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Inledning

Utöhus, beläget på Arnön i Mälaren invid Grönsöö säteri, har varit tämligen 
bristfälligt studerat trots sitt medeltida ursprung. För att föra kunskapen om dess 
historiska komplexitet framåt bildades i augusti 1995 en arbetsgrupp med 
representanter för såväl riksantikvarieämbetet som länsstyrelsen i Uppsala län 
samt markägare och nyttjare. Som projektledare valdes undertecknad, Ove 
Hidemark, från riksantikvarieämbetet deltog Åke Nisbeth, Sigurd Rahmqvist 
samt Karin Andersson. Från länsstyrelsen har länsantikvarien i Uppsala län Karl 
Johan Eklund biträtt. Markägaren för Grönsöö har representerats av Jacob von 
Ehrenheim. Samordnande för möten har från början varit Christian Laine RAÄ, 
senare efterträdd av avd. chef Marianne Lundberg och enhetschef Sune Lindkvist 
inom RAÄ. Arbetsgruppen har sammanträtt 16 gånger. Murverksstudierna har 
utförts av arkitekterna Ove Hidemark och Anders Rosenberg med bistånd av 
antikvarie Karin Andersson, som även deltagit i rapportarbete och redigering.

Till gruppen har även adjungerats Johan Anund RAÄ Örebro, som lett de 
fältarkeologiska grävningarna. Dendrokronologiska provtagningar av bjälklag
ens bjälkar samt ett fönsteröverstycke med åtföljande analys har utförts av 
Alf Bråthen. Projektet har genomförts med ekonomiskt stöd från KVHAA och 
LoU-medel från RAÄ (beslut dnr 1067-1998, 5637-1998). Försök att få del av 
den nordiska kvoten för termoluminiscens-dateringar av olika byggnadsperiod- 
ers tegel har ännu inte gett resultat.

Ove Hidemark

Undersökningens målsättning

Studierna har avsett att dels via arkivuppgifter teckna en bakgrund av bl a 
ägarlängden och den fastighetsbildning som i tidigt skede lett till Utöhus grun
dande, dels att ur byggnaden själv söka belägg för dess utvecklingshistoria, 
skiftande planlösningar och användning. De bägge studiefälten förutsätter 
varandra för att ge en säkrare bild av utvecklingsförloppet, exempelvis tillkomst
tid och skiftande perioder av tänkbara förändringar i relation till ägarbyten fram 
till vår egen tid.

Väsentliga bidrag till tolkningen av byggnadshistoren har utgjorts dels av 
fältarkeologiska undersökningar och dels av dendrokronologiska provtagningar. 
Önskvärt är även framgent termoluminiscenstester av såväl tegel som murbruk.

Okulära studier av murverkets skiftande materialfördelning och byggnads- 
tekniska uppbyggnad samt av murbrukets skiftande sammansättningar har 
resulterat i en grov uppdelning av olika byggnadsfaser och ommurningar. För en 
förståelse av byggnadens teoretiska konception har även studier av dess mått- 
samband ingått bland målsättningarna. Samtliga undersökningar har av respekt 
för byggnadens atmosfär och stämning av åldrig och medfaren byggnad sökt 
ickedestruktiva metoder så långt detta varit möjligt.

En vidare målsättning har även varit att placera byggnaden i ett byggnads- 
historiskt sammanhang, såväl regionalt som internationellt.
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Forskningsläget ur historiskt perspektiv

Utöhus finns redan under 1600-talet bildmässigt beskrivet som byggnadsvolym, 
tidigast i Erik Dahlbergs skiss till Svecia Antiqua i samband med Grönsöö 
herresäte. I bildens yttersta marginal ser vi Utöhus södra och östra fasader.
Bilden är troligen tillkommen under tidigt 1660-tal. Ytterligare en avbildning 
finns på Gripenhielms mälarkarta från 1689 där byggnaden ses från sjösidan och 
visar de norra och östra fasaderna. Gripenhielm ger även anvisningar om färg
hållningen på tak och fasader (foto 1—2).

När det gäller att i text beskriva Utöhus så nämns det möjligen tidigast av 
David von Schulzenheim 1782 då han med tidens fantasier om obebodda 
stenhus vill förlägga ett nunnekloster i byggnaden, förbundet med en under 
Mälaren byggd gång till ett motsvarande munkkloster i Grönsöö herresäte. 
Upplysningens värde talar för sig själv.

Ett mer verklighetsnära studium av Utöhus gjordes under sent 1800-tal 
av Erik von Ehrenheim i Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 1895 
s. 173—185. Studien är baserad på en självsyn av byggnaden och tillsammans 
med antikvariskt material söker författaren på olika sätt tolka intrycken av 
murverk, fönster, priveter och eventuella försvarsanordningar.

Nästa beskrivning av Utöhus finner vi i boken Den äldre vasatidens svenska 
borgar 1917 s. 102-106 av August Hahr. Här söker han tämligen ingående 
beskriva byggnaden som ett från början byggt tornhus och senare tillbyggt mot 
väster och han påstår sig även ha sett spår i fasaderna av en skyttegång. Han 
daterar byggnadens tillkomst till ca 1500 och dess nuvarande planbild till sent 
1500-tal. Han återkommer i Nordiska Borgar 1930 s. 126 ff med samma 
förslag till tolkning.

Under tidigt 1930-tal gjorde Nordiska Museet såväl en uppmätning av 
byggnaden som försök till tolkningar av dess tidigaste planlösning. Undersök
ningen genomfördes 1934 av Erik Andrén, Sigurd Wallin och Erik Lundberg. 
Uppmätningar av byggnaden gjordes samtidigt av Sandor Rosén. Dessa rit
ningar har här använts som underlag och reviderats. Bevarade skissmässiga 
utkast av Lundbergs hand har visat prov på tolkningsförsök av främst bostads
våningen. 1 avhandlingen Herremannens bostad 1935 s. 109 berör Lundberg 
Utöhus och placerar det i ett sammanhang som planmässigt liknar danska 
herrgårdar under samma tid. Han avvisar samtidigt August Hahr teori om ett 
primärt tornhus. Jämförelsen med danska herresäten återkommer Lundberg till i 
Byggnadskonsten i Sverige 1400-1650 s. 305 där han jämför Utöhus med den 
äldsta delen i Rosenholms herrgård på Jylland.

Utöhus kommenteras helt kort i Slott och herresäten Uppland 1967 
s. 236-37. Byggnaden jämförs exempelvis med Glimmingehus och Roggeborgen 
i Strängnäs.

I Christian Lovens avhandling Borgar och befästningar i det medeltida 
Sverige 1996 s. 319-320 behandlar han Utöhus och refererar till Hahrs beskriv
ning om man bortser från tornhusteorin. Han har även noterat den i sydöst 
belägna skyttegluggen och föreställer sig möjligheten av ett forsvarskarnap i 
övervåningens dörrläge. Han sätter en bakre gräns för tillkomsttid till 1490.

Löreliggande undersökningar utgör grundval för fortsatt forskning.



Materialanalys - murverk och träkonstruktioner

Byggnadens beståndsdelar sedda ur materialtekniskt och konstruktivt perspektiv 
består nederst av en gråstensmur med skal och kärna, med en i väster ojämn övre 
kontur och i öster en tämligen rak övre avslutning (foto 1-31). Markvåningens 
valv är likaledes murade i gråsten av mindre storlek. Över gråstensmurverken 
vidtar tegel i form av skal och kärna med ett normalt munkförband med två löp 
och mellanliggande koppsten som bindare in i kärndelen. Den översta delen av 
norra och södra yttermurarna till en höjd av ca 1 meter är senare tillagd eller är 
en ommurning, och kan eventuellt utgöra en fullmur, men är i detta hänseende 
inte kontrollerad. Gavelröstena är uppmurade i tegel i sent 1700-tal. På norra 
sidan är tegel även utnyttjat kring privetutlopp och fönstergluggar. I markvå
ningen är den forna källartrappan uppmurad i tegel. Huvudvåningens innerväg
gar är murade i tegel och tillhör en ombyggnadsfas på 1650-talet (fig 1—5).

Samtliga bjälklag utöver markvåningens gråstensvalv är utförda av bilade 
bjälkar daterade till 1650-talet och utgör en ersättning av tidigare träbjälklag. 
Även remstyckena vid upplagen är lagda i ommurade skiftbäddar av tegel. 
Golvplanken tillhör en ombyggnad på 1840-talet. Bjälklagen är i murpelarna 
fastade vid synliga ankarslutar i yttervägg, samtliga av 1600- och 1700-tals- 
karaktär. Bjälklagen är sammanbundna med enkla trätrappor.

De utvändigt synliga ankarslutarna förekommer huvudsakligen från och med 
1600-talets mitt (fig 6). Det med bjälklaget sammanfogade järnet möter den 
utvändiga sprinten genom ett omtag. Återanvända ankarslutar från troligen 
tidigt 1600-tal återfinns i gavelröstena. Där är bjälkjärnet endast genomstunget 
för sprintens infästning. I gavlarna förekommer mer tydligt ankarslutar för 
sträckjärn kopplade till bjälklagens remstycken. Vindsbjälklagets ankar järn är 
av 1700-talstyp och saknar pålastning av murverk och torde vara verkningslöst. 
En större säkring av byggnadens murstomme har skett i dess västra del genom 
stora X-formade ankarslutar, väl synliga på såväl södra som norra fasaden i 
höjd med bjälklaget mellan bostadsvåningarna, och tillhör som typ 1700-talet. 
Motivet till insatsen är svårbedömd. Ankarslut med fyrkantsmutter möjligen 
från tidigt 1800-tal.

Takstolarna är av en repetitiv typ, karaktäristisk för 1700-talet (fig 2, 3, 5). 
De följer till sin yttre form, dock inte till sin princip, 1600-talets bocktakstolstyp 
med säkrande snedstyvor mellan högben och undre hanbjälke (foto 30). Hög
benen stöder på murverkets inre del och yttertaket är utkragat över murverkets 
bredd till en höjd av ca 2 m från takfot. Takstolarna är i längsled sammanbund
na med horisontella remstycken över nedre och övre hanbjälkarna och fastade i 
gavelrösten via ankarslutar av järn. Taklaget utgörs av horisontell panel med 
yttre spånklädsel. Takstolarna är littrerade från öster till väster genom romerska 
siffror (foto 31). Littreringen löper jämnt med några troliga omkastningar, 
främst i seriens östra del. Det totala antalet är 22 st (fig 5).

Invändiga snickerier i form av dörrkarmar och dörrblad förekommer, knutna 
till 1600- och 1700-talens profilkultur. Fönsterbågarna har tillkommit vid 1900- 
talets mitt.
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Bruksprover

De drygt femtio bruksprover som tagits i Utöhus låter sig grovt indelas i tre olika 
kategorier (fig 8-9). Ett vitt, tämligen fast murbruk (A) med små kalkkorn och 
ballastsand i fin fraktion karaktäriserar byggnadens äldsta delar, konsekvent 
utnyttjat för såväl gråstensmurverk som tegelmurverk med medeltida munkför- 
bandsuppbyggande i skalmursteknik. Det gäller även de tunnvalv som ingår i 
markvåningen.

Under och över utbytta remstycken i huvudvåningens bjälklag mot övervå
ningen, tillsammans med fönsterommurningen och samtliga mellanväggar i 
samma våning uppträder ett ljusgrått till mellangrått murbruk (B) med tämligen 
stor storleksfördelning av kalkklumpar. Ballastmaterialet ligger inmängt i en 
lerslamma som ger murbruket sin kulör och består av fingraderad sand och till 
en mindre del tegelkross. Brukets kulör kan variera i ljushetsgrad beroende på 
lerslammans mängd. Detta bruk förekommer även i de norra och södra mur
verkens murkrön ned till ett djup av ca 1 m (prov nr 23 o 24).

En tredje kategori bruksprov (C) representerar gavelröstena som innehåller 
ett tydligt ljusgråare, fast murbruk bestående av såväl gulaktiga som vita kalk
korn.

Därutöver förekommer senare tillsatser i form av igensatta fönsteröppningar 
(prov nr 14, 22, 25).

Bruksprover tillhörande typ A är följande: 

nr 40, 44, 45, 46 i markvåningen 
nr 1, 6, 8, 9 i huvudvåningen 
nr 27 i övervåningen

Bruksprover av typ B är följande: 

nr 42, 43 i markvåningen
nr 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 i huvudvåningen 
nr 23, 24, 26 i övervåningen

Bruksprover av typ C är följande: 

nr 41 i markvåningen 
nr 28 i övervåningen 
nr 20, 21 på vinden



Fig 1. Planer med rumsnumrering. Uppifrån och ner: vind, övervåning, bottenvåning/buvud-
Vaning, markvåning. Skala 1:200.
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Sektion mot väster Sektion mot öster

= gråsten, tidigt 1500-tal 

= tegel, tidigt 1500-tal 

= tegel, 1600-talets mitt 

= tegel, sent 1700-tal

= tegel (igenmurning av fönster i gavelröste)

= tegel (igenmurning av fönster på övervåning)

Fig 2. Redovisning av byggnadspenoder. Skala 1:200.
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Fig 3. Redovisning av byggnadsperioder. Uppifrån och ner: vind, övervåning, bottenvåning/
huvudvåning, markvåning. Skala 1:200.
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Fasad mot väster Fasad mot öster

= gråsten, tidigt 1500-tal 

= tegel, tidigt 1500-tal 

= tegel, 1600-talets mitt 

= tegel, sent 1700-tal

= tegel (igenmurning av fönster i gavelröste)

= tegel (igenmurning av fönster på övervåning)

Fig 4. Fasadinventering. Skala 1:200.
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Fig 5. Fasadinventering. Uppifrån och ner: fasad mot söder, fasad mot norr. Skala 1:200.
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sprint av plattjärn på högkant utan klack, med omtag 
Fr.o.m 1600-talets mitt.

©

®K

sprint av fyrkantjärn med klack, med omtag 
16-1700-talen.

Bk = med kryssmarkering

©
sprint av fyrkantjärn med klack, genomstungen ände på 
bjälkankarjärnet. Möjligen tidigt 1600-tal i enkel variant.

sprint av fyrkantjärn utan klack, med omtag 
16-1700-talen.

sprintar av fyrkantjärn alt. plattjärn på högkant, med omtag 
1700-talet

©m
sprintar av plattjärn på högkant, bricka och fyrkantmutter. 
Troligen tidigt 1800-tal.

© fyrkantjärn, delvis dolt i putsad takfot.

Fig 6. Ankarslutar (jämför fig 4-5).
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Fig 7. Väggelevationer. Uppifrån och ner: innerväggar mot söder och norr. Skala 1:200.
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Fig 8. Redovisning av lägen för murbruksprover. Uppifrån och ner: Bottenvåning/buvud- 
våtiing, markvåning. Skala 1:200.
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Fig 9. Redovisning av lägen för murbruksprover. Uppifrån och ner: vind, övervåning. 
Skala 1:200.
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Fig 10. Redovisning av lägen för dendroprover. Uppifrån och ner: vind, övervåning, bottenvå
ning/huvudvåning. Skala 1:200 (jämför s 48).
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Försök till rekonstruktion av ursprunglig planlösning

Som tidigare påpekats är av byggnadens tre våningsplan markvåningen fortfa
rande relativt intakt medan mellanvåningen, d. v. s. bostadsvåningen, är kraftigt 
förändrad under 1650-talet och den översta våningen helt utrymd, fr. o. m.
1840-talet utnyttjad som sädesmagasin.

Markvåningen

Ser vi till markvåningens planbild är fortfarande de tre välvda huvudrummen 
helt intakta medan vissa förändringar har skett i planens södra mittdel. Bjälkkäl- 
laren som är parallell med mittrummet är fortfarande endast delvis utgrävd (se 
den arkeologiska rapporten).

Däremot har entrén till markvåningen förändrats under 1600-talet (fig 3 och 
5). Tydliga spår visar att porten då har flyttats en knapp meter mot väster och 
inte enbart utgjort entré till det östligaste valvet utan fr. o. m. 1600-talet även 
via en passage bildat entré till mittrummet och därmed till markvåningen som 
helhet. Passagens tillkomst beror på övervåningens nya planbild från 1650-talet, 
som med sin mittkorridor täppte till den forna källartrappans uppgång. En ny 
tillgänglighet till markvåningen krävdes utifrån tidigare portläge. Genom att 
riva den sydligaste delen av den östra invändiga tvärmuren kunde en sådan 
tillgänglighet ordnas. Därvid har den smala bjälkkällarens östvägg rivits (jämför 
fig 3 och 11), en ny korridorvägg byggts i markvåningen, och den smala källa
rens kvarvarande volym fyllts med jord främst för att bära den västra förstugu- 
väggens sydligaste del. Varför det tidigare portläget flyttats har för närvarande 
ingen förklaring. Möjligen har fasadsymmetriska skäl med önskan om en lodrät 
fönsteraxel spelat in. Av okänt innehåll är även det sydöstra hörnets förtjockning.

Markvåningens ursprungliga planbild företer således två från varandra 
åtskilda delar, den östligaste omfattande entré utifrån och det östligaste välvda 
rummet, möjligen en borgstuga som under 1700-talet kompletterats med en

Fig 11. Plan av markvåning. Rekonstruktion. Skala 1:200.
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mittpelare för att bära nya väggar och eldstäder i våningen över. Den västra 
delen omfattade två välvda rum och en långsträckt bjälkkällare, enbart åtkomlig 
via den inre, sedemera igenfyllda källartrappan i gränsen mellan de två välvda 
källarrummen. I princip följer detta gängse planeringsmonster.

Beträffande den del av källaren som befinner sig i den södra fasadens mitt
parti, till stor del murat i tegel med inslag av originalbruk återstår ytterligare 
studier. De tre större källarrummen har var sina fönstergluggar medan den 
smala bjälkkällaren saknar ljusglugg. Kan eventuellt en fönsteröppning befunnit 
sig i detta tegelmursparti i den södra fasadens mittparti före bjälkkällarens 
igenfyllning?

Bottenvåningen

Utvändigt tecknar sig som tidigare beskrivits gränsen mellan gråstensmurarna 
och ovanförvarande tegelmurar tämligen ojämn. Den östra delen har en mer 
jämn övre avslutning av gråstensmuren medan den västra delen redovisar en 
betydligt ojämnare gränskontur (fig 5). Nyupptagna större fönsteröppningar har 
bidragit till ytterligare oro i murverkets tidigare fördelning av gråsten och tegel. 
Frånsett norrsidans privetkonstruktioner ger gråstensmuren endast vid ett parti 
möjlighet för en entré eller port in till bottenvåningen och det är densamma enda 
portöppning som gäller än i dag på södra fasadens mitt. Detta ger en fast håll
punkt inför tolkningen av bottenvåningens ursprungliga planbild.

Den nuvarande planbilden visar tydligt sin sekundära rumsfördelning genom 
ytterväggarnas invändigt ofta bevarade putsskikt vid möten med anslutande 
tvärväggar, och utgör tillsammans med förnyade bjälklag enligt dendroprover 
en ombyggnad från 1600-talets mitt. Endast den nuvarande salens (rum 12) 
västra väggmöte med ytterväggarna saknar bevarade putsskikt (fig 1).

Hur kan därmed den ursprungliga planbilden ha tecknat sig? Det är knap
past alltför djärvt att tänka sig en rumsfördelning som i princip följer markvå
ningens (fig 12). Den skulle i så fall bestå av en i byggnadens längdriktning för
lagd förstuga med rum innanför mot norr och större rumsbildningar mot gavlar
na i öster och väster och utgöra en variant av en parstuguplan. En sådan plantyp 
är välbekant i franskt 1500-tal (jämför Du Cerceau och Ph. de 1’Orme m. fl.) och 
är framförallt känd från Danmark och Skåne. Besvärande med denna jämförelse 
är att de kända förebilderna daterar sig till seklets mitt eller dess senare del.

Den yttre murstommens inre väggytor företer i rummet väster om nuvarande 
förstuga liksom i motsvarande rum på byggnadens norrsida kraftiga ojämn
heter, vilket kan ha samband med en riven mötande tvärvägg.

Likaså försvinner i detta läge på norrväggen den halvstens förtjockning som 
startar vid förstugans vägg mot salen (rum 12). Båda dessa observationer erbju
der möjligheter att definiera ett eventuellt tvärgående väggläge. Därför har 
intresset riktat sig mot bjälkkällarens gravningsresultat, särskilt bortom dess 
västra del. Mycket riktigt finns resterna av en tvärgående tegelmur (foto 23), av 
minst en helstens tjocklek och avriven i sin övre del men med bruksrester från 
den första perioden av en liggfog. Även spåren och del av dörrtröskel framträder 
(se även arkeologisk rapportdel). Denna vägg kan representera en förstugas



västra kortvägg. På samma sätt kan läget för nuvarande salens västvägg erbjuda 
motsvarande östliga begränsning av en förstugas längd. Motivet härför är att 
förtjockningen av norrväggen slutar där samt att utkragande stenar och avtagna 
tegel finns i norrväggens övre del. Likartade utspringande stenar förekommer 
även i motsvarande läge på södra sidan vid golvnivå. Kommande undersök
ningar får ge svar.

Drar vi konsekvenserna av dessa vägglägen ihop med den ursprungliga och 
fortfarande i rester befintliga inre källartrappans läge längs källarväggen mellan 
det mittre valvet och bjälkkällaren ger sig även läget för en förstugas inre vägg.

Förutom porten i rummets sydvägg finns även möjligheten till ljus via det 
nuvarande fönsterläget. En väggnisch ingår även i rummet. Försöksvis kan en 
planbild, närmast en planstruktur, av den ursprungliga bottenvåningen tecknas 
enligt följande:

Fig 12. Plan av bottenvåning. Rekonstruktion. Skala 1:200.

Belagda ursprungliga fönsterlägen på sydfasaden är tre, belägna i östra och 
västra ytterzonerna. Övriga i dag befintliga fönsterlägen, ombyggda under 1600- 
talet, torde med viss sannolikhet utgöra lägen för motsvarande ursprungliga 
ljusöppningar. Möjligen tillsvidare undantaget är fönstret i nuvarande salens 
norrsida. Då 1600-talets ombyggnad mestadels omfattade hela det äldre och 
mindre fönstret är konkreta belägg svåra att ernå. Noteras bör att västgavelns 
fönster är försedda med murade sittbänkar, vars ålder inte är bekräftade.

Ursprungliga är även två priveter i norra fasaden, inbyggda i murtjockleken 
och ej utspringande från väggliv. En tredje privet, närmast nuvarande salens vägg 
mot förstugan är nybyggd under 1600-talet (fig 13). Vad som förbryllar är att 
inga gångjärnspår är synliga för dessa två äldsta priveter. Hur begränsade man 
besvärande lukter? Möjligen kan nu rivna träväggar ha avgränsat utrymmena.

Ett svårtolkat parti av byggnaden utgör den ovan påpekade halvstens-för- 
tjockningen av norra väggen som förekommer i rum 17 och rum 11 (fig 1). I 
förstugans norra vägg finns en ursprunglig privet, en väggnisch, ett troligt 
fönster och en avfallsränna. Förtjockningen når ca 190 cm i höjd. För att möta 
det tunnare vägglivet ovanför har det bildats en sned väggyta av puts och mur
bruk. Situationen framgår av följande ritning.
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Plan övervån. 1:50

Vy, insida yttervägg 1:50

r

Ursprunglig

Plan botten vån. 1:50

Sektion 1:50

Fig 13. Studier av norra väggetts mittparti med dess balvstensförtjockning. Skala 1:50.
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Den ursprungliga privaten har under 1600-talets radikala ombyggnad övergivits 
och murats igen för att ersättas av ny endast 35 cm åt öster. Den senare bör ha 
samband med ett nytt trappläge i den nybildade förstugans inre hörn mot norr. 
Priveten har på detta sätt givits en mer undanskymd plats i den nya förstugan. 
Varför bibehöll man inte den ursprungliga priveten bakom en enklare avbalk
ning, även den kopplad till den nya trappan? Även en ursprunglig väggnisch i 
byggnadens nordvägg har murats igen.

Svårtolkat är också det ursprungligt lågt sittande fönstret i övervåningens 
nordvägg (foto 21). Fönstrets nivå förhåller sig inte till övervåningens nuvaran
de golvnivå utan verkar vara relaterat till den ovan nämnda förtjockningen av 
nordväggen upptill 190 cm över bottenvåningens golv. Detta golv vilar i sin tur 
på översidan av markvåningens tunnvalv och erbjuder därför få möjligheter till 
nivåsänkning. Hyllan på 190 cm höjd borde ju rimligen bära någonting, exem
pelvis ett bjälklag, men i så fall blir konsekvensen besvärande låg rumshöjd i ett 
parti motsvarande förtjockningens eller hyllans omfattning, d. v. s. lika den 
längsriktade förstugan. Samtidigt skulle övervåningens golvnivåer bli splittrade 
på ett svårförståeligt sätt. I detta sammanhang bör även den inre förstuguväggen 
spela en roll för tolkningen. Området bör bli föremål för förnyade studier då 
denna zon av byggnaden uppenbarligen bär på en avgörande problematik för 
hela tolkningen av den ursprungliga bostadsplanen.

Vi har ovan berört rumsavgränsande aspekter, sökt eller fastlagt lägen för 
mellanväggar, fönster, priveter och väggnischer, d. v. s. vi har diskuterat de 
nödvändiga bostadsbegreppen ljus och bekvämlighetsinslag, men inte berört 
värmen, ett behov lika stort som ljuset. Direkta spår efter ursprungliga eldstäder 
är dessvärre svåra att belägga. Ser vi till den vanliga formen för det tidiga 1500- 
talets eldstäder möter vi dem indragna i väggtjockleken, vanligtvis i ytterväggar. 
De flertaliga rester av spisar, undantaget köksspisar, som byggnaden uppvisar i 
dag är till sin art, d. v. s. form och läge typiska exempel på 16-eller 1700-talens 
sätt att utforma en eldstad, utbyggd från vägghörn, vanligen kvadratisk med 
spiskrans och stor spiskupa. Kakelugnar står naturligtvis även under 1500-talet 
liksom senare fria från väggar, men fragment av kakelugnskakel förekommer 
inte i Utöhus, i varje fall inte av 1500-talssort. Att söka efter äldre spislägen 
kräver en noggrannare analys av olika putsskikts utbredning för att avslöja 
tidigare eventuella igenmurningar.

Ursprunglig invändig kommunikation mellan bostadsvåningen och mark
våningen har skett via den delvis bevarade trappan i rum 03 i markvåningen (se 
fig 1). Hur motsvarande kommunikation skett mellan bostadsvåningen och 
övervåningen är svår att avgöra då samtliga bjälklag är utbytta på 1600-talet. 
Analogiexempel för en avlång öst-västlig förstuga visar raka trapplopp intill 
förstugans fondvägg (a). Eventuellt kan väl även ett rakt trapplopp ha funnits på 
fondväggens baksida, som en förlängning av källartrappens övre lopp med 
avstegsmöjlighet i bostadsvåningens plan (b) (fig 14-15).

Se nedanstående försök till tolkning. Frågan kan troligen inte ges annat än en 
hypotetisk lösning.

Ser vi till planlösningens fördelning av rumsfunktioner tecknar sig möjlighe
ten av en stor sal eller gäststuga i byggnadens östra hälft och en intimare bo
stadsdel i dess västra del, exempelvis omfattande dagligstuga, en s. k. mansio, 
och en sängkammare, s. k. dormitorium. Möjligen kan priveten i denna del varit
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kopplad till en garderob utan fönster. Den norra väggytan öster om priveten 
saknar ursprungligt putsskikt vilket tyder på en enklare rumsgestaltning. Innan
för förstugan bör med tanke på avloppsrännans läge ett kök med ljusöppning 
varit placerat tillsammans med en avbalkning för den centrala priveten, i så fall 
åtkomlig från förstuga eller salen/gäststugan. En tänkbar motsvarighet visar 
Bollerup i Skåne med sin inte alldeles olika rumsfördelning. Jämförelsen är 
enbart hypotetisk.
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Fig 14. Överst: Utöhus bottenvåning. Underst: Bollerup. Rekonstruktioner. Skala 1:200.

Redan i doktorsavhandlingen Herremannens bostad 1935 (sid 109) pekar Erik 
Lundberg på Utöhus likhet med danska herrgårdsplaner från 1500-talet (fig 15) 
Lundberg har under tidigt 30-tal sökt tolka byggnadens ursprungsskick, studier 
gjorda tillsammans med Erik Andrén och Sigurd Wallin från Nordiska Museet.

Även vid senare tillfälle har Erik Lundberg framfört en tolkning av Utöhus i 
Byggnadskonsten i Sverige 1400-1650 (1948) där han föreslår en planbild av 
ovanstående slag med en längsriktad förstuga och pekar som jämförelse på 
Rosenholm på Jylland, vars tillkomstid dock är 1560-talet.
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Fig 15. Erik Lundbergs jämförelser 
med danska herrgärdsplaner. Uppifrån 
och ner: Skovsbo, Lindenborg, 
Harridslevgaard och Rosenholm 
(planens övre länga).
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Overvåningen

Då våningen (fig 1 - rum 21) alltsedan 1840-talet varit sädesmagasin och i stora 
stycken omputsad och flera gånger avfärgad är bristen på ytliga spår av ur
sprunglig användning påtaglig.

Ytterväggarnas tjocklek är minskad från bottenvåningens 2 alnar (115 cm) 
till 1 1/2 aln (85 cm). Dessutom är ytterväggarna runt om i sin översta del ned 
till ca 1 meter rivna och ersatta med ett murkrön troligen från 1600-talet enligt 
murbruksprov.

Aven bjälklaget mot vinden är i samma operation utbytt. Av våningens 
rumsindelning syns ytterst få spår. Möjligen kan bottenvåningens murade vägg 
mellan nuvarande förstuga och salen även burit en motsvarande murad vägg i 
övervåningen men det är osäkert.

I övrigt torde eventuella rum ha avgränsats med korsvirkesväggar.
Av största intresse är den skytteglugg som finns i våningens sydöstra hörn, 

riktande sig mot söder (fig 7 och foto 28). En ensam skytteglugg skapar knap
past en försvarsmöj lighet av större mått varför det bör ha funnits fler, exem
pelvis över bottenvåningens entréport. Sannolikt har motsvarande fönster
vidgningar liksom i bottenvåningen raderat ut spåren av tidigare mindre fönster 
eller skyttegluggar. Har våningen ursprungligen varit ett skytteloft eller i kombi
nation med en rustkammare? Spår av ett tidigare fönsterläge (skytteglugg?) finns 
i östra gavelns norra del. Någon korrespondens av symmetri med gavelns södra 
del finns dock inte. En äldre fönstersättning förblir fortsättningsvis oklar. Även 
här kan endast fortsatta undersökningar av antal putsskikt och murspår ge svar.

Det äldre mindre fönstret intill nuvarande trapplopp från bottenvåningen är 
tidigare behandlat tillsammans med bottenvåningen. Dess nivå stämmer varken 
med ovan omnämnt äldre fönsterspår eller befintlig skytteglugg.

Säreget nog visar gavlarna en avsmalning av murtjockleken och bildar en 
hylla från och med en halvmeter under vindsbjälklaget, dessutom utan konse
kvent höjd, medan mittdelens originalmurverk ograverat löper förbi bjälklaget 
och visar sig några skift över vindsgolvets nivå (foto 29). Detta gäller båda 
gavlarna men utan inbördes höjdöverenstämmelse. Frågan måste ställas om 
byggnadens fasadhöjd tidigare varit lägre. Varför uppvisar annars båda långfa
saderna 1600-talsmurverk till en höjd av ca 1 m i sin allra översta del? Är det i 
så fall de nya fönsteröppningarna som krävt en högre nivå för vindsbjälklaget?

Vinden

1 relation till ovanstående beträffande övervåningen innehåller vinden (fig 1 - 
rum 31) förutom några skiftgångar originalmurverk i vardera gaveln ingenting 
av ursprunglighet. Takstolarna är troligtvis en 1700-talskonstruktion även om 
dendroprov ej gett anvisning om tillkomsttid. Under 1500-talet och delvis under 
1600-talet var ett åsbärande bocktak det normala. Även de medeltidsaktiga 
gavelröstena får mer ses som en i och för sig intressant historism från sent 
1700-tal.



Iakttagna måttsamband

Av intresse kan i detta fall också vara att söka efter måttsamband i husets kon
ception och dess genomförande. Hus av denna karaktär är vanligtvis resultat av 
en medveten planering. Större variationer i måttsättningen kan bero på dels 
byggnadsmaterialets art inkl givna byggtoleranser, men i grunden ligger bygg
elier murmästarens förebilder och måttpraxis. Självklart är även resultatet 
beroende på ägarens status, krav och ekonomi.

Utöhus ser till den yttre planformen lätt konisk ut, bredast mot öster och 
Mälaren, något smalare åt väster. Husets längd är i cm räknat 2865 cm, den 
största bredden 975 cm, (Nordiska Museets uppmätning från 1930-talet). Bäst 
framträder planformen i källarvåningen där planens tredelning är tydlig och där 
tre tunnvälvda rum åtskiljs av två kraftiga tvärmurar.

För att söka en gemensam nämnare för de ingående måtten, i första hand 
yttermåtten och därnäst rummens delmått, bör en för yttermåtten rimligt jämn 
multipel av exempelvis alnar förekomma, dvs byggnadens yttre är tänkt att 
utgöra t ex 20, 40, 50, 100 eller liknande antal alnar till sin längd. Prövar vi 
längdmåttet mot olika kända alnmått, frekventa under 1500-talet, blir resultatet 
följande:

1. Den gängse alnen i Svealand är vid denna tid 56 cm (D. Hanneberg) vilket ger 
en längd av 51 alnar och en bredd av 17,4 alnar.

2. En äldre mellansvensk aln före 1604 av 55,5 cm (S. Göransson) ger en längd 
av 51,6 alnar och en bredd av 17,5 alnar.

3. En Östgöta aln av 53,9 cm ger en längd av 53,2 alnar och den nya Stockholms- 
alnen runt 1400-talets mitt av 59,4 cm ger längden 48,2 alnar.

4. Söker vi längre söderut finns under hela 1500-talet den nordtyska alnen 
(Lübeck, Hamburg, Jylland) på 57,1-57,4 cm. I Hamburg är alnen 57,3 cm.

Fig 16. Alnens längd i norra 
Europa ca 1300. S. Göransson
1986.

55.0-55.6

54.2-54.7

55,0-55,7*
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Denna aln ger längdmåttet exakt 50 alnar, vilket låter mer rimligt än ovanståen
de alnmått. Breddmåttet är i detta fall 17 alnar, dvs i stort sett en tredjedel av 
längden. Vi kan alltså tänka oss en byggnadskropp proportionerad till 1:3. Vi 
prövar även detta alnmått på interiörens måttsatser.

Byggnadens och särskilt källarens uppbyggnad av ojämna gråstenar ger 
naturligtvis inte på centimetern entydiga rumsmått. Nordiska Museets uppmät
ning från 1930-talet ger vid kontrollerande mätningar variationer på tagna 
mått, huvudsakligen beroende på i vilken höjd från golvet måttkedjor är tagna. 
En rimlig bearbetning av planuppritningen ger en intressant uppföljning av det 
yttre alnmåttet 57,1-57,4, eller 57,3 cm.

Ser vi till ytterväggarna varierar sydväggens murtjocklek i olika delavsnitt från 4 
till 5 alnar om 57,3 cm, medan övriga väggar håller måttet 3 alnar (172 cm).
Samma mått gäller även för den östligaste tvärväggen som även omfattar 3 alnar. 
Ser vi till de tre välvda källarnas mått finns en påtaglig grundtanke, nämligen att de 
större yttersta källarna är tänkta 12x9 alnar medan mellankällaren är tänkt för 
måtten 12x6 alnar. Den fjärde långsmala källaren upptar ett mått av 12x2 1/2 
alnar.

Även om byggnadens murverk stundom inte är jämntjocka och att även 
uppritningen är svår att geometriskt binda samman rum för rum tecknar sig 
ändå strukturen av ett idealt koncept, en murmästares utgångspunkt enligt 
följande:

Fig 17. Ideal måttplan.

50 ALNAR.

Fig 18. Genomförd planbild. 1986.
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Genom byggnadens något konande planform måste den ideala planen under 
byggets gång i vissa delar korrigeras, men en överordnad plan- och måttstruktur 
blir fortfarande tydlig. Källartrappens utrymme ger en extra komplikation, men 
även den svarar mot den antagna alnens storlek.

Ser vi till huvudvåningens mått gäller det en medeltida kärnmur av tegel i 
ytterskalen med bruksfyllnad emellan och även där möter oss yttermur-tjockle- 
ken av 115 cm, dvs två alnar om 57,3 cm storlek. Övervåningens murtjocklek 
varierar mellan 84 och 87 cm vilket innebär 1 1/2 aln om 57,3 cm vilket är 86 
cm. Måttsatser i höjdled är inte studerade.

I relation till utfallet av jämna alnmått torde sammantaget måttsambanden 
peka på en murmästare från ett icke svenskt område. Närmast pekar detta mot 
nordtyskland eller södra Danmark med Jylland. Detta kan utgöra en grund för 
en fortsatt tolkning av byggnadens historiska bakgrund. Vilket också går väl 
samman med Sveriges kulturförbindelser i denna tid.

Det nordtyska (Lübeck eller Hamburg) alnmåttet fortfor att gälla från 1300- 
talet till 17-1800-talen, medan Sverige 1604 reglerade den svenska riksalnen till 
59,38 cm. I 1600-talets ombyggnad torde praktiska förutsättningar ha styrt mer 
än regelrätta alnmått.

Källor:

Sam Owen Jansson, Måttordboken 1995
Sölve Göransson, Saga och sed 1986
Albert W Carlsson, Med mått mätt 1993
Paul v. Naredi-Rainer, Architektur und Harmonie 1982
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Lista över önskvärda fortsatta studier i 
Utöhus byggnadskropp

Studierna avser vidare undersökningar av följande:

Allmänt

Markvåning

Bottenvåning

Övervåning

Vinden

- termoluminiscensprover av tegel och murbruk.
- lodning av fasadernas varierande vertikalitet.
- spår efter eventuella träbyggnaders lägen intill Utöhus.
- registrering av teglets skiftande ler- och bränningskaraktär.

- tegelpartiet under utv. trappan.
- ev. bruksspår efter tegelvägg på bjälkkällarens nordmur.
- ev. spår efter entrétrapplopp väster om nuvarande 
yttertrappa.

- östra inre tvärmurens möte med södra och norra yttermuren.
- spår efter källartrappan i golvnivå.
- spår av tegelmurrester över mittre källarvalvet vid östra 
tvärmurens läge.
- provschakt över markvåningens sydöstra förtjockning.
- lägen för öppna spisar i ytterväggarnas murtjocklek.
- tolka äldsta privetets ommurning.
- studera sittbänkarna i fönsternischerna.
- nordväggens förtjockning.
- rekonstruktion av 1600-talsplanlösningen vad avser 
trapplopp samt spisars lägen och utformning.

- spår av mellanväggars lägen. Korsvirke eller tegelmurning.
- spår av ytterligare skyttegluggar.
- belägga nedrivningsgränsen för takfotens ommurning.

- Studera takstolarnas knutpunkter.
- ytterligare dendroprover av takstolar.



Fotografidel

Foto: Ove Hidemark Arkitektkontor AB om ej annat angives,

Foto 1. Skiss av 
Erik Dahlberg, 
1660-tal, som 
visar Utöhus sett 
från Grönsöö 
Säteri. I bildens 
högerkant syns 
södra fasaden 
och östra gaveln. 
(KB)

Foto 2. Utöhus 
avbildat av Karl 
Gripenhielm i 
hans Mälar- 
karta, 1689. 
Bilden visar 
norra fasaden 
och östra gaveln. 
(Nord.M)
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Foto 3. Fasad mot söder, västra dele?i.

Foto 5. Fasad mot norr med jämn krönhöjd på gråstensmnr till vänster samt mer ojämn och högre gråstens
mur till höger.
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Foto 6. Gavel mot öster med delvis synligt 
blinderingsband över övervåningens fönster.

Foto 8. Ursprunglig privetöppning mot norr i 
byggnadens västra del.

Foto 7. Privetöppning i nordväggen. Originalläge i mitten, till vänster 1600-talets privet- 
anläggning och längst till höger källarglugg till markvåningens rum 03.
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Foto 10. Ankarslut från 1700-talet. Norra fasaden.
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Foto 11.
Avtryck av bom 
till byggnads
ställning i norra 
fasaden, dia
meter ca. 6-8 
cm. Rest av 
senare bruk 
(1600-tal) i dess 
underkant 
(jämför fig 5).

Foto 12.
Markvåningens 
murverk och 
valv i rum 03 
mot öster.

Foto 13.
Murverk mot 
väster i mark
våningens rum 
03 med i fonden 
ursprungligt 
tegelmurverk för 
den inre trappan 
till huvud
våningen.
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Foto 14. Pelare från 1700-talet i markvåningens 
östra del (rum 02) för att säkra mot tyngden av 
nya eldstäder i huvudvåningens östra del.

Foto 15. Markvåningens entrérum (01) med 1600- 
talets förändring i form av genombruten tvärmur 
och i fonden ny igensättning mot väster.

Foto 16. Huvudvåningens förstuga (rum 11) med 
trapplopp från 1800-talet och med synlig mur- 
förtjockning i rummets fondvägg. Till höger 
igensatt ursprunglig privet.

Foto 17. Ursprunglig privet i huvudvåningens 
nordvästra kammare (rum 19).
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Foto 18. Huvudvåitiitgens stora sal (rum 12). Södra väggen med tidigare framtagen hörn- 
bildning och valv för originalfönster till höger. I bildens mitt fönsternisch från 1650-talet. (RAÄ)

Foto 19. Delvis igenmurad ursprunglig Foto 20. Ursprunglig fönsternisch i rum 13.
fönsternisch i rum 18. Ljusöppningens igenmurning i bildens högra kant.
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Foto 23. Framgrävd tvärgående originalvägg mot väster t rum 16.
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Foto 24. Till höger i bilden den västliga begränsningen av den nyfunna bjälktäckta gången i 
mark våningen. Sedd från rum 16.

Foto 25. Övervåningens rum 21 mot väster. Avsmalningen av murtjockleken med synlig 
ojämn hyllbildning syns strax under vindsbjälklaget.
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Foto 26. Östra gavelväggens 
norra hörn (rum 21) med spår 
av förändrat fönsterläge och 
anfangssten för valv.

Foto 27. Detalj av föregående bild. Foto 28. Skytteglugg i övervåningens 
sydöstra del i rum 21.

Foto 29. Tre skift uppskjutande originalmur i östra gaveln i rum 31 mellan fönster.
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Foto 30. Takstolar på vinden (rum 31) 
med stabiliserande snedsträvor och 
nedtill uppstyltning av takpanel över 
takfotens utkragning.

Foto 31. Litterenngsmärke på takstol 21 (se fig 5).
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Bilaga 1.

Sigurd Rahmqvist

Utö i Arnö socken, Trögds härad, Uppland

Nedan presenteras först - enligt DMS principer - de uppgifter om jordegendomen Utö
som finns i det medeltida diplommaterialet (förkortningar och källor se t. ex. DMS 1:7).
Därefter redovisas uppgifter från 1500-talet, vilka belyser Utö som sätesgård, d.v.s.
vilka personer som skriver sig till Utö och som kan antas mer eller mindre stadigvarande
varit bosatta där.

1369 i Wtø (DS 7831), 1409 i Vthø (SD 1175), 1526 paa Vthö, hans gardh
Vthö (UUBp 23/5)

1369 byter Bo Jonsson (Grip) bort åtskillig jord i Trögds hd till Karl Ulfsson
(Sparre af Tofta), bl a följande jord ‘i Bond-Arnö’: 3:0:8 i ”Väppeby” och 
1:0 i Utö samt holmen Ängsholmen och allt det Bo fick av Eskil Eskilsson 
på samma ö. I utbyte ger Karl Ulfsson allt han äger i Motala sn, Aska hd i 
Östergötland. (DS 7831-32)

1409 hålls räfsteting med allmogen av Ärlinghundra, varvid Knut Eskilsson
(oxpanna) kärar om ett gods ‘i Bond-Arnö’, nämligen 3:0:8 i ”Väppeby”, 
1:0 i Utö och holmen Ängsholmen samt jord i Hemsta, Boglösa sn. Knut 
hävdar att Bo Jonsson (Grip) hade ‘utan lag och rätt och utan brott’ 
avtvingat hans far, Eskil Eskilsson, godsen med våld. Knut hade vittnen 
som intygar att Bo Jonsson låtit föra Eskil in i tornet på Stockholms slott. 
Tinget tilldömer Knut Eskilsson godsen, eftersom de var hans far så 
olagligt ‘avträngda’. (SD 1175)

1526 tilldöms Nils Gjurdsson (Schack) genom riksrådsdom sitt arv och eget
igen, dels ‘uppå Bond-Arnö hans gård Utö och alla de gårdar och gods 
som där under ligger och tillegat hava av ålder’, dels ”Väppeby”, Ängshol
men och två ängar som heter Riddarängen (Reddhare cengh) och Holm- 
ängen (Holmængh). Nils har inför rätten i Uppsala kärat till sin bror Måns 
Gjurdsson, till vilken han hade ‘unt och förlänt’ Utö gård med underlig
gande gods i sin livstid, om att återfå godset, eftersom han inte längre 
kunde ‘bliva i sin ordens klädebonad som han var uti kommen’. (UUBp 
23/5, UDb 3 s 81 f)

1532 ingår Nils Gjurdsson på ”Väppeby” och hans syster Anna Gjurdsdotter på
PTäljesta, Köpings sn, förlikning med deras bror Måns Gjurdssons änka, 
Karin Ivarsdotter (Gren), varvid Karin får jord i Viggeby, Husby-Sjutolfts 
sn, och i Håra, Vill berga sn, i stället för de 300 mark Måns gav henne på 
rätt hinderdag. Nils skall återfå Utö med tillhörande gods (Ängsholmen). 
(RAp 3/10)

Utö är Nils Gjurdssons sätesgård senast från 1514, då han byter till sig jord i Grönsö av 
Sigrid Eskilsdotter (Banér) i Lindholmen, Orkesta sn, mot jord i Nöckna, Mörkö sn 
(RibbKb s 173). Efter Nils död vid 1530-talets slut bor hans änka Margareta (Merit 
PJonsdotter) kvar på sätesgården; hon står i jordeböckerna 1544-49 som ägare till 
frälsejorden i ”Väppeby” (Kyrkbyn) och Käpptorp (UH).



1551 skriver sig hennes och Nils söner Kristoffer och Jöran till Utö (RAp 9/2,
29/4, 1/6). 1553/54 bor bröderna Bengt, Erik och Jöran Nilssöner på Utö (AoE 13, lös 
fascikel, RAp 1554 2/6). 1558 skriver sig Erik Nilsson och även Bengt Nilsson till Utö 
(RAp 15/8), men därefter bor Erik på ‘Utötorp’ (SoH 1960 s 15, 25). Ännu 1560 skriver 
sig Bengt Nilsson till Utö (RAp 23/6).

Under 1560-talet bor Brita Nilsdotter (Schack) och hennes make Bengt Räf på Utö; 
efter dem (1580-talet) deras son Kristoffer (AH s 53, SoH 1960 s 25). Efter Kristoffer 
Bengtssons död (före 1594) har äganderätten till Utö övergått till de av Bengt Nilssons 
barn som levde vid denna tid och slutligen (omkr 1600) till den sist levande av dessa, 
Arent Bengtsson (Schack, död 1601); Arents änka, Vendela Neaf, bor sedan tidvis på 
Utö till sin död 1640 (AF s 877 f).

Ända sedan 1300-talet har Utö samma ägare som kyrkbyn ”Väppeby”, vars taxerade 
åkerareal var mer än tre gånger större än Utös. Under senare delen av 1400-talet är det 
denna större egendom, till vilken torpet Käpptorp hörde, som är sätesgård - för Gjurd 
Petersson (Schack). Efter Gjurds död avvecklar hans barn (Måns, Nils och Anna) 
faderns sätesgård genom att stegvis donera jorden i Väppeby till kyrkan:
1500 ges 0:0:8 i Väppeby och torpet Käpptorp till Arnö kyrka till grundandet av

en ‘själastuga’ vid kyrkan.
1510 ges 1/2:0 vid kyrkan till klockarbolet.
1511 ges 0:20 i Väppeby, där tre bönder bor, till kyrkan.

(UpDkyRL f 12 v-13, Gen 41 f 122)

Det sammanlagda jordetalet för dessa gåvor är 3 markland och 8 örtugland (3:0:8), dvs 
det jordetal vi känner från tidigare dokument (1369, 1409). Syskonen har alltså gett 
bort hela Väppeby. Det faktum att huvuddelen av jorden, 20 öresland (0:20) donerats 
sist ser jag som ett indicium på att den nya sätesgården Utö, med ladugården och allt, 
var färdigbyggd 1511. Byggherre är utan tvekan Nils Gjurdsson. Fram till dess att den 
nya gården kunde tas i bruk har godsägaren uppenbarligen behållit jorden i Väppeby 
och förmodligen nyttjat de gamla byggnaderna där. Notisen från 1511 visar att huvud- 
gårdsdriften på Väppeby avvecklats och jorden lagts ut på landbodrift. - Väppeby 
återuppstår vid 1550-talets mitt som sätesgård men då under namnet Arnöberg, ett nytt 
namn givet av ägaren Bengt Nilsson (Schack).

Gjurd Petersson har uppenbarligen blivit ägare till godset Väppeby med Utö genom 
arv från sin morfar Jöns Olofsson (död 1453) i Sättuna, Husby-Ärlinghundra sn, ty 
dennes mor var syster till väpnaren Knut Eskilsson (oxpanna), som inte hade egna 
bröstarvingar (PHT 1947 s 18). - Arvsgången framgår av släkttabellen.
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Eskil Eskilsson

Knut Eskilsson dotter = Olof
(oxpanna)

r
Jöns Olofsson 
i Sättuna

Margit Jönsdotter = Peter Johansson (Schack)

Gjurd Petersson = Margareta Ulfsdotter (ömfot) Knut Petersson

Måns Nils Anna
___ I I

Erik Kerstin
III 1

Merit (?Jonsdotter)
H

Erik Larsson
(Kolhammar-ätten)

r
Bengt Erik Brita Kristoffer Jöran

Bengt Räf

Arent Kristoffer

Fig 19. Släktträd på Utös ägare.
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Bilaga 2.

Åke Nisbeth

Arkivuppgifter om Utöbus från 1600-1800-talen

De uppgifter om Utöhus som kunnat återfinnas i äldre arkivalier är få och berör, med 
några få undantag, sällan själva byggnaden. Arkivalier från Skytte-tiden återfinns 
huvudsakligen i de rester av Skytte-arkiven som ingår i Esplunda-arkivet pa Riksarkivet.

Följande volymer bar genomgåtts:

Depositio Skytteana Al (E 5408): De enda uppgifter som handlar om byggenskap m.m. 
rör Strömserum och Ålems kyrka.

Depositio Skytteana A2 (E 5409): Där återfinns brevet från drottning Christina d.ä. ang. 
utlånandet av hennes trädgårdsmästare Johan Ludwik vid anläggandet av Grönsöös 
trädgård. Volymen innehåller brev till Johan Skytte, bl a från dottern Anna Skytte, 
gift med Göran Gyllenstierna 1630. Ett brev den 7.10.1629 är daterat på Grönsöö, 
ett den 2.11.1629 också Grönsöö, som ändrats till Utö, ett den 12.1.1630 daterat på 
Grönsöö. Andra brev från barnen är daterade Grönsöö den 7 och 8.10 1629. Inga av 
breven innehåller några uppgifter om byggnader på Grönsöö eller Utö.

Depositio Skytteana A3 (E 5410) innehåller endast diplomatiska handlingar.

Esplunda-arkivet. Bengt Skyttes brevväxling (1:19):
5.1.1649 (nr 23) från Maria Nääf, Johan Skyttes hustru, till sin kära son, skrivet på 

Marby. Talar bl a om sin salig man.
29.1.1649 (nr 74) från Anna Skytte, "en högst bedrövad änka” (hennes man Göran 

Gyllenstierna af Lundholm hade dött 1646 ), till sin käre bror Bengt. Brevet skrivet 
på Marby.

11.11.1649 (nr 516) från Jakob Skytte, Johan Skyttes yngste son. Handlar om moderns 
liks transport till Uppsala från Stockholm.

4.10.1649 (nr 522) från Jakob Skytte: "kära mors svaghet tager allt mera överhanden”. 
Ytterligare tre brev handlar om moderns begravning (nr 610-612), skrivna i novem
ber av Anna Skytte på Staket.

I vol. 175 finns en hovmästarinnefullmakt för Vendela Nääf från 1.5.1628. Hon skrivs 
som fru ”till Marby och Utö”.

RA, ersättningsakter 145-146/1: I dessa volymer ingår bl a en förteckning över inventa
rier på Grönsöö och Utö, upprättad efter grevinnan Maria Skyttes död i början av år 
1703. Förteckningen är daterad 1703 13.2. I huset på Utö förvarades då en hel del 
sängkläder, bl a 4 räckebolster med danzigervar och breda blå ränder, ytterligare 6 
räckebolster samt en dunbädd med gammalt blått danzigervar mm. Av linnekläder 
upptas på Utö bl a 15 borddukar ( av dräll), dvs enklare varor. Det vill synas som om de 
förvarats, inte brukats på Utö. Intressantast är uppgifterna om innehållet i rustkamma- 
ren. Främst nämns ett jägarhorn av elefantben ”med åtskilliga figurer”. Åtskilliga slags 
bössor och andra vapen, delvis defekta, upptas. Det går inte att av förteckningen avgöra 
vilket eller vilka rum på Utö, som utnyttjades som rustkammare. Bland diverse inventa
rier på Utö nämns en vit kista ”som gyllenlädret på Utö ligger uti” samt en svart kista 
och åtminstone två furubord. Det förefaller tveksamt om huset varit kontinuerligt 
bebott.
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I Svea hovrätts arkiv i RA ingår ett antal adliga bouppteckningar efter innehavare av 
Grönsöö och Utö:

1743 7.1. efter fröken Maria Elisabeth Falkenberg. Inventering på Grönsö 1743 
14.2. Inga detaljerade uppgifter om Utö.

1754 19.4 efter översten mm. Hindrik Falkenberg, död på Haga i Svinnegarn 21.2. 
Innehåller en del uppgifter om Grönsöö men inget av intresse om byggnaderna på Utö. 
Däremot refereras några handlingar som berör Utö, främst ett fideikomissbrev på Utö 
säteri. Maria Elisabeth Falkenberg hade instiftat fideikomisset för sin brorson Melcher 
Falkenberg, men stridigheter hade uppstått, då inga klara papper fanns. Man samsades 
om att Utö borde lyda under Grönsöö och Melcher Falkenberg fick i gengäld Veckols 
säteri. Utö borde ” för den nära belägenhetens skull ifrån Grönsö icke ... skiljas”.
Gården skulle i arvsskiftet upptagas på en lott med Grönsöö. Den som protesterat mot 
att Utö skulle avskiljas och bli ett fideikomiss för Melcher Falkenberg var greve Carl 
Posse, som också fick Grönsöö och Utö med Herrsveden och Helsingbo på sin lott. 
Något lösöre på Utö redovisas inte.

1799 23.8. Efter kaptenen Carl Jacob von Schulzenheim. Endast gården Utö upptas, 
inga inventarier.

1820 16-18.5 efter Beata Sofia von Engeström. Inget av intresse för Utö.
1858 efter R.F.A. von Ehrenheim. På Utö förtecknas endast jordbruksredskap o.d.
1768 29.10 på Utö sätesgård efter Anna Catharina Stålhandske, död på Utö 14.3. 

s.å. (bouppteckningen ingiven 8.2. 1770). Arvingarna företräddes av greve Carl Posse, 
hennes tidigare arbetsgivare. Som så många andra adliga, ogifta fröknar hade Anna 
Catharina Stålhandske fått skaffa sig sitt levebröd genom att hjälpa ekonomiskt bättre 
lottade husmödrar med att bl a ta hand om barnen och vaka över hushållspersonalen. 
Fröken Stålhandske hade således arbetat för familjen Posse på deras huvudgård Haga i 
Svinnegarn och när hennes krafter börjat ta slut fått flytta till Utö, som ett slags pensio- 
närsbostad. Bouppteckningen är mycket detaljerad och ger en bild både av människan 
Anna Catharina och av hennes miljö. Skall det publiceras en för besökare på Utö avsedd 
skrift om byggnaden bör bouppteckningen mera utförligt refereras och kommenteras. 
Här skall bara nämnas några inventarier som har betydelse för byggnadsbeskrivningen. 
Under ”Varjehanda” upptas två par gardiner av hårduk. Under Diverse husgerådssaker 
upptas en tentur (en svit tapeter av samma slag, som räckte till ett rum) vaxdukstapeter i 
kammaren, en tentur papperstapeter i förmaket, och en tentur d:o i salen. Utan rumsan
givelse upptas ett golvtäcke. De rum som hon och hennes piga disponerade i huvudvå
ningen var väl möblerade och utrustade med ett ganska rikt husgeråd av olika slag. Ett 
testamente, daterat 12.9.1762, redovisades. I detta namnes Posse, hennes tidigare 
arbetsgivare, först, därefter syskon, syskonbarn, kvinnliga vänner och hennes piga Kajsa 
Johansdotter.

I Brokind-arkivet på RA ( i första hand E 3349 och E 3361) ingår också en svit 
bouppteckningar och andra handlingar, som bl a rör arvet efter Maria Elisabeth Falken
berg och planerna på att göra ett fideikomiss av Utö. Inga uppgifter om byggnaderna på 
Utö ingår dock i dessa handlingar

I Lantmäteriverkets arkiv finns två ritningar, signum B2 12:1-2, odaterade, den ena 
sannolikt 1650-1670, den andra en kopia av denna från sent 1700-tal. Bilden av huset 
schematisk. En tredje ritning med signum B2 12:3, daterad 1703, upprättad av Carl 
Enbergh och reviderad 1704, återger mangården. Om trädgården (söder om manbygg
naden) står att den är ”mest överväxt med körsbärs- och plommonträd”. Dessutom 
noteras att "Utö gård består av 1 helt hemman, är även bebyggt med ett stenhus, samt 
träbyggning”.

Landsarkivet, Uppsala, förvarar Arnö kyrkas arkiv. Följande volymer har gåtts 
igenom och personnotiser som kan vara av intresse för byggnadshistorien excerperats. I 
ministerialboken med signum C2 har följande noterats:



1765 döps en dotter till arrendatorn Nils Segervall o.h.h. Ulrika Boxberg på Utö 
herregård.

1768 14.3. dör Anna Catharina Stålhandske, av ålderdom, på sitt 79 år och begravs 
på Jakobs kyrkogård i Stockholm ”i sitt köpta gravrum”.

Examinationslängd 1741: på Utö bor inspektoren Erik Vikström och hans hustru 
Stina Könsberg + barn och informator.

1731 10.2. föds en dotter till inspektoren Erik Vikström och hans hustru A C 
Könsberg på Utö. De tycks ha bott på Utö åtminstone till 1744 (dopvittnen då och då). 
1746 omtalas kyrkvärden Erik Johansson som boende vid Utö.

Hus fö rh ö rs längder:

AI:1 1752-1761. På Utö bor kyrkvärden Erik Johansson f. i Boglösa 1691, död 1760 
med noteringen ”en beskedlig man”, hans hustru Margareta Larsdotter + barn och pigor 
samt välborna fröken Stålhandske, f. 1689, inflyttad 1758 från Haga, ”begår nattvarden 
hemma för bräcklighets skull”. Hon har pigan Catarina Johansdotter, f. på Arnö 1729.

AI:2 1765-1771. Fröken Stålhandske död. Från Strängnäs inflyttade 1764 inspekto
ren Nils Segervall, f i Ölmstad i Småland 1728 och hans hustru Ulrica Boxberg, f i 
Kloster 1728 + barn, pigor och drängar.

AI:3 svårt skadad, ej lästillåten.
AI:4 1789-1795. Arrendatorn Nils Segervall m hustru och barn flyttar inom perio

den till Arnöberg, där han dör 1791.Han efterträdes av Eric Ekrot, f i Överselö 1760, 
inflyttad från Ytterselö 1793, drängar och pigor.

AI:5 1796-1814. På Utö sätesgård bor inspektoren och arrendatorn Anders Rosen
ström o.h.h. Anna Greta Setterquist som kommit från Hölö 1797.

AI:6 1815-1817. Samma personer bor på Utö + demoiselle Christina Östlund f 
1795 i Söderköping, inflyttad från Stockholm + drängar och pigor.

AI:7 1818-1824. Samma personer bor kvar, sonen Carl Jacob Rosenström har 
undergått hovrättsexamen 1824, demoiselle Östlund flyttar till Norrköping 1818.

AI:8 1825-1830. På Utö bor inspektoren Andres Rosenström, hans hustru och tre 
söner. De flyttar 1826 till Ingeby. Dessutom drängar och pigor.

AI:9 1831-1850. Ingen enda människa antecknad på Utö.
AI: 10 1851-1858 finns på Utö sätesgård antecknad statkarlen Anders Andersson 

med hustru och barn samt ett antal pigor. Från 1858 tycks det vara tomt igen.
Av dessa notiser kan man dra den slutsatsen att Utö beboddes av inspektorer och 

arrendatorer åtminstone från 1700-talets andra fjärdedel och ungefär hundra år framåt - 
den siste var Anders Rosenström, som kom till Utö 1797 och lämnade gården 1826. 
Fröken Stålhandske bodde på Utö från 1758 till sin död 1768 - var de inspektorer bott 
som under dessa år också antecknas under Utö är svårt att avgöra.

Gårdsarkivet på Grönsöö.

De enstaka handlingar som finns från tiden före familjen von Ehrenheims förvärv av 
Grönsöö med underlydande gårdar innehåller intet av intresse för Utö. Av handlingar 
från den Ehrenheimska tiden är ett husesynsprotokoll från den 10 juli 1821 det kanske 
intressantaste. Reinhold von Ehrenheim hade efter sin svärmor, Beata Sofia Benzelstier- 
na, änka efter Jakob von Engeström, och död 1820, övertagit skötseln av godset. 
Inspektoren Anders Rosenström hade sedan 1803 arrenderat Utö - ”enligt egen uppgift,

46 Utöhus



från samma tid till den 14 mars 1821 fri från nybyggnad men ansvarig för repara
tioner...allt efter kontrakt som 1818 blivit till framledne änkefru kanslirådinnan von 
Engeström lämnat”. Synen är grundligt genomförd och redovisar byggnadens tillstånd 
och vad som erfordrades för att sätta den istånd. 1 stenhusets nedre våning fanns sju 
rum, i den övre åtta. En sal med två fönsterlufter med fyra kittrutor i varje luft och med 
en kakelugn av tegel var det främsta rummet på första våningen. Fönstren och karmarna 
var grönmålade. Rosenström hade anskaffat fönstren och bekostat deras målning. 
Innanför salen fanns två kamrar med målade dörrar och fönster och var och en försedd 
med ett fönster av samma slag som salen. Rosenström hade försett kamrarna med 
kakelugnar, den ena grönglacerad.

Till vänster i förstugan fanns till vänster om gången en kammare med ett fönster med 
tolv rutor, d.v.s. med blyinfattade glas i motsatts till fönstren i rummen till höger om 
förstugan som hade stora rutor i kittbågar. Detta rum hade en rörspis. Längre fram på 
samma sida fanns en kammare med spis och med ett fönster med tolv rutor. Detta rum 
var i ganska dåligt skick. Det angränsande rummet användes som kök. Rosenström hade 
förnyat fönstersnickerierna men spisen behövde ommuras ”för att sätta den i det skick 
en köksspis bör vara".

Rummet till höger vid gången användes till brygghus och bagarstuga - fönstret i 
detta rum var försett med järngaller.

Till den övre våningen liksom till vinden ledde trappor som var i gott skick. I alla 
våningens åtta rum fanns spisar, dörrar med lås, fönster, golv och panel i hjälpligt skick. 
Skorstenen till köksspisen var på vinden felaktig.

Vad gäller exteriören konstaterade man att nordöstra gaveln var rämnad ända 
uppifrån och ned, att taket av spån var "förlorat”, vilket här bör betyda fördärvat, och 
skorstenarna högst dåliga. Men Rosenström var genom sitt kontrakt frikallad från 
större reparationer på stenhuset, varför dessa felaktigheter endast antecknades.

Det är tveksamt om alla de reparationer som enligt syneprotokollet erfordrades 
också genomfördes - eftersom Rosenström bodde kvar ytterligare fem år efter synen bör 
dock de som krävdes för att huset skulle vara någorlunda beboeligt ha kommit till 
stånd.

Av andra handlingar i gårdsarkivet, nyttjade av Erik von Ehrenheim i hans beskriv
ning av Utö från 1895, framgår att man 1841 radikalt förändrade byggnaden genom att 
riva eldstäder och skorstenar, övre våningens mellanväggar mm. Därigenom förvandla
des det fordna bostadshuset till ett sädesmagasin.

Till sist cn tryckt notis om Utöhus, som hittills inte nyttjats när man skrivit byggna
dens historia. I ett tillägg till Lars Salvius Beskrifning öfver Sverige. Första Tomen om 
Upland, Sthlm 1741 finns bland rättelser och tillökningar sist i bandet följande uppgifter 
om Utö: "Det gamla Sten-Huset på Utö Säteri, säijes fordom varit et Nunne-Kloster: 
Rappningen är så fast, och Hvitlimningen så varaktig der uti, at 70 Åra Män ej minnes 
det annorlunda sedt i sin barndom. Det blef väl omlagat År 1740, både til Väggar och 
Tak". Dessa upprustningsarbeten kan med ganska stor säkerhet sammanställas med 
Maria Elisabeth Falkenbergs planer på att överlåta Utö som fideikomiss på sin brorson 
Melcher Falkenberg, planer som dock ej kom att förverkligas - Grönsöö med Utö ärvdes 
efter hennes död 1742 av hennes bror Henrik Falkenberg.



Bilaga 3. Den dr okronologisk undersökning (fig 10)

Utöhus Stenhus Mälaren

Identifikation Antal mätta 
årsringar

Sawed
Vankant

Årtalet för 
yttersta mätta 
årsringen

Årtalet för 

innersta mätta 
årsringen

Utöhus 1 2:a våningen, söder 
fönsterbänk no 2 från väster

141 - 1647 1507

Utöhus 2 2:a våningen, söder 
fönsterbänk no 3 från väster

146 - 1632 1487

Utöhus 3 l:a våningen, sydöstra 
rummet, takbjälke no 3 från öst

144 V 1654 1511

Utöhus 4 l:a våningen, nordöstra 
rummet, dörrkarm

123 -

Utöhus 5 l:a våningen, nordöstra 
rummet, 5:e takbjälke från öst

137 V 1654 1518

Utöhus 6 l:a våningen, väst om inre 
portalen, f d golvregel

67 V

Utöhus 7 l:a våningen, söder, rum 
no 2 från öst, takbjälke no 3 från öst

143 V 1654 1512

Utöhus 8 l:a våningen, rum no 2 
från öst, dörrtröskel väst

166 -

Utöhus 9 l:a våningen, väst, norra 
rummet, takbjälke no 4 från väst

138 V 1654 1517

Utöhus 10 l:a våningen, väst, norra 
rummet, takbjälke no 2 från väst

122 V 1654 1533

Utöhus 11 2:a våningen, 5:e 
takbjälken från väst

141 V 1654 1514

Utöhus 12 2:a våningen, 2:a 
takbjälken från väst

214 V

Utöhus 13 Knuttimrad bod, 
f d väggstock

57 V

Utöhus 14 l:a våningen, väster om 
entréen, södra rummet golvbjälke 
no 1 från väster

89 V 1739 1651

Utöhus 15 Såsom ovan. 2:a 
golvbjälke från väster

73 - 1738 1666

Utöhus 16 Såsom ovan. 3:e 
golvbjälke från väster

106 V 1739 1634

Utöhus 17 Såsom ovan. 4:e 
golvbjälke från väster

83 V 1739 1657

Kommentar: Samtliga undersökta virken består av fur.
Prov no 1: Virket har valts på grund av att årsringarna är parallella med ena kanten. 

Stammens yta har vid formningen fungerat såsom bas. Man kan därför anta att endast 
några få årsringar bortförts vid utformningen.

Prov no 8: Tröskeln har vid formningen snittats med såg (tidigast 1600-, 1700-tal 
eftersom sågsnitt dessförinnan är mycket ovanligt). Träets hartsämnen har förändrats till 
hårdare konsistens och mörkare färgton, vilket tyder på medeltida virke. Tröskeln har 
tillverkats av ett tidigare använt virke från okänd anläggning. Datorbearbetning ger 
förhöjd korrelation med referenskronologi för ett medeltida årtal.
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Identifikation Antal mätta 
årsringar

Sawed
Vankant

Årtalet för 

yttersta mätta 
årsringen

Årtalet för 

innersta mätta 
årsringen

Utöhus 18 Vinden, västgavel, ram- 
sågad bräda över norra fönstret. 
Brädan har satts på plats vid 
ombyggnad av övre gavelpartiet.

112 1798 1687

Utöhus 19 Vinden, västgavel, 
nischplanka vid norra fönstret.

67 - 1595 1529

Utöhus 20 Vinden, sydsida, l:a 
dragband från väst, förbundet med 
ankarslut.

44 s k

Utöhus 21 Vinden, norrsida, l:a 
dragband från väst, förbundet med 
ankarslut.

45 V

Utöhus 22 Vinden, norrsida, 2:a 
dragband från väst.

39 V

Utöhus 23 Vinden, sydsida, 2:a 
dragband från väst.

93 V

Utöhus 24 Vinden, söder, mitt, ram- 
sågad bräda, spikad mellan nedre 
hanband.

110 - 1646 1507

Utöhus 25 Vinden, norrsida, 
det östra dragbandet.

59 s k

Utöhus 26 Vinden, mitt, N-S band 
norra ändan i höjd med nedre han
banden.

59 V

Utöhus 27 Vinden, söder, kort 
ramsågad bräda bredvid no 24.

224 -

Utöhus 28 l:a våningen, västra, 
norra rummet, ramsågad golv
planka, norr.

102 V 1777 1676

Utöhus 29 l:a våningen, västra, 
norra rummet, f d golvplanka, 
hyvlad på undersidan.

165 -

Utöhus 30 l:a våningen, väster 
om entréen, södra rummet, 
golvplanka no 3 från norr.

225 '

Kommentar: De undersökta golvbjälkarna ligger löst på fyllning ovan tegelvalven utan 
band med väggen. Bjälkarna i rummet öster om entréen vilar på samma sätt. De östra 
rummen med högre golvnivå har inte undersökts.

Takstolen: Prov no 20, 21, 22, 23, 25 och 26 är samtida med varandra men har trots 
detta inte kunna dateras. En grov N-S bjälke i vindens mitt och i höjd med de övre 
hanbanden har inte undersökts med hjälp av träprov. Övriga virken i takkonstruktionen 
är för smäckra för att ge bidrag till datering.

14 maj 1998 
Alf Bråthen
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Fotoförteckning

1. Skiss av Erik Dahlberg, 1660-tal, som visar Utöhus sett från Grönsöö Säteri. 
I bildens högerkant syns södra fasaden och östra gaveln. (KB) 30

2. Utöhus avbildat av Karl Gripenhielm i hans Mälarkarta, 1689. Bilden visar 
norra fasaden och östra gaveln. (Nord.M) 30

3. Fasad mot söder, västra delen. 31
4. Fasad mot söder, östra delen. 31
5. Fasad mot norr med jämn krönhöjd på gråstensmur till vänster samt mer 

ojämn och högre gråstensmur till höger. 31
6. Gavel mot öster med delvis synligt hlinderingsband över övervåningens 

fönster. 32
7. Privetöppning i nordväggen. Originalläge i mitten, till vänster 1600-talets

privetanläggning och längst till höger källarglugg till markvåningens 
rum 03. 32

8. Ursprunglig privetöppning mot norr i byggnadens västra del. 32
9. Ankarslut med omtag från 1600-talets mitt. Sydöstra hörnet. 33
10. Ankarslut från 1700-talet. Norra fasaden. 33
11. Avtryck av bom till byggnadsställning i norra fasaden, diameter ca. 6-8 cm. 

Rest av senare bruk (1600-tal) i dess underkant. 34
12 Markvåningens murverk och valv i rum 03 mot öster. 34
13 Murverk mot väster i markvåningens rum 03 med i fonden ursprungligt 

tegelmurverk för den inre trappan till huvudvåningen. 34
14. Pelare från 1700-talet i markvåningens östra del (rum 02) för att säkra mot 

tyngden av nya eldstäder i huvudvåningens östra del. 35
15. Markvåningens entrérum (01) med 1600-talets förändring i form av genom

bruten tvärmur och i fonden ny igensättning mot väster. 35
16. Huvudvåningens förstuga (rum 11) med trapplopp från 1800-talet och med 

synlig murförtjockning i rummets fondvägg. Till höger igensatt ursprunglig 
privet. 35

17. Ursprunglig privet i huvudvåningens nordvästra kammare (rum 19). 35
18. Huvudvåningens stora sal (rum 12). Södra väggen med tidigare framtagen 

hörnbildning och valv för originalfönster till höger. I bildens mitt fönster
nisch från 1650-talet. (foto RAÄ) 36

19. Delvis igenmurad ursprunglig fönsternisch i rum 18. 36
20 Ursprunglig fönsternisch i rum 13. Ljusöppningens igenmurningi bildens 

högra kant. 36
21. Lågt sittande ursprunglig fönsternisch med igenmurad ljusöppning. Nord

väggen i rum 21. 37
22. Fönsternisch från 1650-talet med sitthänkar i rum 18. 37
23. Framgrävd tvärgående originalvägg mot väster i rum 16. 37
24. Till höger i bilden den västliga begränsningen av den nyfunna bjälktäckta

gången i markvåningen. Sedd från rum 16. 38
25. Övervåningens rum 21 mot väster. Avsmalningen av murtjockleken med 

synlig ojämn hyllbildning syns strax under vindsbjälklaget. 38
26. Östra gavelväggens norra hörn med spår av förändrat fönsterläge och 

anfangssten för valv. 39
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27. Detalj av föregående bild. 39
28. Skytteglugg i övervåningens sydöstra del i rum 21. 39
29. Tre skift uppskjutande originalmur i östra gaveln i rum 31 mellan 

fönster. 39
30. Takstolar på vinden i rum 31 med stabiliserande snedsträvor och nedtill 

uppstyltning av takpanel över takfotens utkragning. 40
31. Littereringsmärke på takstol 21 (se fig 5). 40
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Denna rapport beskriver de undersökningar som se
dan 1995 genomförts på Utöhus, beläget på Arnö i 
Mälaren. Syftet med studierna har varit att fördjupa 
kunskapen om det senmedeltida fasta stenhusets 
byggnadshistoria och tolkning av dess ursprungliga 
konception i relation till senare förändringsskeden. 
Som byggnaden framstår idag tecknar den fortfarande 
bilden av ett av sekler ärrat och övergivet hus där 
upplevelsen av medeltid ändå tydligt framgår. Kraft
fulla murverk i ålderstigen byggnadsteknik av gråsten 
och tegel formar en enkel sluten byggnadskropp.

Utöhus har varit föremål för forskning alltsedan 1890- 
talet och det tidiga 1900-talet men aldrig på ett mer 
systematiskt sätt. De senaste årens studier av såväl 
teoretisk som konkret byggnadsarkeologisk art har 
lämnat många nya rön, bl.a. förutsättningar att tolka 
dess ursprungliga planlösning men har också givit 
upphov till nya frågeställningar.

Alf Bråthens dendrokronologiska resultat har givit nya 
hållpunkter för datering. Sigurd Rahmqvist har klar
gjort den medeltida ägarlängden och Åke Nisbeth har 
bearbetat arkivuppgifter från 1600-1800-talen. Den 
arkeologiska avrapporteringen föreligger redan i 
RAÄ:s rapport 1999:16 om Utöhus av Johan Anund. 
Projektledare har varit Ove Hidemark i samarbete 
med Anders Rosenberg och Karin Andersson.

Sammantaget utgör de nya resultaten konkreta ut
gångspunkter för en fortsatt forskning i Utöhus sam
mansatta historia.
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