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Abstract 

Eriksson, A. 2016. Två rum och kök: En jämförande studie om medeltida bokultur på Gotlands 

landsbygd. 

Eriksson, A. 2016. Two rooms and a kitchen: A comparative study about medieval dwelling 

culture on the gotlandic countryside. 

Medieval dwelling houses of a similar type have been documented on Gotland in archaeological 

investigations. They all have common planning, a rectangular house foundation divided into 

two rooms and a square-shaped fireplace which is located in one of the corners. In this study 

the aim is to find out when this type of building was first introduced on Gotland as well as why 

it was adopted. Another aim is to compare the gotlandic houses with similar buildings from 

other places in Scandinavia? The method used to answer these questions consists of a 

comparison between visually similar houses from Gotland and the mainland based on 

orientation, dimensions, construction and dating.  

The comparison shows that the majority of the foundations investigated frequently are oriented 

west east, that the average dimensions are approximately 8 × 6 m and that the houses 

approximately can be dated between the 12th and 13th century.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion, problem och syfte 

Många medeltida husgrunder som undersökts i arkeologiska undersökningar runtom på Gotland 

visar stora likheter. Den tydligaste likheten är en planlösning indelad i en förstuga och en 

storstuga. Ett annat kännetecken som husen har gemensamt är att eldstäderna förekommer som 

kvadratiska stenkonstruktioner i storstugans ena hörn vilket gör att de i många fall kan 

identifieras som fundament till ugnar. Ingen övergripande jämförande studie inriktad på dessa 

gotländska hus har tidigare genomförts. Olika forskare har dock noterat likheter mellan några 

av husgrunderna. I den här studien är syftet att ta reda på mer om de gotländska 

tvårumsstugornas ursprung och diskutera orsakerna till deras utveckling.  Hus är också 

konstruktioner som via olika normer speglar samhällets identitet, därför är syftet även att se 

vilka normer dessa hus följer. Studien kommer att kretsa kring följande frågeställningar: 

 När utvecklades den här bostadstypen? 

 Hur skedde övergången till hustypen och ugnen och varför? 

 Vilken funktion hade husen? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan hus från Gotland och övriga Skandinavien? 

 Kan återkommande fenomen som syns vid jämförelserna användas för att lättare tolka 

dåligt bevarade husgrunder? 

I sekundärkällorna beskrivs och diskuteras eldstäderna med en inkonsekvent terminologi. 

Exempel på ord som förekommer är: ”hörnhärd”, ”härdpall”, ”ugn”, ”rökugn”, ”spis” och 

”spisröse”. En del av de här orden är lättare att tolka än andra. I den här studien har tolkningen 

gjorts att hörnhärd enbart syftar på en eldstad anlagd mot ett hörn i huset, utan att definiera om 

det rör sig om en ugnskonstruktion eller öppen härd, ordet används därför på ett ”neutralt” sätt. 

Härdpall är också ett återkommande ord som till exempel används i rapporterna från Västergarn 

samt av Anna Lihammer (2008). Begreppet härdpall syftar uppenbarligen på de kvadratiska 

stenkonstruktioner som utgjort fundamentet till eldstaden. Ugnar nämns i majoriteten av 

texterna och kännetecknas av de murade stenkonstruktioner som har anlagts ovanpå 

härdpallarna. I vissa källor specificeras dem som rökugnar vilket är ugnar utan skorsten där 

röken gick rätt ut i rummet innan den sipprade ut. Ordet används mestadels i källorna gällande 

(Dutra Leivas & Hennius 2005; Lihammer 2008; Bless-Karlsen 2010) men också av Kilger (et 

al 2015). Spis är den term som här anses vara mest problematisk. Med tanke på ordets betydelse 

idag kan det förknippas med en uppvärmd häll. I källorna används dock termen ofta synonymt 

med ugnen. Spisrösen är således också ett ord för de stenskoningar som eldstäderna lämnat efter 

sig.  

 Att tolka hur ett hus kan ha legat utifrån enbart en eldstad eller en fragmentarisk husgrund 

är inte nytt för den här studien. Andrea Horvath och Björn Pilefelt (2012: 31) skriver till 

exempel att arkeologerna vid undersökningen av en medeltida spis i gotländska Tajnungs fick 

göra en sådan tolkning. Där utökades det ursprungliga 5 × 1 m stora schaktet till 7 × 4 m efter 

hur huset bör ha legat. Även vid schakt 17 från Västergarn har arkeologer försökt tolka 

husväggarnas placering (Norderäng 2007: 6). Förhoppningen med den sista frågeställningen är 

att normer hos de gotländska husen, om några kan påvisas, ska kunna fungera som 

utgångspunkter när arkeologer vid framtida undersökningar ska tolka liknande hus. 
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1.2 Metod 

För att kunna urskilja normer i byggnadsskicket kommer studien att baseras på morfologiska 

jämförelser av totalt 11 liknande husgrunder. Först kommer åtta huslämningar från Gotland att 

jämföras, de kommer sedan att jämföras med tre liknande hus som hittats i övriga Skandinavien 

med anledning att se om, och i så fall hur mycket, det gotländska materialet skiljer sig. Studier 

på hus från det skandinaviska fastlandet kommer även göras för att se ifall tolkningar kan 

användas för att få svar på oklarheter hos de Gotländska husen. 

 Husen kommer att studeras utifrån fyra olika aspekter: Orientering i förhållande till 

väderstreck, mått, konstruktion och datering. Konstruktion innebär till exempel vilken teknik 

som använts för syllen, alltså de stenrader som utgjort fundamenten för husväggarna, och vart 

eldstaden varit anlagd. För att kunna få en indikation över när husen började byggas kommer 

husens dateringar att jämföras. Via analysresultaten kommer sedan möjligheten att använda 

eventuella resultat vid tolkningar i fält att diskuteras.  

1.3 Avgränsningar 

I den här undersökningen är temat bokultur, fokus ligger därför på bostadshus. En bostad kan i 

många fall definieras av förekomsten av en eldstad (Kilger et al. 2015: 76), därför kommer den 

här studien enbart att jämföra hus inredda med eldstäder. Det förekommer dock att arkeologer 

finner hus som verkar vara bostadshus men som saknar eldstäder. En tolkning är att dessa har 

använts som sommarstugor (Bless-Karlsen et al. (2013: 57). 

 Studien utgår ifrån de medeltida hus och hörnhärdar som har upptäckts i Västergarn under 

Högskolan på Gotlands seminaregrävningar. Anledningen till att Västergarn valts som 

utgångspunkt är dels platsens många huslämningar vilka utgör en bra start för en jämförande 

studie. Ulrika Söderström (2013: 51) skriver också att mynt och övriga föremål tyder på att 

Västergarn som tidigast kan dateras till 1000-tal. Det här gör även att platsen lämpar sig väl för 

kronologiska studier, i det här fallet på tvårumsstugornas och härdpallarnas ursprung. 

 Från Västergarn kommer huslämningar från schakt 17, 45 och 59 att jämföras. Utöver 

materialet från Västergarn utgörs studien av ytterligare fem gotländska husgrunder. Dessa 

består av: Hus 3 från gården Fjäle i Ala socken som tros ha existerat från 200/300- till 

1300/1400-tal (Carlsson 1981: 38). Husgrunden från schakt 6 från utgrävningen i Tajnungs 

vilken ingick i Dan Carlssons projekt om den gotländska gården under yngre järnålder och 

medeltid (Horvath & Pliefelt 2012: 2). Hus 1 från gården i Fole som diskuteras av Erik Bohrn 

(1942: 61–70). Prästgården i Hellvi som presenteras av Gun Andersson (1979: 33–40), samt 

huset i Bingeby som diskuteras av Eva-Lena Gerdin (2007: 132–138). Utöver dessa gotländska 

hus finns också två hus från det svenska fastlandet samt ett hus från Norge. Dessa utgörs av det 

medeltida torpet vid platsen Näsan i Uppland som presenteras av Ivonne Dutra Leivas och 

Andreas Hennius (2005), hus 1 från Attersta i Närke som presenteras av Katherine Bless-

Karlsen (et al. 2013) och rökstugan från Gamlebyen i Oslo som presenteras av Arne Berg (1992: 

17–26). 

 Av dessa 11 husgrunder delar nio en gemensam planlösning indelad i två rum med en 

eldstad i det större rummets ena hörn. Schakt 17 och 45 från Västergarn utgörs av mindre 

anläggningar som delar morfologiska likheter med eldstäderna från de övriga husgrunderna. 

Dessa är inkluderade i studien för att svara på den slutliga frågeställningen, det vill säga om det 

visar sig att studien resulterar i ett synligt mönster utifrån de fyra jämförelsepunkterna som kan 
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komma till användning när arkeologer på Gotland i framtiden ska tolka ofullständiga 

husgrunder eller lokalisera syllen utifrån enskilda härdpallar. 

 Fler möjliga härdpallar finns dokumenterade från Västergarn, till exempel anläggningarna 

från schakt 25 och 50, även anläggningen från schakt 36 har en bekant konstruktion. Dessa har 

lämnats utanför studien dels för att hålla antalet exempel på en hanterbar nivå utifrån studiens 

omfattning. anläggningen i schakt 25 ansågs också vara utseendemässigt svårtolkad och är 

därför svår att jämföra med övriga exempel.  

1.4 Källmaterial och Källkritik 

Allt material som beskrivs och jämförs i den här studien kommer från litteratur i form av 

grävrapporter, artiklar och böcker. Förutom två besök på gården Fjäle i Ala socken där både 

husgrunder och rekonstruerade hus finns att inspektera har inga övriga studier av husgrunder 

och anläggningar i första hand utförts.  

 De olika husgrunderna har grävts ut och dokumenterats av olika personer, dessa har alla 

haft sina egna tolkningar, prioriteringar och förkunskaper vilket också avspeglar sig i 

litteraturen. 

 Det är inte alla husgrunder i materialet som har fått en area dokumenterad. För att kunna 

jämföra husens storlek har ungefärliga mått i efterhand estimerats med hjälp av skalstockarna 

från översiktsbilderna. Vid mätning av hus som saknar delar av syllen har måtten tagits från 

den bevarade delen av syllen för att få fram husets minimiarea. Dessa mått är inte exakta, utan 

är till för att få en uppskattning om storleken. Ett exempel är huset från schakt 59 i Västergarn 

som saknar syllen från ena gaveln. 

 Tre liknande hus från övriga Skandinavien inkluderas i jämförelsematerialet. De här husen 

är utvalda på grund av deras likheter med de gotländska husen, hur vanliga dessa hus har varit 

utanför Gotland är inte en del av studiens syfte.  
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2 Bakgrund och Tidigare forskning 

2.1 Byggnadsutvecklingen under järnåldern 

Föreliggande studie handlar om byggnadsutvecklingen under medeltiden, men för att kunna 

sätta sig in i ämnet är det nödvändigt att först skapa en bild över de tidigare ändringar som lett 

fram till det medeltida byggnadsskicket. De medeltida husens konstruktion kan ses som 

resultaten av en utvecklingsprocess som har börjat för länge sedan och för att kunna 

kontextualisera dessa drag är det viktigt veta vilket tidigare stadie de utgått ifrån. 

 En vanlig typ av huskonstruktion på Gotland under äldre järnålder var stora, avlånga hus 

vars lämningar idag går under flera namn som stengrunder, kämpgravar, jättegravar och 

ättegravar (Olsson 1997: 93). Carlsson (1981: 37) skriver att dessa hus dateras till perioden 

från romersk järnålder (kr.f.–400 e.Kr.) till folkvandringstid (ca 370–600 e.Kr.). Han 

förtydligar också att inga stengrunder som påträffats kan dateras till efter ca 600 e.Kr. vid vilken 

tidpunkt en ny typ av huskonstruktion också lär ha införts. Just vilken huskonstruktion det rör 

sig om går inte att säga säkert då inga husgrunder med en tydlig datering till vendeltid (ca 550–

800 e.Kr.) kan säkerställas (Carlsson 1979a: 146). Carlsson (1979a: 133–146) diskuterar 

möjligheten att hus 4 från ödegården Fjäle möjligen kan fylla detta hål. Hus 4 är en husgrund 

bestående av flertalet stolphål som utgör rektangel. 14C-dateringar på trärester från stolphålen 

visade ett brett tidsomfång där de äldsta proverna daterades till ca 695 e.Kr. och de yngsta till 

1100–tal, Carlsson har gjort tolkningen att stolparna under en lång period har bytts ut 

allteftersom på grund av förruttnelse. 

 Under vikingatiden ökade också antalet hus 

på gårdarna samtidigt som de blev mindre. 

Tidigare under järnåldern byggdes större 

treskeppiga hus som gav rum åt de flesta av 

gårdens olika aktiviteter och nödvändigheter 

(Ros 2009: 45–46; Fallgren 2008: 67, 

Mårtensson 2001: 5). Under vikingatiden 

började mindre, enskeppiga hus att byggas. Hos de enskeppiga husen var väggarna starka nog 

att bära upp taket vilket gjorde att stolpar inuti husen inte behövdes. Hus fick också olika 

funktioner vilket ökade antalet byggnader på en gård. På Gotland skedde dock övergången till 

enskeppiga hus något tidigare. (Ros 2009: 45–46; Fallgren 2008: 68). Förutom dessa två typer 

förekom även tvåskeppiga hus, men de var inte lika vanliga (Görhberg 2000: 20). De mindre 

enskeppiga husen kunde vanligtvis fungera som bostäder, matförråd och ladugårdar. Ytterligare 

exempel är bastur, smedjor och stall (Svensson 2008: 32–33). Tryggve Siltberg (2010: 310) 

skriver också om en byggnadsuppräkning från 1600-talet på en gotländsk hamnfogdes gård som 

nämner fler olika husfunktioner. Här står det om bland annat om brygghus, saltbodar och ett 

kök med kammare. 

  

 
Figur 2: Exempel på treskeppig huskonstruktion 

(t.v.) och enskeppig huskonstruktion (t.h.). 
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2.2 Undersökningar av medeltida husgrunder på Gotland 

Huset i Fole presenteras av Erik Bohrn (1942: 61–70) som också var ledare för undersökningen 

av gården år 1937. Fole är således det äldsta dokumenterade undersökningen i den här studien. 

Gården bestod av fyra hus arrangerade i en oregelbunden fyrkant. De tre tydligaste husen 

tolkades som bostadshus, förrådshus och lada. 

 Gun Andersson (1979: 33–40) presenterar prästgården i Hellvi socken som grävdes ut 

under åren 1978 och 1979. Hellvi Prästgård har sin plats i den här undersökningen eftersom den 

följer den planlösning som är aktuell för den studien. Det är också intressant att jämföra de 

vardagligare bostadshusen med en bostad kopplad till högre status.  

 Ödegården Fjäle i Ala socken diskuteras utförligt av Dan Carlsson i flertalet artiklar och 

böcker (Carlsson 1979a: 127–138; 1979b: 163–168; 1981: 37–47). Vid utgrävningar som 

inleddes i Fjäle 1977 kunde det konstateras att det på platsen fanns husgrunder från hus av tre 

olika typer. Tillsammans ska hustyperna ha täckt perioden från folkvandringstid till 

senmedeltid (Carlsson 1979a: 127; 1981: 38). I den östra delen av boplatsområdet finns en 

stengrund och i områdets västra del finns husgrunder efter hustyper som Carlsson kallar 

stolphålshus och stenfotshus. Stolphålshusen skriver Carlson (1981: 38) ska ha varit 

föregångare till stenfotshusen. Termen stenfotshus syftar på den stensyll som husgrunderna 

består av. Fjäle är en viktig plats för studier som denna, förutom att ett av husen utgör en del i 

den här undersökningen är ödegårdens långa historia också en viktig del i diskussionen om 

hustypens datering.  

 I sin kandidatuppsats skrev Jenny Lindström om en medeltida ödegård på Fårö. Syftet med 

uppsatsen var att undersöka förhållandet mellan tre utgrävda husgrunder på en ödegård genom 

att studera fyndmaterialet från platsen. Frågeställningarna handlade om huruvida husen varit 

samtida och vilka aktivitetsytor som kunde spåras med hjälp av materialet (Lindström 2009: 2–

5). På ett likande sätt kommer den här studien att gå in på husens användning genom att ta upp 

eldstaden som aktivitetsyta. 

 Leif Ekengrens kandidatuppsats handlar om olika huskonstruktioner från järnåldern. 

Uppsatsens syfte var att redogöra för olika typer av hus som förekom under järnåldern i Sverige 

samt att beskriva deras konstruktion och kartlägga de olika typernas utbredning i landet 

(Ekengren 2011: 2–4). Likt Ekengrens studie handlar även den här studien om 

huskonstruktioner och deras utveckling. 

 Christoph Kilger, Frédéric Elfver och Gustaf Svedjemo skrev 2015 om 

bebyggelseutvecklingen i Västergarn ur ett numismatiskt perspektiv, alltså utifrån myntfynd. I 

artikeln argumenterar författarna att många av de undersökta husen på platsen ska ha varit 

uppvärmda bostadshus på grund av de många härdarna som hittats. Här nämns också likheten 

mellan de påträffade husgrunderna och andra hus som hittats på Gotland, bland annat husen i 

Fjäle, Tajnungs och Bingeby. Författarna påpekar även likheter mellan de eldstäder som 

påträffats i Västergarn och andra som hittats på fastlandet (Kilger et al. 2015: 76). Den här 

artikeln är relevant för studien eftersom författarna tar upp härdarnas koppling till bostadshus, 

likheter mellan hus av den här typen samt vissa likheter med fastlandet. 
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2.3 Studier på Skandinaviskt byggnadsskick 

De hus som lyfts fram i den här studien visar stora likheter vad gäller planlösning och eldstad 

med den skogsfinska byggnadstraditionen. Skogsfinnarna kallas de finnar som under 1500-

talets slut emigrerade till Sverige. Med sig från Finland hade de traditioner som också 

avspeglades i deras byggnadskick. De skogsfinska hustyperna består dels av rökstugor, eller 

pörten. Dessa pörten har en s.k. rökugn i ett av hörnen och istället för skorsten en rökledande 

kanal i trä (Mårtensson 2001: 66–69; Wedin 2009: 9). Anledningen till att det skogsfinska 

byggnadsskicket tas upp i den här studien är att husen har så stora likheter med de undersökta 

husgrunderna från Gotland. Många av dessa pörten finns också kvar idag och en del är till och 

med fortfarande i bruk (Mårtensson 2001: 68–69). På Gotlands landsbygd finns det inte några 

stående trähus kvar äldre än 1800-talets mitt (Gerdin 2007: 134), därför visar de skogsfinska 

husen en idé på hur bokulturen skulle kunnat se ut under medeltiden på den gotländska 

landsbygden. 

 En av de personer som var tidigast med att utforska byggnadsskicket i Skandinavien, och 

främst då i Norge, var den norske sociologen Eilert Sundt. Sundt studerade bland annat 

tvårumsstugan vilken han kallade ”stuga med förstuga”. Den här hustypen tolkade han som en 

av de vanligaste och äldsta byggnadstyperna på den norska landsbygden (Christophersen 2001: 

53). I en av sina böcker, Om bygnings-skikken på landet i Norge, tar han upp ett stort antal 

exempel på olika huskonstruktioner och andra byggnadstillhörigheter, däribland rökugnen 

(Sundt 1862: 116–121). 

 Axel Christophersen (2001: 51–53) skriver om idén om rummet som social konstruktion 

vilken utvecklades inom arkeologin under det sena 1900-talet. Han skriver även om de 

sociokulturella betydelser en bostad har och använder tvårumsstugan som exempel. 

Tvårumsstugan var den vanligaste formen av bostadshus i de gamla norska bygårdarna och var 

utvecklad och anpassad enligt landsbygdens sociala och kulturella normer.  

 Hans Mårtensson (2001: 3) dokumenterar eldstäder från olika tider och områden och 

beskriver den viktiga roll eldstaden, samt elden i sig, haft för människor sedan urminnes tider. 

Han nämner bland annat rökugnen och det skogsfinska byggnadsskicket. (Mårtensson 2001: 

66–69) Tyvärr följer inte boken den vetenskapliga standard som finns i annan 

forskningslitteratur och stärker inte information med fullständiga referenser.  

 2004 ägde en arkeologisk undersökning rum i Sofielund i Kolbäcks socken, Västmanland. 

I sin rapport skriver Anna Lihammer (2008: 5–7) att det på platsen fanns bebyggelse daterad 

till sen vikingatid och medeltid i form av bland annat flertalet hus, en tegelugn, hägnader och 

en kultplats. Målen med utgrävningen var att dokumentera materialet innan platsen gjordes om 

till tomtmark samt att få en uppfattning om förhållandet mellan de olika lämningarna och deras 

förhållande till omgivningen. I rapporten skriver Lihammer (2008: 20–24) ingående om 

rökugnens utformning och användning. Källan är på så vis användbar för tolkning och 

diskussion 

 Jonas Ros (2009) skriver om Sigtuna under sen vikingatid och tidig medeltid och tar upp 

flera delar av samhället i Sverige. Ros (2009: 40) skriver detaljerat om inomhusmiljön, 

byggnadsskickets utveckling och olika tekniker för husbyggande. Delar av informationen som 

Ros presenterar kommer från historiska källor som Olav den heliges saga. Även om boken är 

baserad på det Svenska fastlandets byggnadsskick kan den inspirera tolkningar av det 

gotländska materialet. 
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3. Bokultur som teori 

Begreppet bokultur kan kanske bäst förklaras genom att sättas in i vår egen tid. Tänk dig att du 

befinner dig i köket i ett tidigare okänt hus och behöver slänga något i soporna, i köket finns 

många luckor, vilken börjar du med att öppna? den under diskhon? Du behöver även uppsöka 

toaletten, vart letar du först? i hallen? Det handlar alltså om normer, oskrivna regler för hur det 

”helt enkelt” ska vara i ett hem. Ett annat ord är konvention, en gemensam men outtalad 

överenskommelse om hur saker och ting ska fungera i ett samhälle. Konventioner finns för att 

underlätta vår vardag och när de bryts kan situationer uppfattas som mer besvärliga.  

 Christophersen (2001: 52–53), Ros (2007: 46), Mårtensson (2001: 4) och Hans Göthberg 

(2000: 17) skriver om hur byggnationen av bostadshus till stor del handlar om att organisera 

rummet efter dessa oskrivna regler samt hur bostaden utgör en aktiv deltagare i uttryckandet av 

identitet snarare än en simpel ram runt privatlivet. Hus kan till exempel ha konstruerats utifrån 

standardiserade mått värdering knutna till husens rum (Kyhlberg 1995 se Göthberg 2000: 17). 

Mårtensson (2007: 1) tillägger även att den glesa befolkningens traditioner och sedvänjor 

bidrog till en långsam bostadsutveckling i norden. 
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4 Husgrunder på Gotland 

En av utgångspunkterna för den här studien är de härdpallar samt husgrunder med härdpallar 

som påträffades i Västergarn under de år Högskolan på Gotland höll utgrävningar på platsen. 

Vissa av huslämningarna har i grävningsrapporterna jämförts med andra hus på Gotland, till 

exempel husgrunden i schakt 59 som Söderström (et al. 2012: 37) påpekar visar stora likheter 

med ett av husen från gården Fjäle i Ala socken. Dan Carlsson (1981: 39), som skriver om Fjäle 

har i sin tur påpekat att de medeltida husen på gården visar stora likheter med bland annat huset 

i Fole och prästgården i Hellvi. Det är högst sannolikt att det finns fler, mindre kända exempel 

på liknande hus som kunde ha varit relevanta för den här studien. 

 Som nämndes i inledningen varierar terminologin mellan källorna. Vid beskrivning och 

diskussion rörande de olika exemplen kommer mestadels de termer som författarna själva 

använt sig av att refereras till. 

 Vid beskrivning av husens orientering kommer väderstrecken att förkortas som N, O, S och 

V samt som kombinationer av dessa, NO, SSV etcetera. Samtliga bilder finns också i större 

storlek i bilagan på slutet. 

4.1 Västergarn, schakt 17 

Vid utgrävningen 2007 fortsattes undersökningen av 

schakt 17 som påbörjades året innan. Johan Norderäng 

(2007: 5) skriver att arkeologerna hittade resterna från 

en huskonstruktion som troligtvis stått på en syll av 

dubbla stenrader under vad som tolkats vara en senare 

avfallshög av sten och trä. Det enda stolphålet som 

påträffades inuti huset sträckte sig djupt ned i marken 

och var placerat på ett sätt som inte verkade bärande, på 

grund av detta gjordes tolkningen att stolpen tillhört en 

tidigare fas. Stolpen syns i Fig. 3 som den mörkblåa 

markeringen. Av huset var bara en mindre del bevarat, 

nämligen en lerpackning varpå en 130 × 70 cm stor 

stenkonstruktion i oval form var placerad (se Fig. 15 i 

bilagan för närbild). Anläggningen bedömdes vara en 

möjlig ugn och var enligt Norderängs (2007: 5) tolkning placerad i husets gavel. Utanför husets 

västra vägg hittades ett mynt med en datering till c. 1140–1225 eller 1225–1288 (Norderäng 

2007: 5). Kilger1 ger mynten en mer exakt datering till 1220– 1288. Den svarta rektangeln i 

Fig. 3 visar det NNV–SSO läge samt omfång Norderäng (2006: 6) vid utgrävningen tolkade att 

huset kan ha haft. Den här tolkningen gjordes tidigt i undersökningen om Västergarn och 

förkunskapen om husen på platsen var således liten. Här kan med säkerhet sägas att huset i 

tolkningen är aldeles för litet då eldstaden tar upp närmre hälften av husets totala yta. I 

slutdiskussionen kommer husets placering att tolkas pånytt. 

  

                                                           
1 Christoph Kilger. Universitetslektor vid Campus Gotland. E-post 12 maj 2016. 

 
Figur 3: Schakt 17. Illustratör: Johan 

Norderäng. Används med tillstånd från 

Christoph Kilger 
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4.2 Västergarn, schakt 45  

Under utgrävningen 2010 undersöktes en stenpackning 

bestående av två lager som påträffades i den norra delen av 

schakt 4). Det övre utgjordes av knytnävsstora stenar som 

blivit utsatta för eld (Norderäng et al. 2010: 10–11). Kilger2 

nämner också att ett tjockt lager av bränd lera hittades i 

stenpackningen vilket inte är omnämnt i rapporten. I lagret 

under var stenarna större och opåverkade av eld, lagret hade 

också en nästintill kvadratisk form. Stenpackningen var 3,2 

× 1,9 m och vilade på en bädd av sand, dess yttre kanter låg 

på en ram av träplankor som verkar ha sträckt sig runt hela 

konstruktionen. Några väggar eller syllar runtom 

stenpackningen syntes inte vid utgrävningen. 
Trämaterialet från den här ramen kunde dateras till 782–1024 

f.Kr. (2 sigma) I stenpackningens nordöstra hörn fanns rester 

av vad som tolkats som ett stolphål. Den här stolpen inte ha haft en bärande funktion och var 

den enda som hittades. Slutsatsen vid undersökningen var att den skörbrända stenpackningen 

varit en plats för eldning av något slag, men att storleken uteslöt att det ska ha rört sig om en 

eldstad eller härd från en bostad (Norderäng et al. 2010: 10–11). 

4.3 Västergarn, schakt 59  

2012 hittades i schakt 59 ytterligare en husgrund som 

kom att hamna i fokus för utgrävningen det året. 

Husgrunder bestod av en mycket välbevarad stensyll. 

Söderström (et al. 2012: 32–39) tolkar att syllen från 

den norra och östra väggen saknades, husgrunden var 

dock så pass välbevarad att den resterande stensyllen 

visade ett hus som varit legat i V–O riktning. Huset 

var indelat i ett större och ett mindre rum med en 

eldstad tolkad som en möjlig ugn placerad i det större 

rummets sydvästra hörn. Den bevarade stensyllen 

bestod i överlag av dubbla rader stenar, i mitten på den 

västra kortsidan var syllen däremot nästan dubbelt så bred, här tolkades ingången till huset vara. 

Det framgår inte i rapporten hur stort huset har varit, men utifrån planritningen går det att 

rekonstruera ett hus som minst varit ca 9 × 4,5 m. Söderström (et al. 2012: 34) skriver att det i 

ruta 6, vid eldstadens nordöstra hörn, fanns en mörkfärgning i jorden med en storlek som 

indikerade att det möjligtvis kunde varit platsen för en stolpe.  

 Husgrunden blev endast avtorvad och inga vidare undersökningar genomfördes. Dock 

hittades bland annat. pärlor, en lertärning och östersjökeramik. Det konstaterades också att 

huset delade stora likheter med ett av de större husen, daterat till 1250–1360, som undersöktes 

på ödegården Fjäle. Fyndmaterialet, ihop med likheterna med Fjälehuset, antydde att huset varit 

i bruk under 1200-talet. (Söderström et al. 2012: 37) 

                                                           
2 Christoph Kilger. Universitetslektor vid Campus Gotland. E-post 4 maj 2016. 

 
Figur 4: Schakt 45. Illustratör: 

Johan Norderäng. Används med 

tillstånd från Christoph Kilger. 

 

 
Figur 5: Schakt 59. Illustratör: Gustaf 

Svedjemo. Används med tillstånd från 

Christoph Kilger. 
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4.4 Fjäle i Ala 

På gården Fjäle i Ala socken finns ett flertal olika husgrunder som 

visar att platsen varit bebodd från ungefär 200- till 1400-tal 

(Carlsson 1981: 38). Av dessa är det hus 3 som vi här ska 

undersöka närmare. Carlsson (1979a: 130) skriver att huset var 

anlagt direkt ovanpå ett tidigare stolpbyggt hus (hus 2) och att 

syllen bestod av enkla rader av 0,2–0,8 m stora. Den nordöstra 

långsidan syntes det dock inga spår av. Carlsson skriver också att 

huset fick de ungefärliga måtten 7 × 5 m och låg med sin längdaxel 

orienterad i en NNV–SSÖ riktning. I den nordvästra delen av huset 

syntes resterna av vad som antagligen varit förstugan. I det stora rummets västra hörn låg den 

2,5 × 2,2 m stora eldstaden placerad. I denna fann arkeologerna stenar i en storlek på 0,2–0.3 

m och en stor mängd bränd lera. Med hjälp av keramiken som påträffades i anläggningen har 

huset kunnat dateras till ca 1200–1350-tal (Carlsson 1979a: 127–130).  

4.5 Tajnungs, schakt 6 

Vid en fältundersökning vid Tajnungs i Hangvar socken 2012 

upptäcktes ett medeltida spisröse i form av en fyrkantig stenpackning. 

Horvath och Pilefelt (2012: 31–33) skriver att schaktet till en början 

var 5 × 1 m stort men att det sedan kom att utökas till 7 × 4 m baserat 

på vart husets väggar tolkades kunna ha gått. En del av stensyllen 

kunde tydas längst den norra långsidan i form av större 

kalkstensblock. De föremål som fanns i huset bestod av ett 

djurhuvudformat spänne från sen vikingatid eller tidig medeltid, 

keramik, en sigilstamp daterad till ca 1300-tal och en medeltidsmynt 

gotländsk vilket Kilger3 identifierar som en gotländsk korspenning från 1200-tal. (Horvath & 

Pilefelt 2012: 33). Huset ligger i en VSV–ONO riktning. 

4.6 Gården i Fole 

På gården i Fole hittades sammanlagt fyra hus. Av dessa 

är det bostadshuset (hus 1) som har den bekanta 

tvårumslösningen. Bohrn (1942: 61–70) skriver att huset 

hade en area på 12 × 7 m och en syll av skalmurad 

kalksten, alltså dubbla stenrader med en fyllning av 

småsten. I storstugans västra hörn låg eldstaden, som 

Bohrn betonar ska ha byggts samtidigt som huset. 

Eldstaden hade ett yttre skal av kalksten och en fyllning 

bestående av brunbränd lera och mindre stenar. Carlsson 

(1981: 39) tillägger att det här huset är daterat till ca 

1250–1350, vad dateringen grundas på framgår dock inte. Husets orientering är VNV–OSO  

                                                           
3 Christoph Kilger. Universitetslektor vid Campus Gotland. E-post 4 maj 2016. 

 
Figur 6: Hus 3 i Fjäle. 

Illustratör: Dan Carlsson. 

Används med tillstånd från 

Dan Carlsson. 

 

 
Figur 7: Huset i 

Tajnungs. Illustratör: 

Andrea Horvath. 

Används med tillstånd 

från Dan Carlsson. 

 

 
Figur 8: Hus 1 i Fole. Illustratör: 

Erik Bohrn. Redigerad av Dan 

Carlsson. Används med tillstånd från 

Gotlands Museum. 
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4.7 Prästgården i Hellvi 

Ungefär 75 m söder om Hellvi kyrka, ute på en äng, 

ligger ruinen efter en 15 × 8 m stor medeltida 

prästgård byggd i kalksten. Anderson (1979: 33) 

skriver att prästgården grävdes ut under åren 1978–

79 och att huset har byggts med ett tredje rum eller 

förrådsutrymme i den norra delen av förstugan. I 

storstugan fanns i det västsydvästra hörnet en 

eldstad. Eldstaden har tolkats av Anderson (1979: 

34–35) som flerfunktionell eftersom den såg ut att 

ha både en murad ugn och en öppen härd-yta (se Fig. 16 i bilagan). Bottnen på ugnen var 1,5 × 

1,1 m stor medan fundamentet för eldplatsen hade en area på ca 2 × 3 m, fundamentet sträckte 

sig även 40 cm ovanför golvytan. I huset påträffades bland annat keramik och mynt. Den större 

delen av fynden är daterade till 1400–1500-tal men ett fåtal föremål kan placeras under sent 

1200-tal och in på 1300-talet (Andersson 1979: 33–40). Husets orientering är VNV–OSO  

4.8 Huset i Bingeby 

Studiens sista exempel på gotländska hus är från Bingeby. Gerdin (2007: 132–133) skriver att 

huset hade en area på 8,2 × 6,2 m och var orienterat i V–O riktning. Vid utgrävningen tolkades 

att förstugan ska ha legat på den östra sidan och att den kvadratiska nedsänkningen som syns i 

det sydöstra hörnet av Fig. 10 ska ha varit ett tredje utrymme, liknande det utrymme som finns 

den norra delen av förstugan i prästgården i Hellvi. Syllen bestod mestadels av enkla rader av 

staplade kalkstensplattor, en del av den norra långsidan bestod dock av ett parti med 

skalmurskonstruktion. 

Byggnaden i sig samt golven 

i samtliga rum ska ha varit 

byggt av trä.Eldstaden, som 

var 1,8 × 1,8 m stor och 

bestod av kalksten och lera, 

låg enligt Gerdins tolkning i 

storstugans sydöstra hörn. På 

så vis hade man den direkt åt 

vänster när man klev in i 

storstugan. Dörröppningen 

mellan förstugan och 

storstugan tolkas alltså ligga 

direkt nordöst om eldstaden, 

vid den röda pilen i Fig. 10. 

Gerdin (2007: 134) nämner 

också att konstruktionen på eldstaden för henne var okänd, men att det borde ha funnits en 

mindre vägg på någon av härdpallens öppna sidor, vilken är dock oklart. Det hittades också 

murbruk i den tillhörande jorden som kan tyda på någon form av murad konstruktion ovanpå 

fundamentet. Gården kan via fynd som keramik, kammar och mynt dateras till perioden mellan 

tidigt 1200-tal och mitten på 1300-talet (Gerdin 2007: 138).  

 
Figur 9: Prästgården i Hellvi. 

Illustratörer: Gunnar Svahnström och Gun 

Andersson. Redigerad av Dan Carlsson. 

Används med tillstånd från Dan Carlsson 

 

 
Figur 10: Huset i Bingeby. Foto: Anna-Lena Gerdin. Används med 

tillstånd från Nils Blomkvist (red). 
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5 Husgrunder från övriga Skandinavien 

Ovan har husgrunder från Gotland med tvårumslösning och hörnhärdar presenterats. Men hur 

stora likheter syns egentligen mellan dessa Gotländska hus och liknande hus som hittats på 

andra ställen i Skandinavien? Det bör än en gång förtydligas att studien inte på något sätt 

försöker bevisa att hustypen har varit standardiserad.  

5.1 Medeltidstorpet vid Näsan, Uppland 

Under Upplandsmuseets arkeologiska undersökning vid Näsan i Björklinge socken, Uppland 

2005 hittades resterna av vad som senare visade sig vara spisröset från en medeltida rökugn. 

Dutra Leivas och Hennius (2005: 25–29) skriver att man runt spisröset fann spår av själva 

husgrunden. Med hjälp av Fig. 11 går det att räkna ut att arean på huset varit ca 7,2 × 4,5 m, 

huset har också en VNV–OSO riktning. Syllen var mycket otydlig för blotta ögat och husets 

avgränsningar tolkades via kontexter som nivå- och färgskillnader. Med tanke på den lilla 

mängden sten är det sannolikt att huset har stått på en syll av trästockar. I närheten av spisröset 

hittades tre stockar varav en såg ut att kunna vara en del av ytterväggen på långsidan medan de 

andra verkade utgöra väggarna till den västra gaveln och innerväggen. Vid utgrävningen 

tolkades att ingången kan ha legat på den norra långsidan och lett direkt in till storstugan (Dutra 

Leivas & Hennius 2005: 31). Det mindre rummet har också fått benämningen 

kammare/sidokammare, istället för till exempel förstuga. Spisröset låg i storstugans sydvästra 

hörn, hade en area på 3,6 × 3 m och 

vilade på en bädd av sand. I det 

sydvästra hörnet på eldstaden hittades 

ett stolphål. Själva ugnen lär till viss 

del ha varit byggd av tegel då uppåt 7 

kg tegelfragment kunde samlas ihop 

från rasmassorna. Två av stockarna 

daterades till 1280–1390 e.Kr. och 

1220–1295 e.Kr., ugnens hörnstolpe 

daterades till 1245–1288 e.Kr. och en 

nedgrävning från det nordvästra hörnet 

daterades till 1272–1298 e.Kr. 

(samtliga dateringar kalibrerade 1 

sigma). Via de enskilda dateringarna 

kunde torpet tidsbestämmas till 

högmedeltid (Dutra Leivas & Hennius 

2005: 33–34). 

 

 

 
Figur 11: Torpet vid Näsan. Illustratörer: Andreas 

Hennius, Per Frölund och Hans Göthberg. Används med 

tillstånd från Upplandsmuseet. 
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5.2 Attersta, hus 1, Närke  

Vid en utgrävning som ägde rum 2008 vid Attersta, 

fyra km söder om Örebro, Närke, skriver Bless 

Karlsen et al. (2013: 5) att arkeologerna undersökte 

en medeltida gård bestående av nio hus indelade i tre 

olika faser. Bless Karlsen et al. (2013: 55–57) skriver 

att det första huset från fas 1 (1150–1275 e.Kr.) 

sannolikt hade en tvårumslösning och var orienterat i 

en SV–NO riktning. Dessa tolkningar baserades på 

positionen av den ugnslämning som fanns i huset. 

Rekonstruktionsförslaget av husgrunden har en area 

på ca 7,2 × 5,2 m. Från botten och upp bestod ugnen 

av en bädd av sand som sannolikt haft en dränerande 

funktion varpå ett lager flata stenar var placerat. 

Dessa stenar var sedan täckta av ett lerlager som 

utgjorde golvet inuti ugnen. Längs med eldstadens 

östra och södra kant fanns en L-formad lerfodring 

samt en koncentrationer av mindre stenar, det här har 

tolkats som ett möjligt fundament till en eventuell 

träram. Vid eldstadens sydvästra hörn hittades ett 

stolphål som kan ha tillhört eldstaden eller väggen 

intill. 

5.3 Rökstugan i Gamlebyen, Oslo  

Arne Berg (1989: 17) skriver om ett hus från norska Gamlebyen som tolkats som en rökstuga. 

Huset var orienterat V–O med ett större rum på 4,7 × 4,7 m och en 1,2 m bred förstuga. 

Byggnaden var belägen under ett hus från senare tid som stått på kortare trästolpar. Vid den 

västra gaveln satt rökstugan också ihop med ytterligare ett hus. Eldstaden var 1,6 × 1,5 m och 

låg i det större rummets sydvästra hörn (Berg 1989: 23). Anledningen till att Berg tolkat 

eldstaden som en rökugn är det stolphål som fanns i eldstadens öppna hörn. Från den här stolpen 

har en syllstock gått längs med sidan av eldstaden in till ytterväggen. På så vis har eldstaden 

haft stödjande väggar på tre sidor. Stenen från eldstaden verkar ha murats direkt mot de 

omslutande väggarna vilket Berg (1989: 23–25) påpekar är mycket vanligt för rökugnar. Berg 

fortsätter att diskutera huruvida eldstaden haft eller inte haft en ugnskonstruktion. Ett argument 

för att eldstaden ska ha varit en ugn är att väggarna varit rejäla nog för att stödja en sådan 

konstruktion. Motargumentet är att den mängd sten som en ugn borde ha lämnat kvar inte har 

hittats. Anledningen varför skriver han kan ha varit att dessa stenar avlägsnats vid byggandet 

av det överliggande huset.  

 Det framgår inte vilken datering huset har fått. Dock skriver Berg (1989: 17) att de hus som 

hittats på platsen som äldst har kunnat dateras till 1100 samt att det överliggande huset brann 

ca 1250–1260, mellanrummet placerar huset någonstans däremellan, alltså från 1100 till tidigt 

1200-tal. (Se Berg 1989 sida 18, figur 1 för bild på husets planlösning). 

 
Figur 12: Huset i Attersta. Används med 

tillstånd från Stiftelsen Kulturmiljövård. 

 



14 
 

6 Analys  

6.1 Orientering 

Vid jämförelserna av husen är det första som noterats deras orientering i förhållande till 

väderstrecken. Av de åtta Gotländska husen är sex stycken byggda med sin längdaxel i en 

någorlunda väst–östlig riktning med varierande grad av förskjutning. Det här mönstret syns hos 

husen i schakt 59 i Västergarn, Fole, Hellvi, Tajnungs och Bingeby. Stenpackningen från schakt 

45 i Västergarn saknade kringliggande väggar och tolkades vid utgrävningen inte som en 

eldstad (Norderäng et al. 2010: 10). Anläggningen visar dock stora likheter med eldstäder från 

några av de andra husen, det här kommer att utvecklas i diskussionen. Om anläggningen har 

ingått i ett hus av den här typen är det troligt att även det här huset har följt en V–O orientering.  

 Två husgrunder sticker ut betydligt mer än de andra. Ett av dessa är huset i Fjäle med sitt 

NNV–SSÖ läge. Flera av de andra husen har en något diagonal vridning men för det här huset 

är vridningen stor nog att huset antagligen inte har byggts enligt dessa väderstreck. Detsamma 

gäller för anläggningen från schakt 17 i Västergarn som, förutsatt att huset har följt den tolkade 

planritningen, ligger i en närmst S–N riktning.  

6.2 Mått  

Husgrundernas storlekar varierar något. Husen från Tajnungs och Fjäle är de minsta med areor 

på 7 × 4 respektive 7 × 5 m. Husen från Bingeby och Västergarn schakt 59 är något större med 

areor på 8,2 × 6,2 och ca 9 × 4 m. De största husen utgörs av huset från Fole vilket är 12 × 7 m 

och Prästgården i Hellvi som är det absolut största på 15 × 8 m.  

 Härdpallarna ser ut att följa en ungefärlig standard i storlek på ca 2m2 men det finns några 

som är uppåt 3m. Exempel på dessa är den flerfunktionella eldstaden från prästgården i Hellvi 

och stenpackningen från schakt 45 i Västergarn. Måtten på stenpackningen ser dock ut att 

inkludera den skalmur som ser ut att finnas i den södra delen. 

6.3 Konstruktion  

Vid några av husen saknas delar av eller hela syllen, vid de gotländska husen ser dock den 

vanligaste typen av syllkonstruktion ut att vara skalmurning. Vid exempelvis husen i Fjäle och 

Bingeby syns också en tunnare stensyll bestående av en enkel stenrad. 

 Vad gäller eldstäderna finns det också likheter. Ett klart mönster här är deras placering i 

huset. Förutom ett möjligt undantag har alla ugnar som hittats ihop med husgrunder varit 

placerade på höger sida när man stigit in i storstugan. Med andra ord i storstugans sydvästra 

hörn i den majoritet av husen som följer V–O orienteringen. Det är huset i Bingeby som 

möjligen kan avvika från det här mönstret. Vid utgrävning gjordes tolkningen att förstugan låg 

på den östra sidan vilket placerade eldstaden i storstugans sydöstra hörn, till vänster vid entré 

(Gerdin 2007: 133). Vid alla de andra husen är förstugan placerad åt väst eller vid den gavel 

hos de diagonalt lagda husen som legat närmst väst (NV, SV etcetera). Om eldstäderna har varit 

ugnar eller öppna härdar är i vissa fall svårt att avgöra. Från Västergarn har anläggningarna från 

schakt 17 och 59 visat spår av ugnskonstruktioner, schakt 17 har exempelvis sin ovala 
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stenkonstruktion som tolkades som möjlig ugn (se Fig. 15 i bilagan). Resterna från eldstaden i 

huset från Fjäle innehöll stora mängder bränd lera vilket kan indikera en uppbyggd 

ugnskonstruktion. Eldstaden från huset i Fole är beskriven med ett yttre i kalksten och ett inre 

bestående av kullersten som omslutits av brunbränd lera (Bohrn 1942: 62). Prästgården I Hellvi 

har en i förhållande till övriga hus unik eldstad uppdelad i både en ugn och en öppen härd 

(Andersson 1979: 35). Vad gäller huset i Bingeby är det för Gerdin okänt ifall en 

ugnskonstruktion varit anlagd ovanpå härdpallen. Gerdin (2007: 134) nämner dock att murbruk 

som hittades i anslutning till eldstaden kan tyda på någon form av murad konstruktion, 

eldstaden verkar också vara omsluten av väggar. På grund av detta kan det vara mycket möjligt 

att även detta hus har haft en ugn. Husgrunden i Tajnungs har en eldstad som nämnts som spis 

och är beskriven som prydligt fyrkantig (Horvath & Pilefelt 2012: 33), om konstruktionen 

framgår inte mer. Möjliga rester från stolpar vid eldstädernas hörn ser ut att finnas vid alla de 

tre anläggningarna från Västergarn. Från huset i Fjäle nämns ingen sådan hörnstolpe, men det 

nordvästra stolphålet från hus 2 ser ut att ligga precis vid hörnet av eldstaden i hus 3, något som 

kommer att diskuteras vidare i diskussionen. Vid huset i Bingeby nämns ingen hörnstolpe, dock 

skriver Gerdin (2007: 134) att det bör ha funnits en vägg vid ett av eldstadens öppna hörn, hon 

förklarar dock aldrig vad den här slutsatsen baseras på.  

6.4 Datering 

Husens dateringar tyder på att hustypen var som vanligast under 1200-talet, några av husen 

verkar dock ha uppförts tidigare. I kronologisk ordning utifrån de dateringar forskarna har 

kommit fram till har vi först schakt 45 från Västergarn där stenpackningen via trämaterialet 

daterades till 782–1024 e.Kr. den här dateringen är i förhållande till övriga hus mycket tidig 

och kommer att diskuteras vidare senare. Vidare i ordningen har vi övriga anläggningarna från 

Västergarn. Först anläggningen i schakt 17 som via mynt enligt Kilger4 kan få en beräknad 

datering till ca 1220–1288 följt av schakt 59 där husgrunden dateras ungefärligt till 1200-tal. 

Dessa följs av prästgården i Hellvi och huset i Bingeby som daterats till 1200-tal och in på 

1300-tal. Dessa i sin tur följs av huset från Fjäle som är daterat till 1200–1350 och huset från 

Fole, daterat till 1250–1350. Husgrunden från Tajnungs har inte fått en fastställd datering, men 

fyndmaterial från huset tyder på perioden mellan sen vikingatid och 1300-tal. 

6.5 Husen från övriga Skandinavien 

De tre husgrunderna från övriga Skandinavien hade alla gemensamt att deras syllar var mycket 

otydliga i kontrast till de robusta, men inte alltid kompletta, gotländska stensyllarna. Här bör 

poängteras att endast tre hus från övriga Skandinavien tagits med i studien. Dessa tre kan 

ensamma inte påvisa att en särskild typ av syll har varit standardiserad över ett så stort område. 

 Vid alla de tre husen utanför Gotland nämns stolpar. Stugan i Gamlebyen visar tydliga spår 

av både en stolpe och en syllstock som kopplat ihop denna med väggen. Dutra Leivas och 

Hennius (2005: 28) skriver att Torpet vid Näsan haft en stolpe vid ugnens nordöstra hörn, Fig. 

11 visar snarare att stolpen stått nordväst om eldstaden, alldeles intill väggen. Vid stugan i 

Attersta ser man också att stolpen är en del av väggen mellan förstugan och storstugan.  

                                                           
4 Christoph Kilger. Universitetslektor vid Campus Gotland. E-post 12 maj 2016. 
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7 Diskussion  

Så vad går att få ut av dessa resultat? låt oss börja med husens orientering. Hanna Bergholm 

(2013: 13) skriver att de skogsfinska rökstugorna byggdes så att den långsida som ugnen inte 

legat vid utsattes för mest solljus och även försågs med gluggar för ljusinsläpp. Eldstäderna i 

de gotländska husen ligger vanligtvis tvärtom vid den södra långsidan i huset, därför lär 

belysning via gluggar i väggen inte ha varit orsaken till den här orienteringen. En större 

ugnskonstruktion skulle antagligen ha blockerat delar av väggen och på så sätt förminskat 

antalet fönstergluggar. Ros (2009: 41) skriver dock att många svenska medeltida hus med ugnar 

också hade en röklucka i taket som kunde öppnas och stängas. Öppningarna vid rökluckorna 

kunde också vara så stora att en person kunde ta sig igenom. Om de gotländska husen haft dessa 

rökluckor blir det istället mer troligt att ha dessa, och därmed ugnen, åt söder eftersom de är 

riktade upp mot himlen och därmed utsätts för mer direkt solljus än fönstergluggar. Mårtensson 

(2001: 66–69) och Maud Wedin (2009: 9) nämner att de skogsfinska rökstugorna har en kanal, 

ibland bestående av en urholkad trädstam, för att avleda en del av röken. Vid de skogsfinska 

rökstugorna kan ugnen i regel ha placerats åt norr för att lämna den södra väggen öppen för 

ljusinsläpp. Om de gotländska husen istället hade takluckor är en möjlig tolkning att husen 

byggdes så att dessa hamnade i söderläge för optimalt ljusinsläpp. 

 Det är också intressant hur vanligt det är att förstugan är belägen på den västra sidan, eller 

den sida som ligger västligast hos de diagonala husen. Bingebyhuset (Fig.10) har enligt Gerdin 

(2007: 133) förstugan på den östra sidan, med ingången på husets östra gavel och eldstaden i 

storstugans sydöstra hörn. Planlösningen kan dock inverteras utifrån hur man tolkar 

husgrunden. Gerdin (2007: 133) skriver att det i husgrundens sydöstra hörn fanns ett tredje 

mindre utrymme som har haft en smal ingång från förstugan. Det här utrymmet framstår på Fig. 

10 som en kvadratisk grop till höger om eldstaden. Vid jämförelse med prästgården i Hellvi 

(Fig. 11) är det tydligt att sådana utrymmen är en möjlighet. Hus med dessa tre utrymmen var 

vanliga under medeltiden och kallas enkelstugor (Ros 2009: 35). Biten av en stenrad går också 

att se strax över den här gropen, stenraden skulle kunna utgöra syllen från skiljeväggen i huset 

och kan därför ses som ytterligare bevis på Gerdins tolkning.  

 Husets härd är dock en av orsakerna till att en västlig förstuga inte är en omöjlighet. Vid 

närmare granskning av härdens konstruktion syns det att dess norra och östra sidor består av 

kalkstensplattor noggrant lagda med skarpa ytterkanter medan fyllningsmaterialet består av 

rundare, mer oregelbundna stenar. I söder går den här fyllningen ihop med syllraden och på den 

västra sidan ser det ut som om stenfyllningen har rasat ut och rensats bort. Det här går att tolka 

som att härdpallen anlagts direkt mot väggen och därigenom fått stöd från söder och väster, 

men att de sidor som är öppna mot rummet har murats med mer omsorg. En liknande 

konstruktion syns i huset från Fole (Fig. 8). Det går också att göra en omtolkning utifrån syllen. 

Den västra gaveln samt den västligaste delen av den norra långsidan utgörs av större stenplattor 

i enkla rader. Vid den norra väggen möts inte heller de två syllkonstruktionerna, det här ger 

intrycket att sylldelen i väst gjorts separat. Den övriga syllen utgör en mer enhetlig kvadrat och 

ser därför mer ut som ett eget rum. Den lilla stenraden som nämndes som möjlig vägg enligt 

Gerdins tolkning har också en motsvarighet på den västra sidan, raden är dock väldigt liten. 

 Omtolkningarna här är gjorda via begränsade antal bilder och med påverkan från de normer 

som studien visat. Gerdins tolkningar är gjorda på plats där husgrunden kunde undersökas från 

olika vinklar. Därför går det inte att helt förneka Gerdins tolkning, det är alltså inte omöjligt att 

huset är ett undantag från normen med västlig förstuga. 
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Analysresultatet visade att husens storlek varierar en hel del men att de flesta hus har en area 

som ligger inom 7–9 × 4–7 m. Wedin (2009: 9) skriver att de skogsfinska rökstugorna från 

tidigmodern/modern tid var tvungna att byggas på ett visst sätt för att röken inomhus inte skulle 

bli ett problem. Storleken på huset samt konstruktionen på ugnen och de skjutluckor som fanns 

i väggarna behövde alla uppfylla vissa proportionella krav för att stugan skulle få ett balanserat 

rökutsläpp som kunde värma upp bostaden men som samtidigt höll röken på en uthärdlig nivå. 

 Om de Gotländska husen har fungerat likt de skogsfinska rökstugorna är det möjlig att även 

de har konstruerats med hänsyn till rökugnens funktion. Ett för litet hus kan således ha orsakat 

att huset blivit rökfyllt medan ett för stort hus kan ha varit svårt att värma upp ordentligt. 

 Vad gäller husens konstruktion visade resultatet att de Gotländska husen generellt har 

robusta stensyllar. Ros (2009: 41–47) skriver, med utgångspunkt i medeltida husgrunder som 

undersökts i Sigtuna, att hus under medeltiden som hade ett trägolv över marknivå inte 

nödvändigtvis behövde mer än en syllsten i varje hörn. Han skriver också att täta syllstensrader, 

eller torpargrund, byggdes för att minska drag från golvet. Gerdin (2007: 134) nämner att 

Gotländska bulhus, alltså hus i skiftesverk vilket innebär att väggarna består av horisontella 

brädor som vilar i skåror i vertikala stolpar (Gerdin 2007: 134), var särskilt anpassade för att 

stå emot väder och vind samt att behålla värmen bättre. Det skulle kunna antyda att husen på 

Gotland, och därmed också syllarna, byggdes för att stå emot kustlandskapets hårda vindar. 

 En del av husen visar spår efter stolpar vid eldstadens hörn. Flera författare skriver att dessa 

är typiska kännetecken för rökugnar (Lihammer 2008: 23; Dutra Leivas & Hennius 2005: 28–

29; Berg 1992: 23). Stolparnas funktion förmodas ha varit att ge de murade 

ugnskonstruktionerna ytterligare stöd, en stödjande funktion kan ses ännu tydligare hos de hus 

där en syllstock gått mellan stolpen och ytterväggen, dessa ugnar har således haft stödjande 

väggar på tre sidor. Det är också troligt att stolparna kan ha använts för att fästa köksredskap 

och kärl. Kanske till och med för att fästa järnanordningar som hållit upp kittlar vid matlagning. 

Vid husen i Attersta och Näsan har stolparna istället varit placerade vid det hörn på ugnen som 

är mot väggen till förstugan. Dessa stolpar kan möjligen ha varit delar av dörrkarmar. 

 En intressant detalj är att huset från Fjäle, som är uppbyggt över husgrunden från ett äldre 

stolphus (hus 2), är placerat så att ett det tidigare husets stolphål ligger precis i hörnet av härden 

på ett sätt som liknar Västergarns schakt 17 (se Fig. 17 i bilagan). Eftersom hörnspisarna ofta 

hittas med hörnstolpar kan här diskuteras huruvida hus 3 vid byggnation medvetet placerades 

över grunden från hus 2 för att ta tillvara på stolphålet. Det kan dock tyckas omständligt att de 

skulle ha byggt ett hus utefter ett stolphål när ett nytt antagligen kunde göras med lätthet. Om 

det bara är en tillfällighet att stolphålet ligger placerat just där visar det istället vikten av att vara 

kritisk vid tolkning.  
 Dateringarna visar när husen har varit i bruk men de kan ha byggts tidigare än vad 

massmaterialet och prover visar. Trämaterial som hört till en huskonstruktion kan till exempel 

ha bytts ut på grund av skador, det här nämner exempelvis Carlsson (1979a: 135) när han skriver 

om hus 4 i Fjäle. Fyndmaterial kunde ge huset en ungefärlig datering till mitten på Vendeltiden 

men träprover från sex stolphål sträckte sig från 675 till 1360 e.Kr. troligen hade stolpar bytts 

ut under årens lopp. Trämaterialet från ramen som tros ha omslutit stenpackningen i schakt 45 

från Västergarn kunde även dateras till 782–1024 f.Kr. Om stenpackningen faktiskt är resterna 

från eldstaden i den hustyp som undersökts i den här studien är det osannolikt att dateringen 

gäller hela byggnaden. Husen kan som sagt byggts tidigare än dateringarna visar, men i det här 

fallet lär dateringen bero på något annat, möjligtvis återanvändning av virke. 
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Samtliga hus som tagits upp i analysen har varit inredda med eldstäder. Kilger et al. (2015: 76) 

skriver att eldstäder kan ses som tecken på att husen varit uppvärmda bostäder. Men en eldstad 

kan även användas för sysslor som matlagning, rökning, tvätt och torkning samt för belysning 

(Mårtensson 2001: 7). Mårtensson (2001: 69) skriver att den skogsfinska rökugnen åtminstone 

kunde användas vid bakning. Hur dugliga de gotländska ugnarna var för matlagning är osäkert. 

Carlsson (1979a: 130) skriver att fynden från huset i Fjäle inkluderade en större mängd 

benmaterial. Benen skulle kunna tolkas som ett tecken på att måltider hållits i huset, i så fall 

skulle det också vara praktiskt att ha köket i samma byggnad. Här går det emellertid att 

motargumentera med att ben och annat avfall troligtvis har sopats ut ur huset och hamnat 

utanför dörren eller i springor mellan golvplankor. Eldstädernas placering skulle också kunna 

vara kopplat till deras användning. I och med att de ligger i hörnet mot förstugan ligger de även 

i mitten av husets totala längd. Jörgen Johansson (2011: 157) skriver att en eldstad förbrukar 

syre och därför skapar ett undertryck i huset som får kalluft att leta sig in utifrån. Eldstädernas 

centrala position bidrog troligtvis till att värmen spred sig på en jämn nivå i bostaden och höll 

kylan ute. På samma sätt lär även belysningen ha jämnats ut i huset. 

 Hur och varför dessa hus och ugnar utvecklades var svårt att ta reda på via den genomförda 

analysen. För att svara på frågan kan information och tolkningar från andra studier istället 

komma till användning. Husens utveckling är förmodligen en fråga om förbättringar, Carlsson 

(1981: 38) skriver att bulhus var den vanligaste typen av trähus under medeltiden på Gotland. 

Som tidigare nämnt tycks det gotländska bulhuset också vara utvecklat för att ge ett effektivt 

skydd mot väder (Gerdin 2007: 134). Det finns också en möjlighet att de tidiga bulhusens 

väggar var starka nog att stödja en ugnskonstruktion då dessa ofta muras mot en yttervägg 

(Lihammer 2008: 23), och därför blev normen för husbygge när ugnarna väl börjat utvecklas. 

Eller kanske mer troligt att det tvärtom var ugnarna som blev vanliga på grund av de nyare 

huskonstruktionerna. 

 Men varför utvecklades eldstäderna då? Mårtensson (2001: 7) skriver att anledningarna till 

att spiskonstruktionen utvecklades från härden var för att bättre effektivisera tillvaratagandet 

av värmen och på samma gång förminska bränsleförbrukningen. Om det fanns ont om ved att 

elda med fungerade även ris, torv och de torkade mockorna från gårdens boskap. Mårtensson 

förklarar också att många kustnära skogsområden under medeltid omvandlades till öppna 

ljunghedar som ett resultat på en intensiv avverkning och djurbetning. Mårtensson (2001: 7) 

nämner också Carl von Linné som under sina resor i västra Sverige noterade att 

västkustbefolkningen använde bunttals med snabbt brinnande ljung som bränsle till spisarna. 

Ljung behöver nödvändigtvis inte ha använts på gotländska gårdar, det är inte heller säkert att 

det gotländska landskapet blev påverkat på samma sätt. Ett annat bränsle är torven som även 

den nämns av Linné. Torven togs upp i stora mängder under våren och fungerade bra som 

substitut för ved vid vanlig eldning och smide. Vid till exempel bakning och vällning, alltså 

sammanfogning av separata metallstycken, var torven inte lika duglig. Mårtensson (2001: 7) 

citerar även Thekla Engström som 1903 skriver angående förhållandena på Öland att folket 

använde torv som ersättning för ved men att denna vid förbränning gav ifrån sig en motbjudande 

stank som satt sig i huset såväl som i inredningen. Lukten är sannolikt en av anledningarna till 

att den ansågs olämplig för matlagning. Linnés och Engströms observationer gjordes på 

människor från deras respektive samtid. Det handlar också om folkgrupper från olika områden 

utanför Gotland. Det är därför inte säkert att samma levnadssätt gällde under den sena 

vikingatiden och medeltiden på Gotland. Öar är sårbara när det kommer till förbrukning av 

resurser, på så vis finns det skäl att tro att gotlänningarna gärna använde alternativa former av 

bränsle än istället för ved vid eldning. 
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7.1 Möjligheter till Omtolkning 

I efterhand kan man konstatera att vissa mönster går att se bland dessa hus. Men vad händer om 

man tillämpar dessa på ofullständiga husgrunder eller till och med 

enskilda härdpallar? Låt oss gå tillbaks till den förmodade ugn som 

påträffades i schakt 17 under utgrävningen i Västergarn 2007. Här 

gjordes tolkningen att huset kan ha haft en area på 5,6 × 2,8 m med 

eldstaden placerad i husets ände. Sätts den här eldstaden istället in i 

den studerade planlösningen får man fram ett hus med en area på 9 

× 6 m. Den här utvidgningen av husets omfång passar även in på 

den rad av stenar som syns sydöst om eldstaden. Om den här 

försynta stenraden har varit en del av syllen är dock svårt att säga. 

Även om den ser något svag ut, särskilt i förhållande till den övriga 

anläggningens konstruktion, delar den ovanifrånt sätt vissa likheter 

med den enkla stensyllen från hus 3 från Fjäle. För att sammanfatta 

går det att konstatera att den ursprungliga rekonstruktion 

Omtolkningen av husformen bör revideras, omtolkningen ändrar dock inte husets orientering 

som fortfarande ser ut att vara NNV–SSO. 

En liknande omtolkning skulle även kunna 

göras på stenpackningen från schakt 45. Vid 

anläggningens södra och västra sidor syns, 

markerat i blått, vad som ser ut att vara hörnet på 

en skalmurad stensyll. I det nordöstra hörnet 

finns även det eventuella stolphålet, Norderäng 

(et al. 2010: 10) skriver att inga andra stolphål 

hittades. Ensamma stolphål vid eldstädernas 

hörn har som nämnts tidigare påpekats av flera 

som kännetecknande för spisar/ugnar (Dutra 

Leivas & Hennius 2005: 28, Berg 1989: 23)  

 Storleken på anläggningen går också att diskutera. Norderäng (et al. 2010: 10) skriver att 

stenpackningen ansågs vara för stor för att vara en eldstad. Räknas den skalmurade delen i 

sydväst bort återstår en kvadratisk stenpackning som mäter ca 2m2, en storlek som i den här 

studien har visat sig ha utgjort något av en standard för härdpallarna. 

 Med tanke på skalmuren, träplankorna, stolphålet och anläggningens storlek är det mycket 

sannolikt att det rör sig om en eldstad från ett bostadshus. Om vi likt omtolkningen av schakt 

17 applicerar konturerna av ett hus som följer de andra husgrundernas proportioner i förhållande 

till eldstaden hamnar omkretsen för även det här hus på ca 9 x 6 m, båda husen blir med andra 

ord ungefär 1,5 m bredare än huset i schakt 59. Skalmuren omsluter anläggningens sydvästra 

hörn vilket också placerar anläggningen i rummets sydvästra hörn. Vridningen på hela 

anläggningen och dess olika delar pekar också på att huset, likt majoriteten, har varit orienterat 

i V–O riktning. Om det är såhär huset har sett ut kan slutsatsen göras att ytterligare delar av 

stensyllen, ifall dessa har bevarats, har löpt utanför schaktgränserna. 

  

 
Figur 13: 

Rekonstruktionsförslag på 

ytterväggen. 

 

 
Figur 14: Rekonstruktionsförslag på ytterväggen. 
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8 Resultat  

Jämförelserna har visat att husen har följt vissa normer men att många av de olika husen bryter 

mot mönstren på något sätt. Byggnaderna är för det mesta belägna i en V–O orientering med 

varierande grad av diagonal vridning, bara två hus har en förskjutning stor nog att de inte lär ha 

byggts med dessa väderstreck i åtanke. Ett klart mönster syns i planlösningen där förstugan är 

placerad i den västligaste änden på huset, lika tydligt är det också att härdarna varit placerade 

på högra sidan vid entré till storstugan. Huset i Bingeby är det fall där motsatsen kan gälla, men 

förstugans placering är här öppen för tolkning. Husens omfång kan variera kraftigt och följer 

inget direkt mönster, En genomsnittlig storlek skulle kunna dras vid ca 8 × 6 m. 

 När utvecklades den här bostadstypen? Husen kan i överlag tidigast dateras till 1100–

1200-tal. Flera av husen verkar emellertid ha brukats inpå 1300-talet.  

 Hur skedde övergången och varför? Vilken funktion hade husen? Det visade sig att 

dessa frågor var svåra att besvara med den form av analys som genomfördes. 

Frågan har istället diskuterats utifrån tidigare studier och tolkningar. En teori är åtminstone att 

ugnarna kan ha utvecklats för att effektivisera bränsleförbrukningen och värmetillförseln. 

Det är också möjligt att hustypen lämpade sig bättre för hörnplacerade ugnar än tidigare hus då 

väggarna kan ha varit stadiga nog. 

 Kan man se skillnader mellan hus från Gotland och övriga Skandinavien? Husen från 

övriga Skandinavien delar vissa likheter med de gotländska husen. Två av tre följer en V–O 

orientering och samtliga har sina eldstäder anlagda i samma hörn i förhållande till 

planlösningen, vanligen det sydvästra hörnet. 

 Kan eventuella mönster användas för att i förväg tyda ofullständiga husgrunders 

proportioner? Några av de mönster som studien påvisat är tydliga nog för att kunna användas 

vid framtida utgrävningar av tvårumsstugor eller hörnspisar. Husens V–O orientering, 

förstugans västra placering och eldstadens positionering till höger vid rumsingången är de 

tendenser som visas upp flest gånger. Dessa kan testas i fält när arkeologer till exempel ska 

tolka en ofullständig husgrund eller när sökschakt behöver placeras ut för att finna syllen runt 

en härdpall. I den här studien har hus av samma typ jämförts, för framtida studier i ämnet 

återstår fortfarande frågor rörande husens utveckling och ursprung. Det finns till exempel rum 

för undersökningar som jämför dessa hus med tidigare hustyper samt hus från större delar av 

östersjöområdet. Sådana studier kan resultera i en mer preciserad övergångsperiod samt visa 

om husen har influenser från särskilda områden 

   

Tabell 1: En sammanställning av övergripande jämförbara aspekter.  
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9 Sammanfattning 

Målet med den här undersökningen har varit att få reda på mer om ursprunget hos de medeltida 

tvårumsstugor med hörnspisar som hittats runtom på Gotland. I undersökningen har 11 liknande 

hus, 8 från Gotland och 3 från övriga Skandinavien, jämförts med varandra utifrån orientering, 

mått, konstruktion och datering. Syftet med studien var att ta reda på mer om husen och 

spisarnas ursprung och användning samt att se vilka likheter och skillnader de har med liknande 

hus på utanför Gotland. Det har också varit av intresse att ta reda på ifall arkeologer i framtiden 

kan ha nytta av eventuella mönster och normer i som studien som påträffas i studien. 

 Likheter i jämförelserna har påvisat att husen följer särskilda mönster, vissa tydligare än 

andra. Vad gäller orientering går det att se att majoriteten av husen följer en V–O riktning med 

olika grad av förskjutning. Husens mått är inte lika jämna och varierar från 7 × 4 till 15 × 8 m, 

ett genomsnitt ligger dock på ca 8 × 6 m. Måtten på härdpallarna verkar följa en ungefärlig 

standard på 2m2. Konstruktionen har varit något svår att jämföra då många av husen inte är 

kompletta. Skalmurning tycks ha varit en vanlig teknik för de gotländska stensyllarna, men 

enkla stenrader förekommer också frekvent. Spisarnas konstruktion har också många likheter. 

Samtliga eldstäder har en kvadratisk form och alla förutom möjligtvis en är belägna i hörnet 

direkt åt höger vid entré till storstugan. Många av eldstäderna visar också spår av en ensam 

stolpe som stått vid eldstadens öppna hörn. Samtliga dateringar är enade om att husen varit i 

bruk under 1200-talet, vid vissa fall kan dock byggnationen ha skett runt 100 år tidigare. De tre 

husen från övriga Skandinavien visar också likheter med de gotländska husen. Mest vad gäller 

planlösning, orientering och eldstädernas position. 

 Vid utgrävningar av den här sortens hus kan resultaten från analysen ge en bra 

bakgrundsinformation som förhoppningsvis kan vara till nytta vid framtida tolkningar. 
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10 Efterord 

När större delen av analysen var genomförd upptäcktes ytterligare hus som hade varit relevanta 

att ta med i studien. Det första är hus 1 från ödegården i Langhammars. Huset nämns bland 

annat av Jenny Lindströms i hennes magisteruppsats om det medeltida Fårö samt i boken Det 

medeltida Gotland: En arkeologisk guidebok av Anders Andréen. Från gården i Fjäle finns 

ytterligare ett hus som inte har tagits upp i studien. Huset är tolkat som gårdens huvudbyggnad 

och har en area på 7×10 m. Huset är inte lika omskrivet som hus 3 i den litteratur om gården 

Fjäle som användes i den här studien. Ett hus från Burge skulle också kunnat platsa i den här 

studien, där hittades för övrigt en silverskatt från 1143. Slutligen finns det också en husgrund 

med tvårumslösning från Tingstäde, det här huset visas bland annat av Carlsson (1981: 39). 

  

 

  



23 
 

11 Källförteckning 

Andersson, G. (1979). ‘Hellviprästens bostad utgrävd’. I: Gotländskt Arkiv. Visby: 33–40. 

Berg, A. (1992). ‘Sannsynleg røykomnstove i Gamlebyen, Oslo’. I: Medeltida husbyggande:

  symposium i Lund, november 1989: 17–26. 

Bergholm, H (2014). Minne och livsmönster: skogsfinsk identitet i tre undersökta bosättningar 

 från tidigmodern tid. Kandidatuppsats. Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, 

 Lunds universitet. 

Bless-Karlsen, K., Nylén, A., Ros, J., Anttila, K., Runesson, H. & Lihammer, A. (2010). Attersta: 

 fossil åker, skärvstenshög och medeltida gård : förundersökning och särskild arkeologisk 

 undersökning : fornlämning Gällersta 39:1, Attersta 7:8, Gällersta socken, Örebro kommun, 

 Närke. Västerås: Stiftelsen Kulturmiljövård. 

Bohrn, E. (1942). ‘En medeltida bondgård i Fole’. I: Gotländskt Arkiv. Visby: 61–70. 

Carlsson, D. (1979a). Kulturlandskapets utveckling på Gotland: en studie av jordbruks- och 

 bebyggelseförändringar under järnåldern = The development of the cultural landscape

  on Gotland : a study of changes in agriculture and settlement during the iron age. Diss. 

 Stockholm : Univ. 

Carlson, D. & Pettersson, A. M. (1979b). ‘Fjäle i Ala: Vikingatida och tidigmedeltida 

 huskonstruktioner’. I: Arkeologi på Gotland: 163–168. 

Carlsson, D. (1981). ‘Från stengrund till bulhus: gotländska husformer under yngre järnålder - 

 tidig medeltid : ett rekonstruktionsförslag utifrån Fjäle i Ala’. Bebyggelsehistorisk tidskrift. 1981 

 (Nr 2): 37–47. 

Christophersen, A. (2001). ‘Bóndi, bjaermaðr, burghere. Om folk, hus og framveksten av 

 urban identitet i norske byer ca 1000-1700’. I: Från stad till land, s. 51–61. 

Dutra Leivas, I & Hennius, A. (2005). Äldre järnålder och medeltida bebyggelse vid Sandbro: 

 undersökningar för väg 700, Raä 314:1, Björklinge socken, Uppland. Uppsala: 

 Upplandsmuseet. 

Ekengren, L. (2011). Huskonstruktioner under järnåldern i Dalarna, Gotland, Skåne, Uppland 

 och Västergötland. Kandidatuppsats. Visby: Högskolan på Gotland/Avdelningen för Arkeologi 

 och osteologi. 

Fallgren, J.H. (2008). ‘Farm and village in the Viking age’. I: The Viking World, s. 67–76. 

Gerdin, A. L. (2007). ‘A coastal farmstead in the shadow of the city’. I: The significant detail: 

 Europeanization at the base of society : the case of the Baltic rim 1100–1400 AD : transactions of 

 the CCC workshops at Skäftekärr in Sweden 7–10 October 1999, and at Tukums in Latvia 15–18 

 April 2000. S. 123–151. 

Göthberg, H.(2000). ‘Hus’. I: Uppland från slutet av yngre bronsålder till tidig medeltid: 17–

 92. 

Göthberg, H.(2000). ‘Hus’. I: Uppland från slutet av yngre bronsålder till tidig medeltid.

  Citerar Kyhlberg, O., Göthberg, H & Vinberg, A. (red.) (1995). Hus & gård i det  förurbana 

 samhället. Artikeldel. Stockholm: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 



24 
 

Horvath, A., Pilefelt, B. & Carlsson, D. (2012). Rapport från den arkeologiska 

 undersökningen i Tajnungs 2012: ArkeoDok. Visby: ArkeoDok (ArkeoDok Rapport, 

 2012:18). 

Johansson, J. (2011). Så byggde de förr: en bok om byggnationen av vikingahuset i Ale. Göteborg: 

 Sällskapet Vikingatida skepp. 

Kilger, C, Elfver, F & Svedjemo, G. (2015). ‘Mynt och bebyggelse: bebyggelseutvecklingen 

 inom Västergarnsvallen ur ett numismatiskt perspektiv’. Myntstudier : festskrift till Kenneth 

 Jonsson: 74–89. 

Lihammer, A. (2008). Sofielund: bebyggelselämningar från sen vikingatid och medeltid : 

 arkeologisk särskild undersökning : RAÄ 380 och 381, Strömsholm 8:2 och 8:54, Kolbäcks 

 socken, Hallstahammars kommun, Västmanland. Västerås: Stiftelsen Kulturmiljövård 

 Mälardalen. 

Lindström, J. (2009). Det medeltida Fårö: En empirisk studie av tre husgrunder på en medeltida 

 ödegård. Kandidatuppsats. Visby: Högskolan påGotland/Avdelningen för Arkeologi och 

 osteologi. 

Mårtensson, H. (2001). Husets hjärta: spisar i gamla hus. Kalmar: Akantus. 

Norderäng, J. (2007). Rapport från arkeologisk undersökning i Västergarns socken 2007. 

 Snauvalds 1:2 och Kyrkogården 1:1, RAÄ 24. Avdelningen för arkeologi och osteologi. 

 Högskolan på Gotland. 

Norderäng, J., Kristiansson, M. & Kilger, C. (2010). Rapport från arkeologisk undersökning i 

 Västergarns socken 2010. Snauvalds 1:2, RAÄ 24 & Övide 1:2, RAÄ 120. Avdelningen 

 för arkeologi och osteologi. Högskolan på Gotland. 

Olsson, I. (1992). ‘Stavgardsproblemet - ännu en gång’. Fornvännen 97, s. 91–97. 

Ros, J. (2009). Stad och gård: Sigtuna under sen vikingatid och tidig medeltid = Town and 

 house : Sigtuna during late Viking Age and Early Medieval period. Uppsala: Institutionen 

 för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. 

Siltberg, T. (2010). ‘Lanthamnar på Gotland och hamnordningar i Sverige, Danmark och på 

 Gotland’. I: Kust och kyrka på Gotland: historiska uppsatser: 299–364. 

Svensson, E. (2008). The medieval household: daily life in castles and farmsteads : Scandinavian 

 examples in their European context. Turnhout: Brepols. 

Sundt, E. (1862). Om bygnings-skikken paa landet i Norge. Christiania: P. T. Walling.  

Söderström, U., Kilger, C., Andreeff, A., Svedjemo, G. & Wehlin, J. (2014). Medeltida hus i 

 Västergarn. Rapport från arkeologisk undersökning 2012. Snauvalds I:2, Västergarns 

 socken, Gotland. Kalmar läns museum. Arkeologisk rapport 2014. Uppsala universitet 

 2014. AFRUU, Arkeologiska fältrapporter, nr. 5. 

Söderström, U., & Kilger, C. (2014). Vikingaspår i Västergarn: arkeologisk undersökning 

 2013 : Snauvalds 1:2, Västergarns socken, Gotlands kommun, Gotland. Kalmar: Kalmar 

 läns museum. 

Wedin, M. (2009). Skogsfinnarna: En sammanfattning [Lärobjekt]. Tillgänglig: 

 http://www.finnbygden.se/fp.php?type=a&cat_id=7&subcat_id=0 [2016-05-04].  



25 
 

12 Illustrationsförteckning 

Figur 1. Husrekonstruktion fån Fjäle. Foto: Albin Eriksson. 

Figur 2. Exempel på treskeppig och enskeppig huskonstruktion. redigerad av Albin Eriksson 

med inspiration från Wikborg, J. & Molander, A. (2007). Aspekter på tid. Hus och bebyggelse 

i Uppland. Volym 3. Och Berglund, A, (2005). Esketorp – ett boplatskomplex i Skövdes utkant. 

Arkeologiska möten utmed väg 26 Borgunda – Skövde. 

Figur 3, 18. Schakt 17 från Västergarn. (Norderäng 2007). Sida 6, Figur 3. 

Figur 4, 19. Schakt 45 från Västergarn. (Norderäng et al. 2010). Sida 11, Figur 7. 

Figur 5, 29. Schakt 59 från Västergarn. (Kilger et al. 2012). Sida 33, Figur 21. 

Figur 6, 21. Hus 3 i Fjäle. (Carlsson 1981). Sida 39, Figur 3. 

Figur 7, 22. Schakt 6 från Tajnungs. (Horvath & Pliefelt 2012). Sida 31, Figur 26. 

Figur 8, 23. Hus 1 I Fole. (Carlsson 1981). Sida 39, Figur 4. 

Figur 9, 24. Prästgården i Hellvi. (Carlsson 1981). Sida 39, Figur 4. 

Figur 10, 25. Huset i Bingeby. (Gerdin 2007). Sida 132, Figur 8. 

Figur 11, 26. Huset i Attersta. (Dutra Leivas & Hennius 2005) Sida 31, Figur 21. 

Figur 12, 27. Huset vid Näsan. (Bless-Karlsen et al. 2013). Sida 56, Figur 41. 

Figur 13. Rekonstruktionsförslag för huset i Västergarn schakt 17. Redigerad av Albin 

Eriksson. Original: (Norderäng 2007). Sida 6, Figur 3. 

Figur 14. Rekonstruktionsförslag för huset i Västergarn schakt 45. Redigerad av Albin 

Eriksson. Original: (Norderäng et al. 2010). Sida 11, Figur 7. 

Tabell 1. En sammanställning av övergripande jämförbara aspekter.  

Figur 15. Den ovala stenskoningen i Schakt 17, Västergarn. Bildnr 40 

Figur 16. Eldstaden från prästgården i Hellvi med en tolkad ugn och härd-yta. (Andersson 

1979). Sida 35, Figur 2. 
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13 Bilaga 

 
Figur 16: Eldstaden från prästgården i Hellvi med en tolkad ugn och härd. Används med tillstånd 

från Gotlands Museum. 

 

 

 
Figur 15: Den ovala stenskoningen i Schakt 17, Västergarn. Används med tillstånd från Christoph 
Kilger. 
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Figur 17: Hus 2 och 3 i Fjäle. Hörnstolpen från hus 2 har 

intressant nog hamnat i hörnet på eldstaden i hus 3. 

Illustratör: Dan Carlsson. Används med tillstånd från Dan 

Carlsson. 
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Figur 18: Schakt 17. Illustratör: Johan Norderäng. Används med tillstånd från Christoph Kilger 
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Figur 19: Schakt 45. Illustratör: Johan Norderäng. Används med tillstånd från Christoph Kilger. 
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Figur 20: Schakt 59. Illustratör: Gustaf Svedjemo. Används med tillstånd från Christoph Kilger. 

 

 

Figur 21: Hus 3 i Fjäle. Illustratör: Dan Carlsson. 

Används med tillstånd från Dan Carlsson. 

 

 

Figur 22: Huset i Tajnungs. Illustratör: Andrea 

Horvath. Används med tillstånd från Dan Carlsson. 
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Figur 23: Hus 1 i Fole. Illustratör: Erik Bohrn. Redigerad av Dan Carlsson. Används med tillstånd från 

Gotlands Museum. 

 

 

Figur 24: Prästgården i Hellvi. Illustratörer: Gunnar Svahnström och Gun Andersson. Redigerad av Dan 

Carlsson. Används med tillstånd från Dan Carlsson. 
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Figur 25: Huset i Bingeby. Foto: Anna-Lena Gerdin. Används med tillstånd från Nils Blomkvist (red). 
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Figur 26: Torpet vid Näsan. Illustratörer: Andreas Hennius, Per Frölund och Hans Göthberg. Används med 

tillstånd från Upplandsmuseet. 
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Figur 27: Huset i Attersta. Används med tillstånd från Stiftelsen Kulturmiljövård. 

 


