordgrävt. En enstaka stolpe hade
oklar funktion.
Lite in på 1100-talet byggdes ett kokhus i centralt gårdsläge med måtten 4 x 5
meter och med en 2 x 2 meter stor hörnugn.574 På några ställen låg stenar under
långväggarna, möjligen för nivåutjämning. En stenrad inuti huset tyder på upplag
för trägolv. Husets konstruktion var icke-jordgrävd, och knuttimring och ramverk
är lika tänkbara.
Sent på 1000-talet byggdes i Hjulsta i Spånga i Uppland ett bostadshus med
stengrund under en vägg och inne i huset en omkr. 9 kvm stor yta med stenpackning av runda stenar, som tolkas som underlag för trägolv.575 Husets mått
kunde inte fastställas. Huskonstruktionen var icke-jordgrävd, vilket i detta fall lika
gärna kan betyda knuttimring som ramverk.
Omkr. 1100 byggdes där ett 80 kvm stort bostadshus, med bredden 7 meter,
på platsen för den brunna bostadsdelen av det långa hus som beskrivits tidigare
och något vridet i förhållande till det.576 Det hade en delvis bevarad stengrund,
0,5 meter bred. Ungefär vid halva längden av huset fanns en kraftig mellanvägg,
byggd i en stenskodd ränna. Detta plus stengrunden tyder på att huset var knuttimrat, med knuttimrad mellanvägg. Den ena halvan av huset var i sin tur genom
en lättvägg indelad i en kammare och ett förrum, det senare med ingång utifrån
och dörröppning till det andra rummet. Dörröppningen kunde ses som ett avbrott i väggrännan. Kammaren hade lergolv, förrummet eventuellt trägolv och
det större rummet stampad jord, möjligen med granris lagt på. Fristående i detta
rum fanns en vällagd härdpall. Huset ser ut som en föregångare till den i senare
tid mycket vanliga plantyp, som ofta benämns enkelstuga.
På Helgö i Mälaren i Uppland kan det någon gång vid övergången mellan
vikingatid och medeltid möjligen ha byggts ett 7,7 meter brett hus med en yta på
122 kvm.577 Grävningen gjordes på 1950-talet och analysen på 2000-talet, och
möjligen kan det råda delade meningar om tolkningen. Vad som påträffades var
två parallella stenrader på 7,7 meters avstånd med 2 - 5 dm stora stenar, 3 möjliga
hörnstenar 6 - 7 dm stora, och några stenar som skulle kunna motsvara husets
kortsidor. Med de antagandena utgör den ena stenraden husets ena långsida och
den andra 2/3 av dess andra långsida. Eftersom analysen gjordes långt efter
utgrävningen kan inga föremålsfynd kopplas till huset, och dess användning är
oklar. Inga stolphål kunde knytas till huset. Om (den visserligen grova)
dateringen stämmer, är ramverk en betydligt troligare konstruktion än
knuttimring i ett hus med de dimensionerna.
I Arnäsbacken i Ångermanland fanns under 1000-talets andra hälft ett i stort
sett kvadratiskt icke-jordgrävt hus på 30 kvm med en 2 x 2,4 meter stor härdpall
i hörn.578 Husets begränsning markerades av stenrader under båda hörnväggarna
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kring härden och av 2 dm höga sandvallar, som var uppskottade mot väggarna
på några ställen. Huset har brunnit, och brandresterna, med rödfärgad bränd lera,
måttliga kolmängder och bränd näver, tolkar utgrävaren så att väggen var byggd
i flätverk med lerklining på insidan och skyddande näver på utsidan, mellan väggen och sandvallen.
Vid Tåby skola i Östergötland har grävts fram ett par ofullständiga hus, det
ena från omkr. 1000 och det andra från omkr. 1100. Det första husets avgränsning markerades av ett golv med tät stenläggning och ovanpå den ett 10 cm
tjockt sandlager.579 Troligen var huset 6,5 meter brett. Huset har brunnit, och
väggarna markerades av sotig färgning, och under dem fanns en grund av sten
och lera. Längs väggarnas ut- och insidor fanns bitar av bränd lera utan
pinnavtryck. Konstruktionen var icke-jordgrävd, och min tolkning är att den var
skiftesverk, struket med lera. En härd fanns intill förmodat väggläge. Huset
lämnades hastigt vid branden med en stor mängd föremål kvar. Under ett av
hörnen var en grönstensyxa nergrävd som husoffer. Allt tyder på bostad.
Det senare huset var troligen 4 meter brett och hade glesa stenar som
grund.580 Det fanns rester av två förkolnade stolpar med en trästock emellan,
vilket troligen var en del av en brunnen vägg. Man kan sluta sig till att huset var
byggt i icke-jordgrävt skiftesverk.
På Borgs säteri i Östergötland fortsatte man att bygga hus på det stora utbredda skärvstenslagret, som har beskrivits i tidigare avsnitt. På 1000-talet
byggdes där ett hus i helt icke-jordgrävd konstruktion.581 Det var möjligen en
verkstad, något skevt byggd, 6,5 - 7 meter bred och 9,5 meter lång och hade
mitthärd. Golvet bestod av ett 1 - 2 dm tjockt lager av sand med distinkta kanter.
Troligen hade först en syll lagts ut, och därefter sanden. Inne i huset fanns några
föremål som tolkas ha haft rituell anknytning, bland annat en klocka med kläpp.
Utanför huset förekom smide, vilket visas av blästermunstycken och järnslagg.
På samma skärvstenslager byggdes under 1000-talet ett icke-jordgrävt hus, en
bostad med 7,5 meters bredd, troligen byggt i två etapper.582 I sitt slutliga utförande var huset 22 meter långt och hade alltså en yta på 165 kvm, men i första
skedet var det troligen 90 kvm. En störning gjorde att den troliga väggen i detta
läge inte kunde ses. Detta hus hade ett förrum på 22 kvm och ett större rum på
68 kvm med rökugn i bortersta hörnet, byggd av sten och lera. Husets ingång låg
på dess långsida vid förrummet, där det fanns en utbyggnad i jordgrävd konstruktion som yttre förstuga till förrummet, möjligen tillbyggd senare. Förutom det
underliggande skärvstenslagret fanns här och där ganska små stenar under väggarna. Fyndtyper och deras läge i olika delar av huset gör att utgrävarna uppfattar
att den sydöstra halvan av huset inte byggdes förrän på 1200-talet, och då med
två nya ingångar och troligen med ett loft över den nya delen. Fram till dess och
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ytterligare 100 år därefter underhölls alltså 1000-talshuset. Det var gårdens
huvudbyggnad och var under 1300-talet, i sin utökade form, säte för kungens
fogde, med åtskilliga fynd som pekar på högstatusmiljö. Huset brann till sist,
vilket visas av bränd lera spridd över hela husets undersökta yta. Jag tolkar
konstruktionen som skiftesverk med lerstrukna väggar. Knuttimring är mindre
trolig med det stora breddmåttet och när det ingenstans fanns spår av någon
kraftig konstruktion, och när det tycks ha varit ganska enkelt att bygga till huset
på längden, vilket man lätt gör med ramverk.
Östra Mellansveriges, Norrlands och Östergötlands huskonstruktioner
Exemplen från Norrland och Östergötland är fåtaliga, men de visar ingen bild
som skiljer sig från Östra Mellansverige. Det förekom rent ramverk med ytterväggsbärning, och icke-jordgrävda konstruktioner förekom lika väl som jordgrävda.
Stengrunder
Traditionellt hade hus med inre stolpbärning inte stengrund. Ytterväggarna var
lätta. Däremot var det inte ovanligt med terrassering runt hela eller delar av huset.
I sådana fall låg stenen alltså utanför husytan.
Av de få hus med inre stolpbärning som har grävts fram från 1000-talet hade
Isättra några få stenar under yttervägg och i övrigt terrassering utanför ena långsidan och ena gaveln. I Vallby norra förekom ingen sten alls. Alla hus i Vallby
norra hade antingen hybridkonstruktion eller inre stolpbärning.
Inte heller i Täby i Vänge, med 3 hybridhus från 1000-talet, förekom någon
sten. De jordgrävda ramverkshusen i Gredelby, Kättsta och Säby var också helt
utan stengrund, likaså hybridhuset i Sofielund.
I Herresta och Kumla i Botkyrka hade däremot alla hus sten i grunden, både
de jordgrävda och de icke-jordgrävda.
I Sanda hade alla hus någon form av stengrund utom huvudbyggnaden i
hybridkonstruktion, som däremot hade en terrassering. Alla övriga hus, de med
stengrund, var icke-jordgrävda.
I Pollista saknade de jordgrävda husen stengrund. Det hus som inte var
jordgrävt hade stengrund, och torkhuset/verkstaden hade gles stengrund under
de väggar som inte var jordgrävda.
Sammanfattningsvis hade alla icke-jordgrävda hus i materialet någon form av
stengrund. Hus med inre stolpbärning eller hybridkonstruktion saknade stengrund, med undantag för de fåtaliga stenarna i Isättra. Bland husen med jordgrävt
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ramverk var det ungefär lika vanligt att stengrundläggning fanns som att det
saknades.
Så långt gäller det Östra Mellansverige. Man kan alltså se att vissa gårdar
satsade på stengrundläggning – till exempel Herresta som hade gjort det redan
tidigare – medan andra inte alls brydde sig om det, till exempel Vallby norra. Att
det hade med markbeskaffenheten att göra ser jag som mindre troligt, snarare
kan graden av kupering i terrängen ha spelat in för behovet av nivåutjämning i
några fall. Troligt är att man hade olika tradition och olika benägenhet att pröva
nya metoder.
Materialet från Norrland och Östergötland är likartat, låt vara att exemplen är
få. Det förekom både hus med stengrund och hus utan.
Konstruktion, form och funktion
I ett fåtal konservativa släkter höll man fast vid traditionell teknik och form under
1000-talet när det gällde gårdens huvudbyggnad. Påfallande är att släkten på
Sanda hade ett traditionellt stort hus i hybridteknik, medan samtliga övriga hus
som byggdes där på 1000-talet gjordes icke-jordgrävda, och det gäller både
mindre hus på omkr. 12 - 17 kvm och mellanstora på 30 - 45 kvm. Alla dessa hus
uppfattas som bostäder av olika slag. Redan på 900-talet byggdes ett par fähus i
icke-jordgrävd konstruktion på Sanda. Eventuellt förekom också trägolv i ett par
av de halvstora hus som byggdes under andra halvan av 1000-talet.
I Vallby norra, där det fanns en tradition av stora hus, fortsatte man med stora
bostadshus men i ett par fall strikt rektangulära och i hybridkonstruktion. De inre
stolparna släppte man inte. Och ett stort bostadshus byggdes där helt traditionellt
med enbart inre stolpbärning och med buktande långväggar.
Redan under de föregående århundradena hade det funnits en tendens till
större bockavstånd – 6,5 meter eller mer – mellan två av stolpparen i bostadens
centrala del i större hus, uppenbarligen därför att man önskade en stor öppen
yta, men det var långt ifrån entydigt. Lika vanligt var det att avstånden var om
inte jämna, så i alla fall måttligt stora även i bostadsdelen. I de få husen med inre
stolpbärning på 1000-talet fanns ingen sådan utformning av bostadsdelen, inte
heller i de större hybridhusen i Vallby norra och Täby i Vänge. I Täby i Vänge
fanns från mitten av 1000-talet ett bostadshus med ett bockavstånd på 6,5 meter
i alla delar av huset som var framgrävda, och det behöver inte ha med bostadsfunktionen att göra, för vid samma tid byggdes en ekonomibyggnad i hybridkonstruktion med 6 meter mellan bockarna. Däremot ser det ut som om huvudbyggnaden i Sanda medvetet hade utformats med 6,5 meter mellan bockarna i
mitten av bostadsdelen. Sofielund hade en tydligt öppnare del i husets ena ände,
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möjligen bostad, men ändå inte med mer än 5 meter mellan stolppar och gavel.
Från 1000-talet finns flera stora bostadshus i rent ramverk, jordgrävt. Där fick
man alltså en stor öppen inre yta på så vis. Det gäller Gredelby, Kättsta och ett
hus i Täby i Vänge, 19, 17 respektive 15 meter långa, och i inget av de fallen
kunde man heller se några spår av mellanväggar. I Hjulsta, däremot, också i rent
ramverk, var bostaden hopbyggd med en länga ekonomiutrymmen på traditionellt vis, med väggar emellan, och där var bostadsdelen 10 meter lång. I ett hus i
Pryssgården i Östergötland med jordgrävt ramverk, 47 meter långt, kunde
mellanväggar inte konstateras men fanns sannolikt; det troliga är att bostadsdelen
var stor och öppen. Det huset byggdes omkr. 1100.
I mindre och mellanstora hus – under 60 kvm – förekom inte inre stolpar
utöver enstaka fall där de troligen formade en mellanvägg (ett hus i Pollista) eller
hade någon funktion i verksamheten (ett 16 kvm stort hus i Kumla i Botkyrka).
Vad som däremot är intressant att notera är att huvudbyggnaden i Pollista
byggdes i icke-jordgrävt ramverk, medan kokhuset, fähuset och torkhuset/verkstaden var helt eller delvis jordgrävda. Detta var tvärtemot förhållandet i Sanda,
där huvudbyggnaden hade jordgrävd hybridkonstruktion och samtliga sekundära
hus, både små och mellanstora, var icke-jordgrävda. Av utrymmenas storlek och
av föremålsfynden framgår att det var skillnad i social status mellan Sanda och
Pollista. Släkten på Pollista syns inte ha varit bunden av traditionstyngd representation utan utformade varje hus ganska fritt efter dess särskilda behov. Släkten på
Sanda var inte heller främmande för att ta till sig ny teknik, tvärtom – men
nimbusen hos huvudbyggnaden ville man behålla, och sannolikt möjligheten att
hålla större gästabud. Detta tillgodosågs bäst genom traditionell teknik.
Både Kumla i Botkyrka och Herresta tycks, av utrymmena att döma, i likhet
med Pollista ha varit gårdar som innehades av släkter med måttliga tillgångar och
troligen inte någon särskilt hög status, även om det verkar som om Herrestafolket var så pass välbeställda att de hade tjänstefolk eller trälar. Sådana släkter
byggde sina hus efter behov och resurser. Under en sådan period som 900-talet
och 1000-talet, när det kom fram nya idéer och de gamla byggmetoderna inte var
självklara, hade de stor benägenhet att ta till sig nya byggnadssätt, därför att de
troligen passade bra för deras behov och kanske också för deras måttliga resurser.
Herresta-släkten utmärker sig speciellt genom att tidigt använda sten i grundläggningen och göra det genomgående även framöver.
En annan gård som utmärker sig är Hjulsta. Under större delen av 1000-talet
fanns där ett hus som var traditionellt såtillvida som det innehöll både en stor
bostad, förrum och flera ekonomidelar, med väggar emellan, och hela huset låg
på en terrass, men otraditionellt såtillvida som konstruktionen till stor del var
icke-jordgrävd, bland annat i bostaden, och delvis jordgrävd i ekonomidelen,

289

vilken också hade inre stolpar som troligen inte var bärande utan hade med
funktionen att göra. Kring 1100 byggdes, som ersättare för den brunna
bostadsdelen, ett hus på stengrund som troligen var knuttimrat och ser ut som
en föregångare till den senare enkelstuge-typen. Det kan ha funnits flera sådana
hus vid denna tid, men inga fler är framgrävda hittills. Hjulsta-folket tycks i varje
fall ha legat i framkant. Samtidigt underhöll de den icke-brunna logen/ladan i
300 år.
Knuttimring
Knuttimringens etablering inom mellansvensk tradition eller nordisk tradition
överhuvudtaget är en så väsentlig fråga, att den behöver diskuteras separat här.
Av de 14 icke-jordgrävda hus i Östra Mellansverige från 1000-talet och fram
mot början av 1100-talet, som mitt material innehåller, är det inget som har
lämnat några trärester. Den vägen går det alltså inte att avgöra hur husen har varit
konstruerade. I många fall måste frågan lämnas öppen. I några fall finns mycket
som talar för ramverk, i något enstaka fall talar det mesta för knuttimring.
Stengrundens form används ofta som argument för det ena eller det andra,
men den här studien visar att den inte fungerar som kriterium under 1000-talet.
De enda hus på 1000-talet som säkert kan anges som knuttimrade fanns i Sigtuna,
och där kunde deras grund ha högst olika utformning. Det förekom knuttimrade
hus som hade en enda hörnsten och för övrigt ingen grund alls. Det fanns också
ramverkshus med rejäl stengrund. På landsbygden hade stengrunderna skiftande
utformning och ingen typ kan i allmänhet knytas just till knuttimring.
Drag som kan tala för ramverk är bland annat vad som i övrigt förekom på
samma gård under samma tid, husets storlek och proportioner, och i vissa fall
läge för dörröppning.
På gården i Pollista fanns samtidigt fyra hus. Av dem var ett helt jordgrävt
(fähuset), ett till stor del jordgrävt men icke-jordgrävt där det stod på berg i dagen
(kokhuset), och ett hade jordgrävda gavelstolpar men var för övrigt icke-jordgrävt
(torkhuset/verkstaden). Huvudbyggnaden var icke-jordgrävd. Det måste uppfattas som byggt i ramverk, dels därför att husens övriga hus var det, och dels
därför att det var förhållandevis långt – 11,2 meter. Bostadsrummet var 9,2 meter
långt. Det är inte troligt att man skulle ha byggt ett så stort knuttimrat hus vid
första försöket.
Ett liknande resonemang gäller ett bostadshus i Kumla i Botkyrka. Det var
9,3 meter långt. Samtidigt fanns där ett endast 16 kvm stort hus, verkstad eller
bostad, som var tydligt jordgrävt.
Ett hus i Sanda, byggt i mitten av 1000-talet, som i själva verket var två hop-
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byggda hus, tolkar jag som ramverk, därför att det i innerhörnet mellan de olikbreda husdelarna fanns en jordgrävd stolpe. Ungefär samtidigt byggdes ett par
andra mellanstora hus, som skulle kunna vara byggda i ramverk i likhet med det
nyssnämnda. Det är min förstahandstolkning, men knuttimring kan inte helt
uteslutas så pass långt in på århundradet. Samma sak gäller ett litet hus, 12 kvm,
från samma tid. En förlängning av ena långväggen så att den gick till ett närliggande hus var troligen lättare att utföra i den invanda tekniken ramverk, men
det går inte att utesluta knuttimring.
De tre små bostadshus som byggdes i Sanda i början av 1000-talet var troligen
hopbyggda med varandra, vilket torde ha varit lättare att utföra i den ramverksteknik man var van vid, och det är min förstahandstolkning, men knuttimring
kan inte uteslutas.
Det bostadshus som byggdes i Herresta i början av 1000-talet, möjligen en
trälbostad, var 8,4 meter långt. Längden gör ramverk mest troligt vid den tiden,
men knuttimring kan inte uteslutas. Det är mera troligt att det kokhus på 4 x 5
meter som byggdes i början av 1100-talet var knuttimrat, men det kan lika gärna
ha varit byggt i ramverk.
Huset på Helgö är ett stort frågetecken. Måtten 7,8 x 16 meter gör kanske
ramverk mera troligt, men det är ändå osäkert.
Det ofullständiga bostadshuset i Hjulsta från sent 1000-tal går inte att säga
något om. Det hus som byggdes där omkr. 1100 visar däremot flera drag som
talar starkt för knuttimring, dels att stengrunden var så bred som en halvmeter
och dels, framför allt, att mellanväggen så tydligt var kraftig och sannolikt ingick
i den knuttimrade konstruktionen. Det liknar de hus som i Ryssland kallas ”femväggshus” och som var vanliga i Novgorod bland annat på 1000-talet, och det
liknar också hus som fanns i Trondheim de första åren av 1000-talet och i Oslo
omkr. 1045. Om det har hämtat sin inspiration från Novgorod är högst oklart.
Plantypen med ett större och ett mindre rum var vanlig på skandinaviskt område,
och hustypen kan vara en inhemsk utveckling eller ha hämtat inspiration från
Norge.
Vad som var nytt i Hjulsta-huset var att förrumsdelen var något större än som
tidigare var vanligt, och att den i sin tur hade en kammare avdelad med en mellanvägg. Även i de ryska husen brukade ett sådant utrymme ha en särskild funktion
– förråd eller sommarsovplats – och vara avdelat med en lätt mellanvägg. I de
skandinaviska städerna förekom inte denna planlösning under 1000-talet enligt
hittills framgrävt material. Huruvida idén till denna disposition var hämtad
österifrån är en öppen fråga. Svearnas färder i österled var i avtagande. I Novgorod var den skandinaviska närvaron inte så stor men förekom. Hur husen såg
ut i Rurikovo Gorodisjtje vid den tiden vet vi inte. När man väl har ett knuttimrat
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hus med förrum och bostadsrum, behövs inte så stor uppfinningsrikedom för att
hitta på att dela av förrummet, så den idén kan lika gärna vara inhemsk.
Det mesta som byggdes är inte utgrävt. Troligt är att det fanns flera knuttimrade hus på landsbygden, särskilt under senare delen av 1000-talet. Hur de såg
ut, vilken planform de hade, vilken typ av knut de hade, om de hade långdrag och
vilken användning de hade är ett stort okänt fält. En förhoppning är att framtida
utgrävningar kan komma att kasta något ljus över frågan. Att hitta trärester som
talar ett tydligt språk är det dock tyvärr inte så stora utsikter till.
Jämförelse med Sigtuna
Förutsättningarna för staden och landsbygden var helt skilda. Landsbygden var
agrar med hantverk för husbehov som komplement. Staden var helt inriktad på
handel och hantverk och på att vara tät. Därför var tomterna smala, medan man
på landsbygden hade nära nog obegränsat utrymme. I staden kunde man inte
räkna med att husen skulle stå mer än några årtionden och sedan förstöras av
brand eller röta, medan landsbygdshus ofta stod i hundra år, med underhåll, och
det var troligen också vad byggarna räknade med i de flesta fall. Om de stod ännu
längre än så tycks det ha varit positivt; i sådana fall fortsatte de att underhållas.
De stadshus, som i funktion mest påminde om vissa landsbygdshus, var hallhusen. För dem gjorde sig tomtmåtten gällande. I staden var de varken så breda
eller så långa som de mera representativa bostadshusen på landsbygden. Ytan
varierade mellan 30 och 57 kvm, vilket på landsbygden vore att betrakta som
mellanstora hus.
På landsbygden var det mindre vanligt att ha den uppdelning mellan kokhus
och umgängeshus som var regel i Trädgårdsmästaren och som möjligen också
förekom i Humlegården. Det hus som uppfattas som kokhus i Pollista, till
exempel, var ett tvårumshus med en storlek som närmast motsvarade de mindre
av hallhusen i staden, och det tillhörde ändå en familj med måttliga tillgångar.
Att ha separata förrådshus och separata verkstadshus var däremot lika utmärkande för landsbygden som för staden, med den skillnaden att verkstadshus
var vanligare i staden. Samtidigt var det vanligare i staden att verkstad var kombinerad med bostad. Så tycks exempelvis ha varit fallet i Urmakaren. Det kan ha
varit betingat av att tomterna gav begränsat utrymme. En annan skillnad var att
stadens verkstäder också var platser för försäljning, vilket kan ha gjort att det i en
del fall var praktiskt att kombinera dem med bostad. Överhuvudtaget flöt
stadsverksamheterna lite i varandra, så att många hus var flerfunktionshus för
funktionerna handel/hantverk/förråd/bostad, men kanske inte alla på en gång.
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Vad gäller förråd var de agrara förrådshusen ofta mycket större än förrådshusen
i staden.
Ingenstans i Sigtuna finns något exempel på hus med inre stolpbärning eller
ens hybridkonstruktion. Förekommande inre stolpar hade inte bärande uppgift.
Alla hus hade bärningen i ytterväggarna. Detta hänger naturligtvis ihop med att
husen inte var breda.
Både i staden och på landet förekom både jordgrävt och icke-jordgrävt
ramverk. Men man kan se att i staden blev inte så långt in på 1000-talet det ickejordgrävda betydligt vanligare än det jordgrävda, medan på landsbygden den
jordgrävda varianten fortfarande var ungefär lika vanlig som den icke-jordgrävda.
Knuttimring var som nämnts tydlig i Sigtuna men otydlig på landsbygden.
Grundläggning med sten fanns både i staden och på landsbygden men blev
ganska snart in på 1000-talet dominerande i staden, och då ofta ganska vällagd
runt större delen av huset, medan den på landsbygden ibland var glesare och
ibland inte fanns alls. Det hänger mycket ihop med att stadshusen alltid hade sin
bärning i ytterväggarna och i stor utsträckning också saknade jordgrävning. Men
även hos de rena ramverkshusen på landet, och till och med de icke-jordgrävda,
var stengrunden ofta mera partiell eller gles än hos husen i staden. Det kan hänga
ihop med ett större behov att stabilisera stadshusen i de växande kulturlagren.
Det gäller i stort. Det måste också sägas att grundläggningen av stadshusen var
varierande.
För härdar gäller samma sak på landet och i staden, att små hus oftast hade
hörnhärd och stora hus oftast mitthärd. Eftersom de flesta hus i staden var
ganska små, var hörnhärd vanligare där. Särskilt i verkstäder var dock härdar inte
sällan friliggande för att möjliggöra åtkomst även i mindre hus.
En slående likhet mellan stad och land är att härdarna nästan alltid var öppna.
Ugnar var ovanliga. På landsbygden förekom de i Sandas huvudbyggnad, i Kumla
i Botkyrka, i Hjulsta och i Herresta, det sistnämnda omkr. 1100.
En annan slående likhet är att trägolv inte finns påvisade under 1000-talet för
vare sig land eller stad. Sigtunas tidigaste exempel är från omkr. 1100 i Trädgårdsmästaren. I Sanda kan trägolv möjligen ha förekommit i ett par hus under andra
halvan av 1000-talet, likaså i Hjulsta och Herresta framemot 1100, men ingenting
av detta är säkert.
Enstaka exempel på väggfasta bänkar finns från både Sigtuna och landsbygden. Däremot har inga mullbänkar påvisats i Sigtuna, och de fåtaliga förslag på
mullbänkar som finns på landsbygden är osäkra.
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Andra städer
När det gäller 1000-talet är det framför allt med Sigtuna som landsbygdshusen
kan jämföras, därför att ett mycket stort material har grävts fram där. De övriga
städer som fanns har mestadels lämnat ett mycket sparsamt material, antingen
därför att resterna är fragmentariska, om städernas centrala delar alls är utgrävda,
eller därför att städerna anlades först framemot 1100. Några städers hus ska redovisas kort här.
Västerås
Centralt i Västerås har grävts fram lämningar som bedöms vara från omkr. 1000,
möjligen slutet av 900-talet.583 De ingick i en serie relativt täta lager som tydligt
visade att det handlade om stadsbebyggelse, troligen inom en utstakad tomt. Två
i horisontalprojektionen avskilda delar av lagren tyder dels på kokhus i ena läget
och dels på hallhus i det andra läget, i skede efter skede.
Lämningarna var betydligt mer fragmentariska än de som har hittats i Sigtuna.
Vad man har kunnat se är att grundläggning med sten verkar ha förekommit
redan från början. Båda huslägena sträckte sig utanför grävytan. Hallhusen var
minst 6,5 meter långa. Härdrester kunde ses i mittläge. Därutöver kan ingenting
sägas om husens konstruktion eller utseende. En uppskattad livslängd för husen
är omkr. 50 år, utom i det äldsta skedet då den kan ha varit omkr. 20 eller möjligen
30 år.
Rapportförfattaren påpekar att Västerås under medeltiden var utskeppningshamn för järn från Bergslagen och menar att staden redan dessförinnan kan
ha varit utförselhamn för järn, älghorn och skinn. Det är ett rimligt antagande,
och järn kom också längre norrifrån än det som idag kallas Bergslagen: från de
vidsträckta myrområden i nordvästra Dalarna som kallas Järnbäraland. Även för
det hade Västerås ett lämpligt handelsläge. Västerås kan ha övertagit Birkas uppgifter som exporthamn för järn, när Birka övergavs, och då är en datering av
stadsbebyggelsen till sent 900-tal inte otänkbar.
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Nyköping
I Nyköping, på ungefär samma plats där de stora båthusen legat tidigare, visar en
stor utgrävning i kvarteret Åkroken, gjord 2010 - 2011, att en tomtplan lades ut i
slutet av 1000-talet.584 Gränserna markerades av diken eller hägnader. Tomterna
var mellan 10 och 15 meter breda och drygt 30 meter långa i de fall där längden
kunde ses. De låg med kortändorna mot var sin sida av en genomgående gata
som följde åns krökning. På många sätt liknade strukturen alltså Sigtunas, men
tomterna var bredare, och de smalnade av mot åkröken på ett liknande sätt som
Birkas äldsta tomter, av topografiska skäl. Mellan ett par av tomterna fanns en
passage från gatan till ån. I det första skedet var tomterna betydligt glesare bebyggda än Sigtunas och mindre regelbundet. En av de utstakade tomterna i den
nedre tomtraden såg ut att ha legat obebyggd i 10 - 15 år. Det diskuteras om
staden från början inte var bebodd permanent utan säsongsvis, eller om de som
tog initiativet till anläggandet inte hade möjlighet att lägga lika stor kraft bakom
som gjordes i Sigtuna585, som med största sannolikhet anlades av en sveakung.
Tomtgränserna i Nyköping ändrades under 1100-talet så att tomterna blev smalare. Gatan träbelades ett stycke in på 1100-talet.
Innan tomterna bebyggdes, lade man ut ett utjämnande lager på marken,
vilket kunde ses på flera tomter. För en tomt anges sand, för de övriga anges inte
materialet.586 Från det äldsta skedet, omkr. 1090 - 1125, har påträffats lämningar
från 8 hus inom grävytan. Ytterligare rester kan ha tillhört hus, men det är oklart.
Liggande stockar i en fackverksliknande struktur är dendrodaterade till 1088.587
Det allra äldsta huset låg i den övre tomtraden och var endast 2,8 x 4,5 meter
stort, dvs. omkr. 13 kvm.588 Stockrester upp till 2,60 meter fanns bevarade. Några
stolphål påträffades inte, däremot rester av lerklining som kan tyda på att huset
var byggt i ramverk med lerklinat flätverk, icke-jordgrävt. Huset hade härd mitt i
ena halvan, av lämningar att döma använd för järnsmide, och lergolv. Vid gavelväggen motsatt mot härden fanns en bänk täckt med tunna träplankor. Enstaka
stenar fanns under väggarna. Efter inte så många år ersattes huset av ett mindre
hus, även detta använt för järnsmide.
Ett annat hus ovanför gatan var 4 x 5 meter stort och byggt i delvis jordgrävt
skiftesverk.589 Mitt i ena gavelväggen fanns ett stolphål, och intill det rester av en
syllstock. Utefter en långvägg påträffades rester av ett par liggande plankor.
Huset hade mitthärd, delvis lergolv och delvis trägolv och tolkas som bostad.
I den nedre tomtraden låg ett 6,2 x 10,3 meter stort bostadshus parallellt med
ån, alltså med sin långsida tvärs över tomtens bredd.590 Beroende på golvlagrens
utsträckning uppfattas det som tvårummigt med det större rummet 6,9 meter
långt. Förmultnade stockrester fanns i ena långväggen och ena gavelväggen,

295

Bild 104. Åkroken, schematisk tolkningsplan av bebyggelse och tomtstruktur 10901125. 1:800. Fr. Nordström & Lindeblad. Plan of the excavated area in Åkroken, Nyköping,
AD 1090-1125.
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Bild 105. Åkroken. a Hus 1608. b Hus 1640. c Hus 1549. d Hus 1450. Alla hus
1:200. Fr. Nordström & Lindeblad. a A smithy, around AD 1090, non-earthfast framework
with wattle-and-daub. b A two-room dwelling, the end of the 11th c., corner timbered or constructed
with non-earthfast framework with horizontal planking, with benches and a wooden floor. c A
dwelling, around AD 1100, with non-earthfast framework with horizontal planking. d A brewing
house, around AD 1100, corner timbered.
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korsande varandra i hörnet. Någon stengrundläggning rapporteras inte. Rapportförfattaren tolkar huset som knuttimrat, och det kan inte uteslutas, men lika
troligt är att det kan ha varit byggt i skiftesverk. I det större rummet fanns i ett
av hörnen mot förrummet en 2 x 2 meter stor eldstad, påbyggd flera gånger.
Utmed två väggar fanns mullbänkar och utefter en tredje en bänk utan fyllning.
Av det kan man sluta sig till att husets ingång helt naturligt låg i förrummet. Här
var stora delar av huset skadade. Mellan bänkarna var ett trägolv lagt, med en
längsgående stock som upplag i husets mittaxel. Golvet lades om minst en gång.
Av fynd att döma har man ägnat sig åt bland annat järnsmide och linberedning.
En stor mängd störhål utanför huset kan tydas som humlestörar eller ställning
för att hänga upp fisknät.
På den tomt som bebyggdes senast, troligen strax efter 1100, fanns minst tre
hus. Bostadshuset var 5,5 x 7 meter.591 Stockrester fanns i alla väggar som inte
var skadade. I ett av hörnen låg stockarna korslagda. Omedelbart innanför ena
gavelväggen, intill hushörnet, låg en 0,6 meter bred och 1,8 meter lång urgröpt
stock, fylld med lera och stenar. Den kan indikera husets ingång. Ingångsläge i
hörnet tyder på att huset var byggt i ramverkskonstruktion av något slag. Huset
skulle då ha haft en syll med en knutliknande konstruktion i hörnen, troligen
huggen halvt-i-halvt, men det var inte tydligt. Rester tydde på att en härd legat i
andra hörnet av samma gavelvägg som den troliga ingången, men där var grävytan skadad. Utefter två väggar fanns lämningar efter mullbänkar i skiftesverkskonstruktion. Golvet bestod av trampad silt och tycks ha lagts om flera gånger.
Under hörnen och på flera ställen under ena långväggen fanns 0,2 - 0,4 m stora
stenar. Bland husresterna fanns rotfilt och ogräs som tyder på att huset haft
torvtak.
En ekonomibyggnad på samma tomt var 3,4 x 4 meter stor och hade bevarade
stockar i tre väggar och bevarade knutar i de två hörnen däremellan, inte så tydliga
att knuttyp kunde ses.592 Utanför mitten av den ena längre väggen låg en planka
som kan ha markerat ingången. Huset kan mycket väl ha varit knuttimrat. På och
bredvid stockarna fanns också mossrester som troligen hade utgjort tätning.
Huset hade lergolv som var lagt upp mot nedersta stockvarvet. Huset hade sex
glest lagda stenar under två väggar, och de övriga saknade grundläggning. Inne i
huset fanns avfall av bland annat humle och pors och avtryck i golvet av åtta
tunnor, och huset tolkas som brygghus. Där fanns också spår av en stor mängd
andra kulinariskt intressanta växter, som kan ha använts vid bryggningen. Huset
underhölls med nya golv och stod i omkr. 40 år.
Ytterligare en byggnad på tomten hade endast ett hörn bevarat med stockar
vinkelrätt mot varandra och en bit jordgolv.593 Ingången tolkas ha legat i hörnet,
varför jag bedömer det som ett ramverkshus.
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Husrepertoaren i Nyköping liknar ganska mycket den i Sigtuna med delvis
jordgrävda ramverkshus, icke-jordgrävda ramverkshus och knuttimrade hus,
men av det utgrävda området att döma användes inte alls lika mycket sten i
grundläggningen. Trägolv förekom i något flera fall än i Sigtuna men var liksom
i Sigtuna inte självklara ens i bostadshus. Båda städerna skiljer sig här markant
från de norska städerna.
Knuttimringen antyder att det förekom knuttimring på den sörmländska
landsbygden. Mitt material av sörmländska landsbygdshus från 1000-talet innefattar bara några hus från Kumla i Botkyrka, som ligger i nordöstra hörnet av
Sörmland, nära Mälaren, och inga från hela den stora återstoden av landskapet,
men det troliga är att knuttimringen var spridd. Det tvårummiga huset, av större
mått än husen i Sigtuna, tyder på att den hustypen förekom på den sörmländska
landsbygden under senare delen av 1000-talet. Det för tankarna till det enkelstugeliknande huset i Hjulsta i Spånga, även om förrummet i Nyköpingshuset
inte var uppdelat.
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Slutsatser
Det avslutande kapitlet diskuterar de frågor som ställdes inledningsvis.
Processer för tekniketablering
I myllret av hus av olika slag, vars frekvens har avtagit eller ökat under den
studerade periodens lopp, kan man urskilja processer som har förändrat traditionen och skapat nya traditioner.
Det gäller:
– införandet av ramverkshus på bred front, vilket medförde att frekvensen av
hus med inre stolpbärning successivt minskade, så att de vid periodens slut
förekom endast undantagsvis;
– införandet av icke-jordgrävda konstruktioner i ramverk, vilket minskade
frekvensen av de jordgrävda, dock utan att de senare försvann helt;
– införandet av knuttimring, snarast som komplement till ramverkshus vad
gäller den studerade perioden, men senare med avsevärt mycket större omfattning, dock utan att ramverksbyggandet upphörde.
Dessa processer har haft olika förutsättningar och gått till på olika sätt sinsemellan.
I de översikter som följer är beskrivningarna starkt förenklade. För noggrannare beskrivningar av teknikerna och deras många variationer hänvisas till
tidigare kapitel, liksom för diskussion om osäkra dateringar.
Jordgrävt ramverk
Jordgrävt ramverk förekom emellanåt i ekonomibyggnader åtminstone från sen
bronsålder och framåt. Även fyrstolpshus får betraktas som en typ av ramverk;
likaså är överbyggnader till grophus oftast besläktade med ramverk. Den tekniska
idén har alltså mycket gamla anor.
Särskilt måste nämnas de stora båthusen på den plats som senare blev Nyköping, av vilka det äldsta är från 600-talet. Båthusen visar att det fanns teknisk
kunskap för att bemästra mycket stora dimensioner i ramverk, även om det
sannolikt bara var ett fåtal specialister som besatt just det kunnandet.
Det förekom under vendeltid att bostadshus byggdes i ramverksliknande
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konstruktioner eller hybridkonstruktioner mellan inre stolpbärning och ramverk,
även om det inte var vanligt. Exempel finns från Uppland, och också från
Östergötland, Ångermanland och möjligen Dalarna.
Tydligt ramverk i bostäder har först visat sig i Birka. De äldsta framgrävda
husen är från sent 700-tal. Med tanke på de relativt smala tomtmåtten som
funnits från stadens början omkr. 750, är det inte osannolikt att redan de allra
första husen var byggda i ramverk. Hustypen betingades av tomtmåtten, detta i
likhet med de något äldre städerna Dorestad och Ribe, som ingick i samma
handelsnätverk som Birka och som troligen tjänade som förebilder inte enbart
vad gäller tomtstrukturen utan också i någon mån vad gäller hustypen. I Birka
hade husen dock en mellansvensk tappning. Ribes hus har inte lämnat några spår,
men Dorestads och senare Hedebys var försedda med yttre snedsträvor. Några
sådana har inte setts spår av i Birka. De tidiga bebyggarna valde den inhemska
tekniken, vilket låg ganska nära till hands, samtidigt som de valde det främmande
bruket att använda den i bostäder, vilket låg ganska nära till hands i den situationen men som kan uppfattas som en liten revolution när det gäller bostadsbyggande i stort. Även om det redan tidigare funnits ansatser till
ramverksliknande bostäder, så var det nytt att använda rent ramverk
genomgående i så stor omfattning. Oklart är huruvida detta var initierat av
stadens anläggare – troligen en kung och hans närmaste män – eller av dem som
byggde, eller kanske bådadera i samråd. Det verkar i varje fall inte ha funnits
några detaljerade direktiv.
Stadshusen hade sina särskilda förutsättningar vad gäller funktion och tillgängligt utrymme. På landsbygden levdes ett annat liv. Där fanns dock en tendens
till funktionsuppdelning med flera mindre hus än man haft tidigare. Ofta
tillgodosågs det behovet genom grophus, men ekonomibyggnader i ramverk blev
också vanligare än förr. Under 800-talet byggdes några bostäder i hybridkonstruktion på landsbygden, vilka snarast får ses som fortsättning av den tendens
som fanns tidigare. Under 900-talet blev hybridhusen något fler, och inte sällan
var de rektangulära så att de i högre grad än tidigare liknade ramverkshus.
I det material min studie omfattar är det först på 900-talet som rent ramverk
visar sig i bostadshus på landsbygden. Då förekommer det i olika husstorlekar
mellan 20 och 74 kvm och vanligtvis med en bredd mellan 4,5 och 5,5 meter,
ibland mindre. Mestadels var de alltså betydligt större än Birka-husen, framför
allt längre. Det hängde naturligtvis ihop med att det fanns andra behov på landsbygden och också större utrymme. Samtidigt blev ekonomibyggnader i ramverk
fler, med husstorlekar mellan 15 och 90 kvm och med husbredder antingen omkr.
3,5 meter eller 5,5 - 6 meter, i enstaka fall större. Av alla dessa jordgrävda ramverkshus hade somliga långväggsstolparna ställda parvis och somliga inte.
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Också i Sigtuna byggde man sina hus i ramverk.
Även om det sedan tidigare fanns tendenser till ramverksliknande konstruktioner också i bostadshus, en tendens som kunde öka så att säga av inneboende kraft, så är det troligt att byggandet i Birka och Sigtuna har övat ett inflytande på landsbygden. Det skedde med en ganska stor fördröjning, därför att
behoven var olika i stad och på land vad gäller både praktiska funktioner och
sociala funktioner, och därför att traditionen spelade en stor roll just för bostäderna för att visa social status på landsbygden. Birka var till en början inte så
stort men växte med tiden. Från att ha varit en udda och möjligen marginell
företeelse fick det en större betydelse i regionen och en större attraktionskraft,
vilket visas av fynden av lyxföremål i staden och i någon mån på landsbygden.
Även om det inte låg alldeles nära till hands för besökande landsbygdsbor att
identifiera sin livsstil och sitt boende med stadsbornas, så är det troligt att byggandet först i Birka och sedan i Sigtuna i inte oväsentlig grad bidrog till att ramverksbyggandet så småningom vann acceptans och att dess status ökade. En
annan faktor är att ramverkshusen kunde tillgodose det önskemål om ett
stolpfritt inre, som visade sig i vissa hybridhus på landet med stort avstånd mellan
stolpparen i bostadsdelen. Acceptansen av ramverkshus tycks i viss mån ha skett
tidigare på de något mindre gårdarna än på de större. Det sist nämnda pekar på
att många familjer länge helst tillgodosåg det nyssnämnda behovet av ett stolpfritt
inre genom ett mera traditionellt hus med stort stolpavstånd i bostadsdelen.
Sammanfattningsvis kan ramverksbyggandet i städerna ses som sprunget ur
en inhemsk tradition och i inte oväsentlig grad påverkat av utländsk tradition,
och det med tiden starkt ökade ramverksbyggandet på landsbygden kan ses som
sprunget ur samma inhemska tradition och troligen också påverkat av byggandet
i Birka och senare Sigtuna.
Icke-jordgrävt ramverk
I Birka förekom ramverkshus utan jordgrävning från slutet av 800-talet. Inom
det utgrävda området blev de snart dominerande, men inte allenarådande. Vid
första påseende ser det ut som en innovation gjord i Birka.
Exempel på icke-jordgrävt ramverk med möjligen något äldre datering finns
från Borgs säteri i Östergötland. De hus det gäller kan eventuellt ha haft
jordgrävning på enstaka ställen. Inget av dem var bostadshus, utan de var metallverkstäder eller smedjor. De har mycket ungefärliga dateringar till 700- - 800tal respektive 800- - 900-tal. Det är alltså inte helt klart om de var äldre än de
första icke-jordgrävda husen i Birka, men de kan ha varit det. Om de var äldre,
är det inte klart om de har utgjort någon inspiration för Birka, men det kan inte
uteslutas. De östgötska husen ingick i ett mycket speciellt sammanhang präglat
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av kultutövning och representerar ingen allmän trend. Om de i någon mån har
utgjort en inspiration för Birka-byggarna – och här finns alltså en osäkerhet i två
steg, två 'om' – så är det i Birka som idén har omsatts till en vardaglig tillämpning
i större omfattning.
I Herresta i Uppland, 21 kilometer fågelvägen från Birka och omkr. 35 kilometer sjövägen, har påträffats flera icke-jordgrävda ramverkshus med datering
till perioden 800 - 970. De kan ha varit något senare än Birkas icke-jordgrävda
hus, men det kan inte uteslutas att något eller några av dem var äldre. I så fall kan
tekniken ha utvecklats i ett samspel mellan stad och land. Om Herrestas hus var
senare än Birkas, så har Herresta-släkten varit snara att ta upp idén. Omvänt: om
de var tidigare, så var Birka-byggarna snara att ta upp idén från Herresta. De
aktuella husen i Herresta var ekonomibyggnader samt en trolig trälbostad; inget
var huvudbyggnad.
Här ska också nämnas kokhuset i Arnäsbacken i Ångermanland från 700talet, byggt i ramverk som var delvis jordgrävt och delvis icke-jordgrävt. Om det
har något samband med det sydligare byggandet är inte klart, men det visar i varje
fall att Birka, Herresta och Borgs säteri inte var unika.
Gemensamt för Birka, Herresta och Borgs säteri är att det fanns sten under
husen. I Borgs säteri var ett skärvstenslager utbrett över ett ganska stort område
under lång tid; ett av de aktuella husen hade dessutom grundstenar under delar
av väggen. I Herresta fanns ganska mycket sten under delar av husen, i flera fall
mycket tydligt som nivåutjämning, men en del verkar snarast ha haft en
stabiliserande uppgift. Det förekom också markfast sten som inte utgjorde något
bekymmer.
I Sydskandinavien och på Gotland fanns enstaka fall av icke-jordgrävt ramverk under 1000-talet, men först från tiden omkring 1100 blev de vanligare.594
När det gäller inre stolpbärning, som i princip är en jordgrävd konstruktion,
hade det förekommit tidigare att enstaka stolpar inte jordgrävts, därför att
markförhållandena inte medgav det. Exempel finns från Ensta i Täby i Uppland,
där två hus, grovt daterade till 300 - 700, tycks ha haft några stolpar stående direkt
på berg, medan de övriga var jordgrävda.595 Det är inte förvånande i en landskapstyp där man ofta träffar på berg i dagen.
I Birka använde man redan tidigare under 800-talet ganska ofta sten under
jordgrävda ramverkshus, och då lagd i rader under väggarna, framför allt långväggarna. Marken sluttade något i husens längsriktning, men stenarna är i allmänhet inte lagda så att de har utjämnat den nivåskillnaden, utan snarare har man
velat ge husen en stabil grund. Det är mycket troligt att den här uppmärksamheten på grunden och erfarenheten av stengrund har lett byggarnas tankar vidare
till att pröva en icke-jordgrävd konstruktion med sten också under hörnen. Om
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det har skett med visst idéutbyte med landsbygden eller inte, är en öppen fråga.
I alla händelser hade byggandet av icke-jordgrävda hus avsevärt mycket större
omfattning i Birka än på landsbygden under de första bortemot hundra åren, så
att Birka-byggarna tillägnade sig erfarenhet, och så att icke-jordgrävda hus blev
en naturlig del av repertoaren. Det hör till saken att endast en mindre del av Birka
är utgrävd, men det är osannolikt att icke-jordgrävda hus inte skulle ha förekommit i någon utsträckning också i övriga delar av staden. De som byggde i den
utgrävda delen fick i vilket fall som helst rutin på icke-jordgrävt ramverk. Något
som kan ha främjat intresset för den icke-jordgrävda tekniken är att stolpändarna
i mindre grad utsattes för ruttnande.
Den icke-jordgrävda tekniken fick så småningom spridning på landsbygden.
Att döma av det utgrävda landsbygdsmaterialet, som ju är ofullständigt i förhållande till vad som byggdes men som ändå kan ge en antydan, dröjde det till
framemot 1000 innan den fick genomslag på landsbygden, med Herresta som
undantag. Genomslaget var inte fullständigt. På 1000-talet byggdes fortfarande
en del ramverkshus med jordgrävning, men i det utgrävda materialet är de färre
än de icke-jordgrävda. Under detta århundrade blev icke-jordgrävd konstruktion
vanlig också i bostadshus. Från 1100-talet är jordgrävning undantag.
I Sigtunas äldsta skede i slutet av 900-talet fanns både jordgrävda och ickejordgrävda ramverkshus, och då i olika kvarter, så att man kan anta att olika
byggare hade olika vanor. Det är inte otänkbart att de som byggde med jordgrävning hade närmare anknytning till landsbygden, men det kan också finnas en
anknytning till en Birka-tradition som kan ha sett olika ut i olika delar av staden.
Det dröjde inte många årtionden in på 1000-talet innan de icke-jordgrävda husen
dominerade, och under andra halvan av århundradet var de jordgrävda fåtaliga.
Vad som inte var ovanligt under en ganska lång period, och det gäller både
Sigtuna och landsbygden, var att hus byggdes delvis med jordgrävning och delvis
utan.
Nyköpings äldsta skede, med ett delvis jordgrävt hus och de övriga ickejordgrävda, styrker bilden av att icke-jordgrävda konstruktioner var en etablerad
tradition inom regionen och byggarnas förstahandsval.
Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingen av icke-jordgrävd ramverksteknik visar en hög grad av lokal/regional innovation med Birka-byggarna som
starkt pådrivande aktörer.
Knuttimring
Ingenting tyder på att knuttimrade hus byggts på svenskt område före de hus
som påträffats i Sigtuna från omkr. 1000. Dessa har, som beskrivits i tidigare
avsnitt, en tydligt rusisk karaktär var gäller timringstekniken, och idén med
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knuttimrade hus har man uppenbart fått österifrån. Möjligen kan enstaka
knuttimrade hus ha byggts på landsbygden vid ungefärligen samma tid som
husen i Sigtuna, men inga sådana lämningar har påträffats.
Den valhänta huggtekniken i Sigtunahusen stärker hypotesen att tekniken var
nyinförd. Att knutar kunde huggas med dålig precision i Sigtuna fortfarande mot
slutet av århundradet visar att även om det byggdes ett och annat knuttimrat hus,
så var tekniken inte allmänt utbredd vid den tiden.
Däremot kan det ha förekommit en del knuttimring på landsbygden som inte
lämnat tydliga spår. På landet fanns lika stora möjligheter att ta del av inflytandet
österifrån, antingen direkt eller via staden, och minst lika goda skäl att använda
tekniken. Det knuttimrade bostadshuset i Hjulsta omkr. 1100 tyder på att det
fanns folk som ägnat sig åt att utveckla sina knuttimringsfärdigheter. Likaså tyder
det knuttimrade brygghuset i Nyköping, också omkr. 1100, på att man ägnat sig
åt knuttimring dessförinnan även på den sörmländska landsbygden. För inget av
dessa hus har man kunnat se knuttypen. Den enda påvisade knuttypen under
1000-talet är rundknutarna i Sigtuna.
Att knuttimringen fick fäste över stora delar av landet visas dels av de arkeologiska lämningarna i Tingstäde träsk på Gotland från 1130-talet, och dels,
framför allt, av de mycket välbyggda träkyrkorna i Småland och Östergötland
från 1200-talet och de profana byggnaderna i norra Dalarna från 1200-tal och
tidigt 1300-tal, vilka fortfarande står kvar och vilka alla förutsätter en ganska lång
tradition och en avsevärd teknisk utveckling efter den period som min studie
omfattar.
Mera precis hur knuttimringen utvecklades under 1000-talet vore naturligtvis
oerhört intressant att veta men är svårt att följa i några lämningar. Det är naturligt
att den tekniska färdigheten utvecklades och förfinades främst på landsbygden,
där man hade bättre utrymme, och där man också kunde räkna med större
livslängd hos husen och då hade anledning att satsa på mer krävande
bygginsatser.
I någon mån förknippade med den process där knuttimringen infördes på
svenskt område är två andra processer inom andra områden – dels i det som kom
att bli Rus'-riket, och dels i Norge.
Rötterna till den svenska knuttimringen fanns österut, hos både finsk-ugrier
och slaver. För de slaviska folken kan knuttimringen spåras tydligt till 600-talet
och i viss mån till 400-talet. Dessförinnan byggde de med ramverkskonstruktioner. Både de knuttimrade husen och ramverkshusen byggdes som grophus.
För de finsk-ugriska folken kan knuttimringen spåras till omkr. 400, och hur långt
bakåt dessförinnan går inte att veta. Det är inte heller möjligt att följa deras
byggande fram till dess att Ladoga började bebyggas på 700-talet. I Ladoga
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möttes finnar, som var urinvånare i trakten, och slaver, som hade kommit dit
söderifrån. Vid det laget var slavernas hus modifierade såtillvida som de inte
längre var grophus. Om detta var under påverkan från de nya finska grannarna
är oklart. Husen hade fortfarande mycket blygsamma mått.
Ett stycke in på 800-talet tog knuttimringstekniken ett stort och avgörande
språng genom att skandinaver, med all sannolikhet från östra Mellansverige, kom
dit och beställde stora hus att byggas av den lokala befolkningen. Det var då den
form av knuttimring utvecklades som kom att prägla både i viss mån Ladoga,
sannolikt Rurikovo Gorodisjtje och framför allt Kiev och Novgorod, och som så
småningom togs upp i Sigtuna och övriga Sverige. Det var en sammansmältning
av finsk, slavisk och skandinavisk byggnadskultur, en legering där alla tre
ingredienserna var nödvändiga. I denna knuttimring behärskade man stora dimensioner och kunde ge husen uttalade formuttryck. Man kan se att den
byggnadskultur som började i Ladoga fortsatte att utvecklas, förstärkas och förfinas i Novgorod. Det är först i Novgorod man har sett långdrag i stockarna, men
det kan ha funnits också i Rurikovo Gorodisjtje. Från Ladoga finns inga långdrag
rapporterade. På tydliga foton som visar välbevarade huslämningar från mitten
av 800-talet syns inga långdrag.
Det är tänkbart att slaver och finnar förr eller senare skulle ha utvecklat en
förbättring av knuttimringen även utan skandinavisk påverkan, men det var det
ovan beskrivna som skedde. Det skedde där och då med de förutsättningarna
och de ingredienserna.
I Norge hade man ägnat sig åt knuttimringsteknik med mindre mått, i
gravkammare och brunnar, åtminstone sedan 800-talet, till skillnad från vad som
har kunnat ses i Sverige. Tidigaste hus i knuttimring rapporteras från Trondheim
med enstaka exempel från senare delen av 900-talet och i större omfattning från
omkr. 1000 och framåt. Det fanns utan tvivel ett starkt intresse för att utforska
knuttimringens möjligheter, och troligt är att intresset fick kraftig stimulans av
rusiskt byggande vid resor i österled. Det kan ha varit incitamentet till att utvidga
användningen till husbyggandet. Att norrmännen tog intryck av byggandet i Rus'
visas bland annat av att de anammade bruket att bygga med trägolv, som annars
inte förekom i nordvästra Europa och som inte heller anammades på svenskt
område förrän framemot 1100 (eventuellt mycket sparsamt innan dess).
Det norska intresset medförde att man inte bara byggde mycket i knuttimring
utan också ägnade sig åt att utveckla tekniken. Från andra halvan av 1000-talet
finns ett exempel på findalslaft/rännknut i Trondheim, och på 1100-talet blev
sådana knutar vanligare. Långdrag i stockar kan ses från omkr. 1100 och framåt
men kan ha funnits tidigare, likaväl som långdrag fanns i Novgorods bostadshus.
I exemplen från 1100-talet ligger långdraget i stockens undersida. Det är inte
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otroligt att det regniga klimatet på norska västkusten fick trönderna att flytta ner
långdraget till undersidan, där det släppte in mindre vatten.
Alla stående norska och svenska hus har långdrag på undersidan, medan
Sigtunas tidiga långdrag låg på ovansidan liksom Novgorods.
Både findalslaftet/rännknuten och långdragets läge på undersidan är troligen
norska innovationer som funnit vägen över till Sverige. Knuttimringen på den
svenska sidan kom igång mycket långsammare än den norska. Att den
överhuvudtaget kom igång kan mycket väl ha stimulerats av diskussioner med
norrmän vid gemensamma resor eller möten i österled eller vid norska besök hos
svenska vänner och släktingar. Och den tidiga svenska knuttimringen fick sannolikt fortsatt stimulans av den norska.
Att svenskarna hade ett svagare intresse för knuttimring än norrmännen kan
hänga ihop med att ramverkstraditionen var fastare etablerad på svenskt område
än på norskt, och att den tillgodosåg behoven relativt väl. Att knuttimra fordrar
mera virke och är ett mer krävande arbete. Det innebar också ett nytt sätt att
tänka i förhållande till tidigare tekniker. Ramverk och inre stolpbärning är däremot besläktade med varandra i sina principer. Alla husbyggen kräver samarbete,
och det fanns säkert vissa arbetsrutiner. De rutinerna behövde ändras när man
skulle knuttimra, och för att ändra en arbetsprocess ska de inblandade vara eniga.
Det kan ha funnits en tveksamhet inledningsvis. I de norska städerna, och kanske
på landsbygden, tycks det ha funnits flera entusiaster som stimulerade varandra.
Som framhållits i tidigare avsnitt var det först under slutet av vikingatiden
som flera österledsfarare återvände hem och fick anledning att bygga, vilket kan
vara en bidragande förklaring till att det dröjde till omkr. 1000 innan man
överhuvudtaget knuttimrade i östra Mellansverige.
Sammanfattning av de tre processerna
Den här studien visar utveckling av tre tekniker i östra Mellansverige med olika
slags processer:
– jordgrävt ramverk, rotat i mycket gammal tradition men troligen med en inte
oväsentlig påverkan från nordeuropeiska städer;
– icke-jordgrävt ramverk, till någon del eventuellt med inspiration från svenska
grannregioner men till större delen en lokal/regional innovation;
– knuttimring, helt införd utifrån, närmare bestämt från Rus', och relativt snart
i några viktiga avseenden troligen också påverkad utifrån från annat håll, närmare
bestämt Norge, och senare med en inhemsk utveckling i olika dialekter.

307

Stad och landsbygd
I någon mån har stad och landsbygd gått hand i hand vad gäller kunnande inom
byggteknik. Tekniken har tillämpats på olika sätt och i olika stor utsträckning
beroende på att behoven är olika i staden och på landsbygden.
Jordgrävt ramverk fanns på landsbygden innan ramverkshusen i Birka byggdes. Den kunskapen får sägas vara en förutsättning för Birka-husen. Användningen av ramverkshus på landsbygden ökade med tiden, men långsamt, och i
viss utsträckning snarare som hybrider mellan inre stolpbärning och ramverk.
Det är troligt att det myckna byggandet i Birka påverkade byggandet på
landsbygden, men kanske inte ensamt, utan i förening med att en sådan utveckling ändå pågick på landsbygden. Det gäller också husens planform med en
successiv övergång till ett stolpfritt inre, och att den rektangulära planformen,
som tidigare förekommit även i hus med inre stolpbärning jämsides med hus med
buktande långväggar, helt naturligt blev allenarådande i och med ramverksbyggandet. Över lag var landsbygdshusen större än stadshusen, vilket gav sig av
landsbygdens behov och av större tillgängligt utrymme.
Det icke-jordgrävda ramverket i Birka kan eventuellt ha utvecklats jämsides
med en eller flera gårdar på landsbygden, men det var i Birka det fick större
omfattning. Det är troligt att det var stadsbyggandet som med tiden påverkade
byggandet på landsbygden med icke-jordgrävt ramverk. Det gäller också Sigtuna.
Samma sak gäller troligen användningen av sten som grund. I Birka användes
sten redan i icke-jordgrävt ramverk. Först senare blev sten vanlig också på
landsbygden. Sigtuna hade troligen också påverkan på bygdens stengrundläggning.
När det gäller knuttimringen är det omöjligt att veta om den började i staden,
dvs. Sigtuna, eller på landsbygden. Det fanns lika stora skäl att knuttimra på
landet som i staden, eller större. Om knuttimringen började på landsbygden,
följde staden snart efter. Om den började i staden, följde landsbygden snart efter.
Det ska framhållas att det finns säkra belägg för ett antal knuttimrade hus i
Sigtuna under 1000-talet och redan i dess början, medan sådana belägg saknas
för landsbygden. Om det beror på att de inte förekom på landet då, eller på att
inga spår syns, går dock inte att veta säkert.
En skillnad, betingad av delvis olika gårdsorganisation på land och i stad, var
att i staden användes knuttimring redan från början i bostäder/kokhus, förutom
förråd, medan bostäderna på landet under större delen av 1000-talet byggdes i
ramverk, åtminstone i huvudbyggnaderna, eller i några fall inre stolpbärning. Det
kan hänga ihop med husstorlekarna: dels tog det troligen flera decennier innan
man förvärvat så stora färdigheter i knuttimring att man gav sig på lite större
husdimensioner, och dels minskade i viss mån huvudbyggnadernas storlek på
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landsbygden med tiden. En huvudbyggnad på landsbygden hade i många fall en
mera representativ statusfunktion än ett bostadshus i staden, vilket också gjorde
att man gärna höll sig till mera traditionella byggnadssätt till en början. Men den
fortsatta teknikutvecklingen av knuttimringen, som ligger utanför ramen för min
studie, skedde helt på landsbygden.
Anläggandet av Nyköping skedde med landsbygden som utgångspunkt och
ger en uppfattning om vilka husbyggnadstekniker som förekom på den omgivande landsbygden vid den tiden.
Vad gäller byggnadstekniska drag som trägolv och ugn, så kan konstateras att
de var sällsynta både i staden och på landet. Trägolv förekom i några enstaka fall:
eventuellt på landsbygden på 800-talet eller 900-talet (Herresta), i Birka på 900talet, också där enstaka, i mitten av 1000-talet möjligtvis på landsbygden (Sanda),
men inte i Sigtuna under hela 1000-talet. Det går inte att se någon egentlig
skillnad mellan stad och land. Kring 1100 blev de vanligare både i staden och på
landet. Ugnar förekom ibland även tidigare, ofta men inte alltid för hantverksändamål. Det går inte att se av det här materialet att staden har haft något
inflytande på landet eller vice versa. Under vikingatiden förekom inte sällan
grophus med ugnar i landsbygdsbebyggelsen. Det tycks som om de ugnar man
ansåg sig behöva förlades till grophusen, inte till huvudbyggnaderna. Härdplacering i mittläge eller hörnläge var till stor del betingad av husstorleken. Av den
orsaken var mittläge länge vanligare på landsbygden. Hallhusen i Sigtuna, som
var stora för att vara stadshus och i någon mån hade liknande funktion som
landsbygdsbostäder, hade därför mitthärd. Men i övrigt syns ingen påverkan från
stad till land eller vice versa.
Byggandet i samhällsutvecklingen
Inte någonstans i det här materialet kan man se att tillgänglig byggnadsteknik
skulle ha någon väsentlig inverkan på samhällsutvecklingen.
Framträdande samhälleliga skeenden under den studerade perioden var
förändringar inom jordbruket och gårdarnas organisation på landsbygden, anläggandet av städer med starkt utökad handel och utökat hantverk, ökat resande
med olika syften, framför allt österut, och ändrad organisation av samhället i stort
med en viss centraliseringsprocess och maktförskjutning mot kungar och kungariken, där även kyrkan var medspelare under senare delen av perioden.
Inget av detta är mina fackområden, och det här är inte platsen att gå djupt in
i dem.
Det finns alltid en teknik tillgänglig för de hus som nya eller förändrade
samhällsfunktioner kräver. Den kan sedan förbättras i sin nya eller förändrade
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användning. På så sätt stimuleras utvecklingen av både byggteknik och husformer
av samhällsutvecklingen. Man kan se byggandets utveckling som en av flera
ingredienser i samhällets utveckling. Även under tider med måttliga samhällsförändringar förekommer ett sökande efter fiffigare tekniska lösningar vad gäller
stabilitet, hållbarhet, täthet och värmeegenskaper, och möjligen också förenklade
byggprocesser. I tider med större förändringar intensifieras den strävan och paras
med utveckling av den rumsliga organisationen för nya behov. Säkerligen förekom också i många fall – fast det inte alltid är tydligt i det arkeologiska materialet
– en strävan efter ett artikulerat uttryck och skönhet, och den kunde ta nya
former i nya miljöer.
När organisationen av arbetet inom jordbruket gynnades av en uppdelning av
husen i flera och mindre enheter, kunde man utnyttja den urgamla tekniken med
grophus. Man gjorde det bara mera frekvent än tidigare.
När anläggandet av en stad, Birka, krävde små hus för både boende, handel
och hantverk, så fanns tekniken redan. Den nya situationen med många tätt
placerade hus, som måste nybyggas ofta, gynnade förbättring av den byggtekniska kunskapen. Idéer kunde också lättare födas där många människor var
samlade och kunde stimulera varandras kreativitet. Både användningen av sten i
grundläggningen och införandet av icke-jordgrävda konstruktioner kan ses som
ett resultat av sådan stimulans. Även om det möjligen förekommit tidigare på
annat håll – vilket är osäkert – så var det i stadens intensitet som båda de dragen
utvecklades i större skala.
När på det sättet jordgrävt ramverk blivit vanligare och arbetsrutinerna hade
utvecklats, blev tekniken intressantare att använda i ökad utsträckning även på
landsbygden, som komplement till grophusen, vilka minskade i antal med tiden
och sedan försvann. Även fyrstolpshusen blev färre och försvann sedan. Ramverkstekniken var alltså ingen förutsättning för uppdelningen i flera och mindre
hus, men den utgjorde en viss förbättring av gårdens uppsättning av hustyper.
Likadant blev i ett senare skede de icke-jordgrävda ramverkshusen intressanta
att använda på landsbygden efter det att de utvecklats i stadsmiljö.
I Sigtuna användes till en början de tekniker som redan förekom i både Birka
och på landsbygden. Det var själva anläggandet av staden, med en annan
organisation och inriktning än Birkas, som var en väsentlig del av samhällsskeendet. Det omfattande byggandet och den stora mängden folk på samma plats
gynnade nya idéer. Stengrunder var vanliga redan tidigt i stadens historia, och det
tog inte många decennier förrän icke-jordgrävt ramverk var den vanligast förekommande tekniken. Byggandet i Sigtuna bidrog till att ytterligare öka acceptansen och intresset för ramverksbyggandet på landsbygden.
Att de traditionella bostadshusen med inre stolpbärning på landsbygden
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minskade starkt och sedan försvann, kan ses som en följd av en samhällsutveckling
med maktförskjutning och förändrade värderingar, där de traditionella husen till slut
inte längre utgjorde en statusmarkör. Man kan se ramverkshusen inte som någon
förutsättning för den samhällsutvecklingen, men som en hjälp att göra den synlig.
Införandet av knuttimring var betingat både av det myckna resandet i österled
och därmed mötet med en annan kultur och av att resandet med tiden antog
förändrade former med flera hemvändare. Det är troligt att Sigtuna spelade en
stor roll genom sin ansamling av människor som stimulerade varandra och som
var måttligt traditionellt inriktade. Knuttimringen medförde ingen förändring av
vare sig mått, funktion eller planform hos husen. Tydligen uppfattades den helt
enkelt som tekniskt bättre än ramverkstekniken vad gällde stabilitet och värmeegenskaper, men det tycks inte ha varit odiskutabelt, eftersom ramverkshusen var
vanligare fortfarande efter ganska lång tid.
Möjligen – men osäkert – betydde Sigtuna mer än landsbygden i knuttimringens initialskede, men den fortsatta utvecklingen skedde på landsbygden vad
gäller både knutningsteknik, behärskning av större dimensioner och formuttryck.
Det är samma sak med knuttimringen som med ramverket: den var ingen
förutsättning för samhällsutvecklingen men en hjälp att göra den synlig. I all
synnerhet gäller det utvecklingen av formuttrycket, men den ligger i tiden utanför
den här studiens ramar. I landets barrskogsområden blev knuttimringen väsentlig
för varmare bostadshus och för stabilare förrådsbyggnader och betydde på så
sätt förbättrade levnadsvillkor för landsbygdens folk.
I de processer som ägde rum utanför vårt område men som påverkade vårt
husbyggande kan man se samma saker: tekniken var ingen förutsättning för samhällsutvecklingen, det fanns alltid teknik att tillgå, men stora samhällsskeenden
stimulerade utvecklingen. I nya miljöer skedde ytterligare förbättringar som, utan
att vara nödvändiga, gynnade samhällsutvecklingen och gav den ett uttryck och
förbättrade villkoren för de boende, vare sig det gällde land eller stad.
Det tydligaste exemplet är Ladoga, där det slog gnistor om mötet mellan
slavers, finnars och skandinavers byggnadskulturer och där knuttimringen i och
med det tog former som gjorde vidare användning och vidare utveckling möjlig.
Genom maktutvecklingen och rikedomsutvecklingen i Rurikovo Gorodisjtje
möjliggjordes vidare förbättringar av tekniken och en större mångfald av hustyper. Den exceptionella organisationen och de ypperliga ekonomiska förutsättningarna i Novgorod (väl att märka på bekostnad av omkringboende folkgrupper) bidrog till ytterligare blomstring hos träbyggandet, dels i de knuttimrade
husen och dels i anläggningar av olika slag som gator och avloppsledningar.
Det gryende intresset för knuttimring i Norge fick troligen en mycket stark
injektion vid mötet med den rusiska knuttimringen. Den stimulerade till in-
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novationer, som visade sig i en stark norsk utveckling av knuttyper som inte
förekom på ryskt område och i teknisk utveckling av långdragen med nerflyttning
till stockens undersida. Hela det norska träbyggandet hade en stor kraft med
byggandet av stavkyrkor utan någon motsvarighet på svenskt område och knuttimrade hus som inte sällan överträffar de svenska. Mötet med den rusiska knuttimringen var en mindre del av detta men var i ett tidigt skede ett viktigt moment.
Den norska knuttimringen hade sannolikt ett inte oväsentligt inflytande på den
svenska i tidiga skeden.
Den ryska och den skandinaviska knuttimringen, som till viss del kommer ur
samma vagga, visar senare ganska olika drag sinsemellan. En snabb blick på den
fortsatta utvecklingen visar att det ryska byggandet tog en helt annan väg än det
norska. Anläggningar har nämnts. Senare byggde ryssar mycket stora knuttimrade
hus, inte minst kyrkor, även långt fram i tiden, tämligen obekymrade om att
stabiliteten inte alltid blev idealisk i så stora byggnader. Man kan se kyrkor med
knutkedjor som kröker sig åt både höger och vänster, men kyrkorna står ändå.
Fortfarande på 1960-talet förekom att vattentorn byggdes knuttimrade. Från
Archangelsk finns ett exempel på sexkantigt torn med slätknutar, byggt 1960.
Sammanfattningsvis kan sägas att byggande kan utvecklas och förbättras
lokalt/regionalt, men att det får den starkaste stimulansen av stora samhällsförändringar, i synnerhet möten med andra byggnadskulturer. Men det sker inte
i något förutsägbart mönster.
I inledningen beskrevs hur det före 750 hade funnits en byggtradition som
förändrades ganska långsamt under en mycket lång tid, och att det under medeltiden stabiliserades en helt annan träbyggnadstradition som visserligen utvecklades, med bland annat tvåvåningsbyggande och så småningom med murad
skorsten, men som ändå förändrades relativt långsamt jämfört med de mellanliggande århundradena, vilka den här studien behandlar. Under dessa århundraden präglades samhället av att de kontakter med mera avlägsna regioner, som
funnits redan tidigare, intensifierades genom anläggandet av Birka, som ingick i
ett internationellt nätverk av handelsstäder. Det var en period av synnerligen
livligt resande, med stort utrymme för många människors initiativ. Samtidigt
pågick en process med riksbildningar i norra Europa, i vilken efter en tid också
Rus'-riket blev en del. När denna process gått tillräckligt långt och rikena fått
tillräckligt fast form, förändrades fjärrkontakterna till mera institutionaliserade
former. De hade inte längre den nästan hejdlösa karaktär de haft tidigare. Alla
dessa skeenden genomsyrade säkert hela samhället i en dynamisk process, på
olika sätt på olika håll. Att de stora omvälvningarna inom husbyggandet skedde
under just den period när så att säga ett fönster stod öppet mot omvärlden, torde
inte vara någon tillfällighet.
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Summary

This study is about changes in house building techniques in Eastern Middle
Sweden from around AD 750 to around AD 1100. Most of this period is the
Viking Age, which is usually counted from AD 800 to AD 1050. The
geographical region consists of the provinces of Uppland, Södermanland
(Sörmland), Närke, and Västmanland, often referred to as the Mälaren Valley
(which is a somewhat imprecise notion). Comparisons are also made to the
neighbouring provinces and earlier periods, and to other Northern European
countries.
In summary, there were three developments in this region during this period.
Firstly, the change of dwellings from being built with internal rows of earthfast
load-bearing posts to being built with load-bearing outer walls in earthfast
framework technique. Secondly, the change from earthfast framework to nonearthfast framework. Thirdly, the introduction of corner timbering. These
developments emerged one after another, but then they continued in parallel with
each other.
It appears that there is a common feature in these developments. Changes in
living conditions and social organisation appear to stimulate changes in building
techniques. Especially, changes are stimulated by meeting with other cultures.
However, every such process has its own conditions and its own course.
Earlier house building tradition
Ever since the Stone Age, houses were built with internal rows of load-bearing
posts. This means that the roofs were supported by these posts. During the Stone
Age the houses were built with one row of posts, and from the Bronze Age and
onwards with two rows, or rather, a row of trestles. This technique was used for
dwellings as well as for outhouses, and for big houses as well as for small ones.
Such houses are often denoted as “long houses”. I do not use this term because
of its imprecise quality.
The walls could be built with wattle-and-daub, or with horizontal planking, or
with different techniques in different parts. The houses could be rectangular, or
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they could have slightly convex walls. The roofs were covered with straw and
often had hipped ends.
Some other constructions have been seen from at least late Bronze Age and
onwards, complementing the inner trestles technique. There were occasional
workshops and outhouses with constructions similar to framework. Dwellings
were never built with such constructions. There were also, considerably more
frequently, “four-post-houses”, which were small houses with a post in each
corner, probably for storage, and small pit houses used for several purposes.
They could be 40 - 70 cm deep, with a square shape or with rounded corners,
and they could have a few roof-supporting posts in the walls.
A couple of remarkable houses have to be mentioned, namely two extremely
big boat-houses at Nyköping in Sörmland. The oldest one of them dates back to
the middle of the 7th century. It had a width of 8 metres and a length of at least
26 metres. It had strict pairs of posts in the walls with an even distance of 1.5
metres along the walls and, of course, no internal posts. The corner post-holes
were 1.5 metres in depth and 1.3 - 1.6 metres in width. Evidently, it was built by
experienced carpenters. This shows that technical knowledge existed, at least
amongst specialists. The boat-houses were still there until the middle of the 11th
century, i.e. for around 400 years.
There were some hybrids between construction with internal load-bearing
posts and construction with load-bearing outer walls in the 7th and 8th centuries,
even in dwellings. Such houses have been found in Uppland, Östergötland and
Ångermanland, and possibly Dalarna.
The change from internal load-bearing posts to earthfast framework
The town of Birka, on an island in Lake Mälaren, which was at that time a bay
of the Baltic Sea, was established around AD 750, as a part of the NorthEuropean network of trading places. It is striking that the buildings – dwellings
and workshops – were built with framework technique. There are no houses excavated from the earliest decades, but likely, they were similar to the excavated
houses from circa AD 800, since the plots had fixed boundaries and were rather
narrow.
The houses were rather small, 3.5 - 4.5 metres in width and 4 - 8 metres in
length. The wall constructions were wattle-and-daub or horizontal planking, very
seldom upright planking. As is natural for framework, the houses were
rectangular, and the ends were not hipped. The roofs were mostly covered with
wood or turf.
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These houses were certainly no high-status properties. It is very probable that
the idea of building such houses in the town originated from more southerly
European trade towns, but the technique used in Birka was Middle Swedish.
There is a striking difference between Birka and, for instance, Dorestad in the
Rhine delta and Hedeby in Southern Jutland. In the latter towns, the houses had
braces on the outsides of the walls. In Birka, they had no braces. It was only the
idea of using framework in dwellings, and probably also a more consistent
construction of the framework, that was imported. Earlier, framework or framework-like houses did not always have regular pairs of posts in opposite walls.
Another difference between Birka and the southerly towns mentioned, was
stone foundations. Around AD 815 stone foundations can be seen in Birka,
evidently in order to make the houses more stable. The posts were still earthfast,
and it appears the construction had sills. In the 9th century, stone foundations
were fairly common.
During the 9th and the 10th centuries, the hybrid houses mentioned above
became more and more common in the countryside. Mostly, such houses had
their load-bearing in both the outer walls and the internal posts, but there were
also houses with outer wall load-bearing in one part and internal load-bearing in
another part. This might have been an influence from the Birka houses, but
mostly it seems to have been an evolution with an intrinsic driving force.
Strict framework constructions are not recorded until the 10th century in the
countryside. There could be several reasons for the change. There seems to have
been a desire for a post-free room inside. That had previously been satisfied to
some extent by long distances between the inside trestles in the dwelling parts of
the houses. The evolution of organising the farm household led to a tendency
towards separating functions in more and smaller buildings, which could partly
be provided for by pit houses, but there was also a need for houses on the ground.
The dwellings with rows of internal posts were symbols of old tradition and
status, which made the house building very conservative, but this symbolism was
relaxed over time. Most likely, the building custom of Birka played a part in this
process, but with a great delay. Not least, the very existence of a trade centre in
the region eventually made a considerable influence on lifestyles in the whole
region. And Birka grew, especially from the end of the 9th century, and became
more and more important. In time, its house style, i.e. framework, became more
accepted even in the countryside. But the framework houses in the countryside
were bigger than the town houses because of the demands of countryside living.
It can be seen that in the countryside, the smaller farms changed their building
tradition earlier than the more important ones, probably because they were less
bound by the old traditions.
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The old tradition with internal load-bearing posts existed side by side with
hybrids and framework houses, but the traditional houses diminished in number.
In the 11th century, there were still some of them, but rather few.
The change from earthfast to non-earthfast framework
The earliest confirmed non-earthfast framework houses appeared in Birka in late
9th century. There were also non-earthfast framework constructions in the
countryside of Uppland, at Herresta not very far from Birka. The dating of
Herresta is imprecise; it could be older or younger than the non-earthfast houses
in Birka, or contemporary. In Birka, there are flat corner stones giving evidence
of a non-earthfast construction. At Herresta, there are lots of stones for levelling
and stabilisation, and no post-holes. As mentioned above, stone foundations
were common in Birka, and possibly, this led to experimentation with stone
foundations in the corners and under the middle-posts, i.e. non-earthfast
construction. It is not possible to decide whether this experimentation began in
Birka or in the countryside, or whether there was an interplay.
There are cases of non-earthfast constructions at Borg in Östergötland from
the 10th century, and possibly also from the 9th century; those from the 9th century
may be partially or wholly non-earthfast. Borg was a very special place with cult
purpose. The whole area was covered with stone shards, and the houses were
built on them. None of the houses were dwellings. There are no other such places
in Östergötland (or elsewhere), and no other such houses at that time. It cannot
be excluded that there was some influence from Borg on Birka and Uppland, but
it cannot be proven either. And it was in Birka that such constructions became
common in everyday life.
There is also a case of a partially non-earthfast framework construction in
Ångermanland in the 8th century.
In southern Scandinavia, or on the continent, there is no evidence so far of
non-earthfast construction at that time. There are a few cases in the 11th century,
and it was not until the 12th century that non-earthfast construction became more
common in the south. The evolution in Middle Sweden seems to be domestic,
stimulated by lively activity in the region.
In Birka, the use of stone diminished markedly in the 10th century, but the
absence of post-holes in many of the houses shows that non-earthfast construction had become more common, at least in the rather small part of the town
that has been excavated. Possibly, after having learned how to stabilise nonearthfast framework – with pegs between horizontal planks and with braces in
wattle walls – the builders preferred not having to dig post-holes.
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In the course of time, the non-earthfast framework technique spread across
the countryside. Towards AD 1000, it became more frequently used, even in
dwellings. In the 12th century, the earthfast technique can be found only as an
exception. Thus, in the 11th century, non-earthfast framework was most
common, earthfast framework was less common, and the traditional houses with
internal posts were least common. There were still some hybrids between
framework and internal load-bearing posts.
The town of Sigtuna in Uppland, at a deep bay of Lake Mälaren, was founded
around AD 970 - 975 (and around that time Birka was abandoned). In the
beginning, there were mostly earthfast framework houses, but rather soon in the
11th century, non-earthfast framework became predominant. The use of stone
increased at the same time, and most houses had bigger or smaller stones under
most or all of the house. Very often, houses were built partially earthfast and
partially non-earthfast. The wall construction could be wattle-and-daub or horizontal planking, and the roofs could be covered with wood or turf.
Sigtuna grew rather fast in the 11th century, and a great number of houses
have been excavated, most of them one-room houses.
The use of stone increased to some degree in the countryside, but much less
than in Sigtuna. As in Sigtuna, many country houses were partially earthfast and
partially non-earthfast.
The introduction of corner timbering
The earliest certain evidence of corner timbering in Sweden is in Sigtuna AD
1000 or just a few years afterwards. In the whole 11th century there are 10 clear
cases in Sigtuna, but very probably, there were more such houses, though they
are less evident. In the countryside there were most likely a number of corner
timbered houses in the course of the century, but no preserved remains of them
are seen until around AD 1100. It is not possible to decide whether corner
timbering started in the town or in the countryside, or both contemporarily. In
the countryside, corner timbering may have been used in outhouses, and not until
the end of the century in dwellings. In the town, corner timbering was used in
both dwellings and outhouses right from the beginning. It has been found in
cooking houses, workshops, and store houses, but never in the longer hall houses.
In the countryside as well as in the town, it is often impossible to distinguish
between corner timbering and non-earthfast framework if there are no wooden
remains. Stone foundations could be used for both, and the house dimensions
could be similar. Framework supplied the same demands almost as well as corner
timbering. In fact, that may be a contributing cause as to why the introduction
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of corner timbering was rather slow. However, in the course of time, corner
timbering became predominant for at least 800 years, thanks to its stability,
durability, and excellent heat-retaining qualities. In Middle Sweden framework
with horizontal planking was still rather common during all this time, mostly in
outhouses.
There are no indications of corner timbering earlier, neither in houses nor in
other constructions. Some grave chambers from Roman Iron Age are said to be
corner timbered, but they do not resemble real corner timbering very closely.
It is important to emphasise that the 11th century notches in Sigtuna were all
round notches, though they were not very well executed. The well-preserved
notches were roughly hewn, apparently by people with little experience. Hewing
a round notch is difficult and can be simplified by hewing slanting sides and a
flat bottom. There is a statement about “rännknut” (a V-shaped notch with a
narrow flat bottom) in Sigtuna, which is not true. This is quoted again and again,
but that does not make it more true. The advantage with the rännknut is that it
prevents the logs from turning, but certainly, the Sigtuna builders had not yet
learned that (and it would be a long time until they did).
The crucial point is whether the overlying logs have bevels or not. A close
study of a conserved notch (which is also said to be very much like some nonconserved notches) shows that its great width makes bevels in the upper log
impossible. In any case, the fitting was not very good and demanded tightening
with moss. If the upper log had been bevelled, the fitting would have been too
bad. Nobody makes something so foolish.
In a couple of houses, from around AD 1010 and AD 1020 respectively,
grooves along the whole logs, “långdrag”, could be observed. The peculiarity
with them is that they were drawn on the upper side of the log. All houses in
Scandinavia which are still standing, i.e. from the 13th century and onwards, have
their grooves on the underside of the log. A groove on the upper side is a Russian
feature.
This is a very strong indication that Swedish corner timbering has been
introduced from the Rus' state. Therefore, it is essential to discuss the genesis of
Russian corner timbering and the contact between Scandinavians and Rus'.
The origin of the Russian corner timbering
We first consider the Slavs. During the Roman Iron Age, the Migration Period
and the Merovingian Period they lived in today's Ukraine, parts of Belarus, and
in territories further westwards. They built their houses to a great extent as pit
houses. These were square with very moderate dimensions, usually around 15 or
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nearly 20 square metres, but houses smaller than 15 square metres were also
common. Studies of several important excavations make it possible to follow
their building methods through the centuries.
The oldest clear corner timbering belongs to the Prague culture (AD 400 700) with 10 - 14 m2 houses in Ostrov in Belarus from around AD 400, and,
possibly somewhat newer, 9 - 10 m2 houses in Rashkiv at Dniestr. In the
Pen'kovka culture in Ukraine and Moldavia (AD 400 - 650), there were also
houses without post-holes, which indicates some sort of corner timbering.
On the contrary, the older place Roishche at Desna in the Kiev culture (AD
200 - 400) had load-bearing posts and apparently horizontal planking. Entrances
in the house corners indicate framework. Likewise, the Kolotchin culture (AD
400 - 600) in the same region had load-bearing posts.
However, the houses of both the Prague culture and the Pen'kovka culture
often had posts. It seems both framework and a kind of corner timbering were
used. Possibly, the posts in some of the houses (with an instance in Podrizhe in
north-western Ukraine from the 6th or 7th century) might have been placed quite
close to corner timbered walls as supports, and if that is true, the corner
timbering would have been of a primitive sort. Later, in the 7th or 8th centuries,
there were clearly corner timbered houses in Buki and Shumsk in the same
region.
A bit further north, in the Tushemlya culture in the border regions between
Russia and Belarus, with both Slavic and Baltic features, there is a case of a
fortified village with framework with horizontal planking. There were also
unfortified villages, some of them with pit houses, and some of them with
houses standing on the ground.
In short, the corner timbering practised by the Slavs was not advanced.
During the first half of the first millennium of our calendar the Slavic houses
had small open hearths in shallow pits near the middle of the house. From
around AD 500 and onwards they were mostly built with big corner ovens. The
corner was the only possible place for a big oven in a small house.
The Finno-Ugric cultures further in the north and north-east have left very
few traces of houses, in spite of the presence of graves and artefacts. This is a
strong indication of corner timbered houses placed on the ground without
marked foundation. However, in the village of Bereznyaki, in the Jaroslavl district
at upper Volga, there were burnt house remains from around AD 400, which
have been possible to excavate. Several of the houses, dwellings of 17 - 30 square
metres, were obviously corner timbered, and so was a big community house.
There were also some framework houses with wattle-and-daub. We do not know
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more than that about Finnish house building, or what it was like in the 6th and
7th centuries.
Even if we do not know more about the Finnish building traditions, we can
see that these Finns (probably the group Meria) at least built bigger and more
purely corner timbered houses than the Slavs did in the same period.
The European migrations made the Slavs move towards the north, and to
some extent they forced the Finns further northwards. When the trade routes to
the Caliphate and to Byzantium were developed from the middle of the 8th
century and onwards, three cultural spheres met at Staraya Ladoga, namely Slavs,
Finns and Scandinavians, which can be clearly seen in the artefacts. There may
also have been Balts. Staraya Ladoga arose as a colonist place, not without
conflicts but also with co-operation and, in time, a merging. As for house
building, the oldest layer shows framework, possibly from Scandinavians. But
after that, corner timbering technique dominated and developed in a way that
went far beyond the building techniques that had appeared in any of the Slavic
or Finnish cultures so far. They were all built on the ground; none of them were
pit houses.
It is often said that there were two kinds of houses in Ladoga – small square
houses and big houses, both with corner timbering. However, this is too rough a
simplification, which dims the dynamics of the course of evolution. There were
houses of varying dimensions and constructions, some of them having features
which are not encountered in the Slav cultures, and Finnish origin cannot be
excluded. The biggest dimensions are no doubt a Scandinavian feature, but unlike
the Scandinavians’ houses, these houses are corner timbered. The Scandinavians
in Ladoga were travellers and settlers far from their homes, and the task of
building houses was certainly entrusted to the local population. It is impossible
to distinguish between Slavic and Finnish construction in Ladoga. What is
certain, is that neither of them would have built such big houses without
commissions from the Scandinavians, which were essential for the development
of technical knowledge. The Scandinavian name for Ladoga, Aldeigja (or
Aldeigjuborg), is identical to the Finnish form, which strongly indicates that the
Finns were the primary partners of the Scandinavians, or at least the first ones.
It ought to be mentioned that the geographical names in the region were all
Finnish, and then adapted and changed a little by the Slavs.
All these meetings of cultures sparked new ideas. The corner timbering
technique developed to a very stable and well-executed technique. The notches
were principally round notches, but they were hewn with slanting sides and a flat
bottom in the underlying log, just like a half-hexagon, in which the round upper
log was laid. Geometrically, it was a circle inscribed in a hexagon. Probably it was
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tightened with moss. Photos of well-preserved remains from around AD 840
show very well-built houses.
There are corner timbered houses preserved in Kiev from the end of the 9th
century and onwards, and in Novgorod from the middle of the 10th century and
onwards. No doubt, they are parts of the same chain of development.
In Novgorod there have been several excavations made, which have shown a
huge number of houses. In summary, some important features are as follows.
The logs are round, and the notches are also round and well-executed. In
dwellings the logs have grooves along the upper side. The heads (the protruding
parts of the logs) have varying length, mostly 15-20 cm, but in the lowest rows
often 30 cm or more. The houses have one or two rooms and often a porch. This
should be compared to the other towns. All have round logs. Both Kiev and
Ladoga have half-hexagonal notches. Ladoga has short heads (15-20 cm) and
Kiev 15-25 cm, in some houses a little longer than in other ones. Porches can be
seen in Ladoga. Neither in Kiev nor in Ladoga can any grooves be seen in the
logs (they are not reported from Kiev).
The place Ryurikovo Gorodishche, 2 km south for Novgorod, at the outflow
of Volkhov from Lake Il'men, was probably founded in the 860s and had the
function of a princely trade and craftsman centre. Nothing is preserved from the
buildings except for a few external baking houses with corner timbering.
However, very rich artefacts have been found, which show the importance of
the place. We can be certain that the princes were not content with less than the
best possible house building technique and style. To build a picture of Ryurikovo
Gorodishche, we can consider it as the link between Ladoga and Novgorod. It
might also have been the link between Ladoga and Kiev.
The differences between Ladoga and Novgorod may have developed in
Ryurikovo Gorodishche, so that some of the features of Novgorod might have
been also in Ryurikovo Gorodishche. In the beginning, Novgorod consisted of
three parts, two of them inhabited by Slavic groups, and one inhabited by a
Finnish group. However, they built their houses with the same technique, which
indicates a common past, most likely in Ryurikovo Gorodishche. After AD 950
the building techniques of the two towns might have developed in parallel.
From the 860s and onwards, Ryurikovo Gorodishche was a primary place for
Scandinavian rulers, settlers, and visitors, at the same time as numerous Slavs and
Finns lived there. On the other hand, Novgorod, from AD 950 and onwards,
was a town for boyars of Slavic and Finnish origin and their traders and
craftsmen, and there were very few Scandinavians there.
So Ryurikovo Gorodishche is the most probable influencer of the introduction of Swedish corner timbering, which happened around AD 1000. It is
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possible, or probable, that the houses in Ryurikovo Gorodishche around AD
1000 had round notches, grooves in the upper side of the logs, and varying
lengths of the heads – just as in Sigtuna. About that time, it also became more
common among Swedish travellers to return home, where they might have had
reasons to build houses.
The Swedes also travelled to towns south of the Baltic Sea, e.g. Wollin. Its
corner timbering technique seems to have its origin in the Rus' towns.
Corner timbering might have been introduced at other places in Sweden in
parallel or with some influence from Sigtuna and Uppland. The next evidence of
corner timbering in today's Sweden is in Nyköping in Sörmland around AD 1100
and in Tingstäde on Gotland in the 1130s. There are still buildings standing from
the second half of the 13th century in Småland and Dalarna.
Most scholars agree that people from Eastern Middle Sweden were the
majority of the Scandinavians in Rus', but there had also been travellers from
South Scandinavia throughout the time. As for Norwegians, they did not appear
in Rus' until the 960s. From that time onwards, they might have been somewhat
influenced by house building in Rus', and at the same time they might have
influenced the Swedes and hurried their introduction of corner timbering.
However, the Norwegian corner timbering has a different early history than the
Swedish one. Since it may have influenced the Swedish one to some degree,
something ought to be said about it.
Norwegian corner timbering
There are a few early instances of corner timbering in Norway: a well in Kaupang
in Vestfold around AD 800 and a grave chamber in Gokstad in Vestfold around
AD 900. The construction of the well is similar to that of the Danevirke
fortification wall in southern Jutland from the 8th century, having planks with
rectangular cross-sections and rectangular cuts in both the upper and the lower
sides of the planks. This is a natural technique for building with oak, and the well
seems to be a part of the same tradition as Danevirke. The grave chamber, on
the other hand, has round logs and only two rows of logs. The notches are
irregular. In two corners they are reminiscent of the notches of the well, though
that is not a very appropriate method for round logs. In the two other corners
the logs have vertical cuts both inside and outside, and they are placed in poorly
fitting rectangular cuts in the underlying logs. It seems as though curious builders
have experimented with techniques they did not master.
What is obvious is that the Norwegians had an interest in corner timbering
that the Swedes did not. Until now, the oldest known corner timbered house
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appeared in Trondheim at around AD 970. A number of corner timbered houses
appeared there at around AD 1000 (as well as corner timbered quays), and in a
rather short time they became quite common. In Oslo, from around AD 1025
onwards, corner timbering was predominant from the beginning. Possibly, the
building technique in these towns arose from the previous interest strengthened
by influence from Rus'. The very fact that the Norwegians were already inclined
towards corner timbering probably led to seeing the Russian houses with more
curious eyes during their journeys, compared to the Swedes, so that they might
have picked up some features.
The construction method of some houses in the Norwegian countryside is
debated and doubtful. It is not possible to decide whether the building of corner
timbered houses began in Trondheim or in the countryside, or whether there was
an interplay.
In any case, Norwegian corner timbering developed rather fast. Probably, the
moving of the groove to the underside of the log was a Norwegian innovation,
as was most likely the findalslaft, similar to the Swedish rännknut (which probably
arose with Norwegian influence). But possibly, that did not happen quite as fast
as has been proposed previously. Close studies of the reports of the remains in
Trondheim show that there is no evidence for findalslaft until the second half of
the 11th century, and it has only an upper cut and no undercut. It must be
emphasised that the existence of findalslaft cannot be excluded, but there is no
proof in the excavated and preserved material. There is no evidence of underside
notch in Trondheim even in the 12th or 13th centuries (which does not prove that
they did not exist). In the 12th century, grooves on the underside of the log
occurred, and we do not know what occurred before that.
In the Norwegian countryside the building tradition during these early
centuries might have differed somewhat from the building tradition in the towns.
A marked difference between Norway and Sweden is that stone foundations
were very uncommon in the Norwegian towns. Norwegian dwellings mostly had
wooden floors, which is a Russian feature, unlike the Swedish dwellings of the
same time. So it seems as though people were somewhat eclectic, and their
choices were perhaps not always rational.
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