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Förord 

Avhandlingsprocessen har varit kontrastrik. Efter år av forskarutbildning och skrivande är jag lika tacksam 
över att ha fått förmånen att genomföra detta som över att inte behöva göra det igen. Arbetet har växlat 
mellan lustfullt upptäckande och svårsmälta vedermödor, mellan vilset bearbetande av flyktiga källmaterial 
och målmedvetet och intensivt skrivande. Stundtals har arbetet känts ensamt, ändå hade det inte kunnat 
genomföras utan hjälp och stöd från en lång rad personer. Jag är oändligt glad över att ni alla har funnits där. 

Först och främst ett stort och varmt tack till mina ovanligt kunniga, kloka, vänliga och inte minst tålmodiga 
handledare Anders Andrén och Herman Bengtsson. Tack för hjälp, stöd, tips och för alla trevliga samtal! 

Ett särskilt stort tack också till Georg Haggrén, både för insatsen som granskare vid mitt slutsemnarium 
och för stöd och hjälp genom hela avhandlingsprocessen, från problemformulering till färdig text. Tack 
även till Lena Sjögren, som varit intern granskningsperson och därmed tvingats läsa igenom hela det långa 
avhandlingsmanuset. Texten har i sin helhet också granskats av Torun Zachrisson, forskningschef på Upp-
landsmuseet. Varmt tack för bra kommentarer, tips och uppmuntran! Stort tack också till Anna Bergman, 
Kerstin Söderlund, Cecilia Ljung, Mattias Qviström, Per Widerström och Joakim Kjellberg som läst större 
eller mindre delar av manuset och bidragit med välbehövliga kommentarer, tips och ändringsförslag. 
Varmt tack också till den fantastiska korrekturläsningskommittén – Elin Engström, Ingrid Berg, Anna 
Röst och Markus Fjällström – samt till Marte Spangen och Vera Vicenzotti för punktvisa språkgransk-
ningsinsatser och till Neil Price för granskning av den engelska sammanfattningen. 

Forskarutbildningen har medfört att jag fått tillfälle att lära känna en ny institution med många trevliga 
medarbetare. Det har varit givande år och jag är mycket glad över att ha fått träffa er alla och över att ha 
fått delta i seminarier, kurser, institutionskonferenser och resor. Ett särskilt tack till alla fina doktorandkol-
legor; Anna A, Anna R, Anna S, Anna J, Cecilia, Elin, Elisabeth, Florent, Hans, Helena, Ingrid, Jenny, 
Johnny, Kerstin, Linn, Magnus, Markus, Marte, Mirja, Moa, Per, Vasiliki med fler. Tack för möten, 
diskussioner, fester, resor, gemenskap och för allt jag fått lära av er! Ett varmt tack också till alla er andra 
på plan tre–fyra; Alison, Anders C., Ann, Anne, Fredrik, Kenneth, Maria, Mats, Nanni, Niklas, Ylva. 
Tack för uppmuntrande ord på vägen, kloka synpunkter, tips och trevliga samtal.  

Ett särskilt tack till ett pärlband av ovanligt sympatiska rumsgrannar – för sällskap och hjälp med allt 
möjligt; Torun Zachrisson, Annika Mobacker, Marte Spangen, Ingrid Berg, Elin Engström, Cecilia 
Ljung, Jenny Nyberg, Anna Andreasson Sjögren, Alison Klevnäs, Anna Sörman, Per Nilsson, Anna And-
reasson Sjögren och Cecilia Ljung igen och slutligen Anne Monikander.  

Avhandlingsarbetet har också medfört många veckors intensivt arbete i arkiv och museimagasin. Detta 
har varit möjligt tack vare en mängd kunniga och hjälpsamma personer som letat fram föremål och  
arkivakter, sökt i kataloger och inte minst svarat på ett otal frågor av allehanda slag och beviljat tillträde 
till samlingarna. Ett stort tack till Kent Andersson, Pia Bengtsson Melin, Nina Davis, Gunnar Andersson 
och Charlotte Hedenstierna-Jonsson och på Historiska museet, till Lena Ideström, Birgitta Sandberg-
Zerpe och Per Widerström på Gotlands museum, till Anders Söderberg på Sigtuna museum, till Anna 
Bergman, Kerstin Söderlund och Mikael Johansson på Stockholms stadsmuseum, till Berit Schütz och 
Kerstin Hong Åberg på Upplandsmuseet samt till personalen på ATA. All denna närkontakt med före-
målen har skapat ett visst beroende och mersmak. En vacker dag knackar jag på igen. 

I samband med avhandlingsarbetet har jag vidare haft förmånen att få delta i nätverken ”Houses, wood 
and social change” alias Husgruppen samt i Bebyggelsehistoriskt metodseminarium. Tack till organisatörer och delta-
gare för givande diskussioner och värdefulla kommentarer. Även den återkommande EAA-sessionen  
Raising the roof fungerat som ett informellt nätverk, liksom BISI – Buildings in society international-konferen-
serna. Ett särskilt tack till Andrine Nilsen och Göran Tagesson både för givande diskussioner och för 
trevligt samarbete i samband med anordnandet av 2017 års BISI-konferens i Stockholm. 

En lång rad personer, utöver handledare och övriga läsare, har bidragit genom att förse mig med allt 
från bilder till artiklar, opublicerade manus, databaser, upplysningar och värdefulla exempel. Tack till 
Gunnar Almevik, Eva Andersson Strand, Anna Andreasson Sjögren, Johan Anund, Rainer Atzbach,  



Pia Bengtson Melin, Torbjörn Brorsson, Johan Berg, Matthias Bäck, Dan Carlsson, Charlotte Damm, 
Niklas Eriksson, Thomas Eriksson, Per Frölund, Tuuli Heinonen, Marianne Hem Eriksen, Andreas Hen-
nius, Christian Hoffman, Ann-Mari Hållans Stenholm, Sven Isaksson, Lars Jönses, Sven Kalmring, Joakim 
Kjellberg, Anna Kjellström, Kaja Kollandsrud, Anna Lagerstedt, John Ljungqvist, Kina Linscott, Robin 
Lucas, Catriona Mackie, Karl-Magnus Melin, Nanouschka Myrberg Burström, Mats Pettersson, Daniël 
Postma, Neil Price, Panu Savolinen, Liisa Seppänen, Emelie Sunding, Kenneth Svensson, Heiki Valk, Ådel 
Westbö Franzén, Jörg Widermeier och Fabian Brenker, Per Widerström, Jes Wienberg, Haio Zimmerman, 
Johan Åstrand samt Jenny Örjestad. Tack också till alla er andra som under avhandlingsarbetets gång fram-
fört synpunkter, svarat på frågor eller kommit med värdefulla tips och förslag under olika seminarier och 
konferenser eller bara i förbifarten. 

Ett stort tack riktas också till kollegorna på Upplandsmuseet, inte minst till Bent Syse och Anna Ölund 
som beviljat min tjänstledighet, samt till Iréne Flygare för stöd och uppmuntran att söka doktorandtjänsten. 

Sist men inte minst vill jag tacka er som funnits utanför avhandlingen men som ändå har fått dras med 
den i flera år – familj, släkt och vänner. Ett särskilt tack till mamma Ingrid och pappa Jörgen som inte bara 
ställt upp med barnvakt och annan hjälp när det behövts utan även korrekturläst avhandlingsmanuset, och 
förstås till Neil, Lucy och Miranda, som fått utstå allt från att bli medsläpade till olika byggnader och bibliotek 
till ett evighetslångt skrivande som fått gå före så mycket annat. Jag kan inte riktigt lova att det inte blir fler 
utflykter av det där slaget och kanske inte heller att jag aldrig mer kommer att skriva någon bok, men fler 
avhandlingar blir det i alla fall inte. 

 
 
Uppsala i november 2019 
Linda Qviström 
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Kapitel 1. Inledning 

Den fysiska miljön omkring oss formar vår vardag och våra föreställningar om den. Det som är mest 
vardagligt, som vi möter varje dag, kan tyckas självklart och oumbärligt. Fönster och ljus är sådana  
företeelser. Idag, när elektriciteten på många sätt har gjort oss oberoende av dagsljus inomhus, värderas 
detta kanske högre än någonsin. Dagsljuset ses som en viktig och självklar del av våra inomhusmiljöer. 
Boverkets riktlinjer upplyser oss om att en bostad ska ha fönster i varje bostadsrum varav minst ett som 
släpper in solljus. På åtminstone en plats i hemmet ska dygnets och årstidernas växlingar kunna följas.1 
”Ljust och luftigt” läser vi i bostadsannonsernas beskrivningar, ”mörkt och inrökt” står det mer sällan. 

Kontrasten blir stor om vi ställer den nutida synen på fönster och dagsljus mot en medeltida bostadsstan-
dard – som är det som berörs i den här avhandlingen – där just ”mörkt och inrökt” skulle kunna vara en 
träffande beskrivning. Vi behöver inte heller gå så långt tillbaka i tiden för att hitta exempel på bostäder som 
inte hade levt upp till nutida normer. Både här och i andra delar av världen finns det traditionella byggnader 
med minimalt ljusinsläpp – där andra aspekter än dagsljus varit mer avgörande för hur rummen utformats.  

Bakom skillnaderna, och dagens idealbild, finns bland annat tekniska innovationer, som har gjort det 
möjligt att isolera fönster på ett helt annat sätt än tidigare, och att bygga hela fasader av glas. Forskning inom 
en rad områden som medicin, miljöpsykologi och arkitektur har lyft fram betydelsen av ljus i inomhusmil-
jöer. Det går också att tala om en ideologisk retorik bakom bilden av det ljusa rummet. De tekniska förut-
sättningarna har skapats i samspel med ideologier som hyllat ljus och luft.  

Ljusets självklara plats idag påverkar på olika sätt synen på fönster och ljusförhållanden i äldre bygg-
nader. Att fönster och dagsljus ses som något nödvändigt i inomhusmiljöer, som sprunget ur ett allmän-
mänskligt behov, är något som exempelvis framgår tydligt i litteraturen kring ljusdesign. I dessa  
sammanhang finns ofta historiska tillbakablickar som speglar detta.”Prior to the development of electric 
light on a commercial scale at the end of the nineteenth century, daylight had, of course, been absolutely 
essential to indoor work, leisure and habitation for almost as long as human beings had been building 
homes” skriver arkitekten Carl Gardner i förordet till Derek Phillips bok Daylighting: Natural Light in Archi-
tecture.2 Gardner uttalar att det är självklart att människor alltid varit beroende av dagsljus, utan att  
närmare förklara hur detta beroende sett ut och hur det är kopplat till byggnader. Han fortsätter med att 
skriva: ”Even the invention of oil lamps, candles, torches and gas lighting, important as they were, could 
not seriously displace daylight and sunlight for the purpose of interior lighting.”  

Bostäder i historisk tid framhålls här och i liknande sammanhang ofta som bristfälliga. Människor har 
levt under otillräckliga ljusförhållanden, men den tekniska utvecklingen uppges successivt ha lett till för-
bättringar så att vi nått fram till det stadium vi ser idag. Eller, för att citera Gardner igen: ”The result was 
a rich, extensive history of innovations of building design to bring more and more natural light into the 
interior”. Enligt detta synsätt har det alltså funnits en ständig strävan efter att släppa in mer och mer 
dagsljus i byggnader, en strävan som vid mitten av 1900-talet hade nått till en brytpunkt, menar Gardner. 
Vid denna tid började dagsljus även ses som ett potentiellt problem inomhus.3  

Frånvaron av dagsljus och belysning inomhus framställs alltså återkommande, direkt eller indirekt, 
som ett dåtida problem. För många av oss som lever idag skulle det sannolikt vara det, men frågan är  
i vilken mån och i vilka situationer mörker inomhus sågs som problematiskt i samtiden. 

Att släppa in så mycket ljus som möjligt är kanske inte alltid det som främst har eftersträvats i byggna-
der. Ljus har varit olika betydelsefullt, och önskvärt, i skilda miljöer och har inte haft samma betydelse i 
alla tider. Vårt beroende av ljus och belysning inomhus är starkt avhängigt av hur och när vi använder 
byggnader och ljuset i dem – hur vi lever våra liv. Vilka verksamheter som kräver ljus, och syn, var dessa 
äger rum och vid vilken tid på året och dygnet de företas spelar stor roll. Belysning och fönster är en 

                                                        
1 BBR BFS 2011:6:3 
2 Gardner 2004. Detta och de följande citaten är hämtade ur förordet, där sidorna är onumrerade. 
3 Gardner 2004 



förutsättning för en inomhusbaserad tillvaro, ett liv där en stor del av såväl arbete som fritid äger rum 
under tak och bakom vägg. Tillgången till ljus påverkar vilka verksamheter som är möjliga att genomföra 
inomhus. Vi kan idag arbeta framför datorn, brodera eller läsa tidningen mitt i natten om vi vill. Våra liv 
är inte på samma sätt som för 150 år sedan beroende av dygnets ljusväxlingar eller av mer eller mindre 
brandfarlig och, som vi skulle uppfatta den idag, otillräcklig belysning.  

Industrialismens ”ljusrevolution” som kulminerade i det elektriska ljuset har förändrat människors liv 
på ett helt genomgripande sätt, vilket tidigt uppmärksammades av flera av dem som själva upplevde för-
ändringarna, bland andra Matthew Luckiesch. I Sverige är det under senare årtionden främst etnologen Jan 
Garnert som lyft fram ämnet.4 

En annan aspekt är det moderna fokuserandet på synen som det viktigaste sinnet, det sinne varigenom 
vi lär oss om och upplever världen. Med detta fokus tillmäts belysning och ljus stor betydelse. Det har 
påpekats att det starka betonandet av synen kan göra att andra sinnesförnimmelser försvagas, liksom från-
varon av synintryck istället kan skärpa våra övriga sinnen. Detta är en del av förklaringen till att det gått 
att hitta från stugan till ladugården en mörk vintermorgon, till och med helt utan belysning.  

Vare sig fönster, ljus eller utsikt, som jag strax återkommer till, är självklara delar av inomhusmiljöer, 
trots det värde de tillmäts idag. Att ifrågasätta detta är, menar jag, en viktig utgångspunkt för att bättre kunna 
förstå dessa aspekter i medeltida byggnader, vilket är ett övergripande syfte med avhandlingen.  

Det eviga ljuset 
Det finns alltså stora skillnader i hur ljus använts och betraktats över tid. Ljusets betydelser – i såväl praktisk 
som symbolisk mening – har, liksom uppfattningarna om det, skiftat. Att ljus har varit betydelsefullt är dock 
knappast en modern företeelse. Det Carl Gardner och andra arkitekter refererar till när de talar om strä-
van efter ljus i arkitekturen under förfluten tid är ofta, även om det inte alltid uttalas, antikens syn på 
arkitektur, framför allt så som den framträder under renässansen och i Vitruvius berömda verk De  
Architectura, förmodligen författat något årtionde före vår tideräknings början. Texten tillhör dem som 
fortsatt att läsas efter antiken i Europa. Den första tryckta upplagan kom redan 1486.5 Vitruvius lyfter 
fram solljuset både som en viktig ljus- och värmekälla. Såväl enskilda byggnader som städer skulle utformas 
och orienteras i förhållande till solens ljus och rörelse över himlavalvet, så att fördelarna med det kunde 
utnyttjas och oönskade effekter undvikas. Rummen skulle placeras i förhållande till varandra med hänsyn 
till vem som skulle ha tillträde till olika utrymmen, men också med tanke på solljuset. Vintermatsalar och 
badrum bör ligga åt sydväst, menar Vitruvius ”därför att de behöver kvällsljus och även därför att solned-
gången i all sin prakt mot kvällen sprider sin milda värme över dem.” Sommarmatsalarna är däremot bättre 
att placera mot norr. Åt detta håll är det även lämpligt att orientera rum som används för aktiviteter som 
kräver ett jämnt ljus, som broderi och målning och uppvisande av målningar. Sovrum och bibliotek behöver 
ligga åt öster, för att morgonljuset behövs där. På landsbygden är det lättare att se till att alla byggnader blir 
väl belysta, konstaterar Vitruvius. Där finns inga murar tillräckligt nära för att skymma ljuset. I staden måste 
hänsyn däremot tas till omkringliggande hus. Han beskriver hur avståndet mellan dessa skulle mätas för att 
tillse att en nyuppförd byggnad inte skuggades av grannen.6 

De fönster Vitruvius nämner är öppna sådana, som kunde stängas med luckor. Några glasfönster finns 
inte med i beskrivningarna. De äldsta beläggen för fönsterglas hör också till århundradet efter hans lev-
nadstid, från det första århundradet av vår tideräkning (se kapitel 2). 

Det sätt att bygga och de idéer om arkitektur som Vitruvius beskriver går tillbaka på det antika,  
grekiska sättet att utforma byggnader.7 Att de principer som berörde anpassningen till solljuset i praktiken 
tillämpats långt tidigare märks vid undersökningar av grekiska städer med rätlinjigt gatunät, där husen 
vänts åt samma håll för att utnyttja solljuset på ett optimalt sätt.8 

De antika byggnadssätten var på många sätt grunden till de europeiska, medeltida. Detta är särskilt tyd-
ligt i den mer monumentala arkitekturen.9 Förmodligen påverkades även det mer vardagliga byggandet.  

                                                        
4 Luckiesch 1920; Garnert 1993, se vidare kap. 3. 
5 Mårtelius 1989 
6 Vitruvius [1989], bok 1, kap. 4, bok 6, kap. 4–6. Citat bok 6, kap. 4. 
7 Mårtelius 1989 
8 Butti & Perlin 1980. Mary Shepperson (2009) föreslår att även de tidiga städerna i Mesopotamien planerades  
utifrån utnyttjandet av solljuset. 
9 Jfr Brandt 2017, s. 12–13 



I London har Damian Goodburn visat att det romerska sättet att bygga medförde nya, mer standardiserade 
timringstekniker, som ramverk med rakt, sågat timmer och fasta mått, istället för de tidigare, lokala bygg-
nadssätten som var mer varierade och anpassade efter de material som var tillgängliga på platsen.10  

Även om den senantika arkitekturen påverkade byggandet i provinserna, och i förlängningen i hela 
norra Europa, var det dock inte ett koncept som utan vidare kunde exporteras. Ett av skälen anger Vitru-
vius själv, nämligen klimatet. Att sätta in stora, öppna fönster, enbart försedda med träluckor är lika lite 
aktuellt i Skandinavien idag som det var för ett par tusen år sedan. Vitruvius påpekar att den som ska 
bygga ett bostadshus måste utgå ifrån platsen. I nordliga länder menar han att små öppningar, vända mot 
söder, är att föredra.11 Samtidigt fanns det, som jag återkommer till, andra anledningar, mer förankrade 
i den lokala och regionala byggnadstraditionen, till att ljusöppningar användes sparsamt.  

Inte heller betonandet av synen som det viktigaste sinnesorganet är ett modernt fenomen. Platons 
Timaios var under medeltiden den enda av hans berömda dialoger som fanns översatta till latin. Den fick 
stort inflytande under århundradena efter 300-talet, efter att den översatts. I en dialog mellan Sokrates 
och Timaios redogör den senare för världsalltets uppkomst och hur världen är beskaffad.12 Här lyfts hu-
vudet fram som människans förnämligaste kroppsdel, och ögonen och synen som det viktigaste  
sinnesorganet. Genom dessa kan människan göra iakttagelser och förstå och utforska världsalltets natur 
och kretslopp. Ljus strömmar inte bara in utan även ut igenom ögonen, skriver Platon, och det är likheten 
mellan det ljus som kommer utifrån och det som kommer inifrån som skapar synintrycken. Ljusens möte 
skapar en rörelse som ”åstadkommer en förnimmelse med vilken vi säger att vi ser.” Det här fungerar 
dock bara dagtid, i dagsljus. Om natten blir den inre elden, ljuset, avskuret. Då möts ögat av något som 
är olikt detta inre ljus och slocknar.13  

Även Aristoteles satte synen främst bland människans sinnen och det var inte heller bara Platon som 
beskrev seendet som förknippat med och beroende av ljuset.14 Både under antiken och medeltiden, som 
till stora delar övertog modifierade varianter av de antika uppfattningarna om syn och ljus, var gränsen 
mellan de olika sinnena inte helt tydligt. Synen tycks ofta ha uppfattats som nära besläktad med känseln. 
Blicken svepte över – berörde – föremålen.15  

Ljuset hade även en avgörande betydelse inom de religioner som växte fram runt medelhavsområdet och 
Mellanöstern under senantiken och senare, både ideologiskt och praktiskt, vilket bland annat avspeglas i 
bruket av lampor i synagogor, kyrkor och moskéer (se kapitel 3). Inom kristendomen följde många av anti-
kens idéer med i skolastikens tappning. Ljuset, det oskapade ljuset som funnits redan före skapelsen, var 
gudomligt. Ljuset som strålade in genom kyrkans fönster var inte bara en påminnelse om Gud, det var Gud.16  

En skillnad gjordes mellan två olika aspekter av ljus. Lux var den eviga, metafysiska formen medan 
lumen betecknade det synliga ljuset, solljuset eller lågans ljus.17  

Under 1100- och 1200-talet var ljusretoriken en viktig del av gotiken och glasmålningarnas betydelse 
hörde till det som lyftes fram i detta sammanhang. Det ljus som bröts genom det färgade glaset var det 
gudomliga och de skimrande glasen de ädelstenar som prydde kyrkan i det himmelska Jerusalem. Hela 
byggnaden runt altaret kunde betraktas som ett relikskrin, där målningar, skulpturer och gnistrande föns-
terglas var en del av utsmyckningen. Abbot Suger i Saint-Denis betonade på 1140-talet att färger, ljus och 
skimmer var essentiella ingredienser i den kyrkliga arkitekturen och Durand, biskop i Mende cirka 1220–
96, prisade senare glasfönstren i kyrkorna som stängde ute vind och regn men släppte in det rena, gudom-
liga ljuset i kyrkan och in i de rättrognas ögon. Förädlat genom kyrkans skimrande glasrutor, omvandlades 
det till upplysning i andlig mening.18 Bernhard av Clairvaux liknade, liksom senare heliga Birgitta, strå-
larnas förmåga att ta sig in genom glaset utan att skadas, vid jungfrufödseln.19 
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De nyplatonska idéerna färgade också renässansens syn på, och stora intresse för, ljus och syn. Skillna-
den mellan det antika och medeltida synsättet respektive det tidigmoderna har beskrivits som att synen, 
från att sättas främst bland jämbördiga sinnen, kom att betraktas som det helt överlägsna. Seendet blev 
det rationella och klarsynta, förknippat med den objektiva vetenskapens optiska instrument.20  

Även uppfattningen att ljuset är kopplat till själslig upplysning, som lyfts fram under epoken som brukar 
benämnas med detta namn, fanns både under antiken och medeltiden. Gunnar Broberg har påpekat att 
upplysningen är något som i en mening alltid har funnits.21 De franska upplysningsfilosofierna vid mitten 
av 1700-talet betonade idéer om filosofisk rationalism, allmän förnuftstro och en vetenskaplig natursyn. 
För Sveriges del är det dock, anser Tore Frängsmyr, knappast relevant att tala om någon egentlig upplys-
ning i kontinental eller fransk mening. När detta görs är det utifrån en schablonbild där man helt enkelt 
utgår ifrån att upplysningen måste ha ägt rum även i Sverige. Upplysningstiden kom till Sverige, menar 
han, men inte upplysningen.22  

Även om detta stämmer är det samtidigt tydligt att upplysningstiden sammanfaller med en förändrad 
syn på ljus i inomhusmiljöer i Skandinavien, vilket bland annat är tydligt vid ombyggnaden av kyrkornas 
fönster. Delvis kan de förstorade och ombyggda fönsteröppningarna koppas till estetiska ideal, men inte 
enbart (se kapitel 4 och 6). Möjligen är det här bildning i en mer bokstavlig bemärkelse, kopplad till läs-
kunnighet, som spelat större roll än den bildliga betydelsen.23 

Ljusets betydelse, både i inomhusmiljöer och för stadsplaneringen, fortsatte att betonas under 1800-
talet. Inga Sanner beskriver Stockholm under det sena 1800-talet som präglat av framtidstro, tro på  
empirisk kunskap, utbildning och teknikutveckling. I den nya stad som växte fram fanns det en uttalad 
tanke att med planering åstadkomma ett ljust och luftigt stadsrum, med kvarter i räta vinklar. Här spelade 
fönstren en viktig roll, både för att de släppte in ljus och för att de försåg rummen med frisk luft. Mörker 
och oordning skulle byggas bort. Mörkret betraktades i sig som något dåligt, det stod för något kaotiskt, 
oordnat och icke-förnuftigt. I dåtida ordalag karaktäriserades det som orent. Bekämpandet av mörkret 
nämns i samma sammanhang som kampen mot smuts och sjukdomar. På ”Hygieniska museet” som öpp-
nade 1880 fanns såväl artificiella ljuskällor som ventilationsapparater utställda.24  

Sanner påpekar att de nya byggnader som uppfördes samtidigt var så höga att de hindrade inflöde av 
naturligt ljus, vilket ledde till ett ökat behov av artificiellt ljus än tidigare. ”Den paradoxen illustrerar en 
väsentlig aspekt av upplysningstanken. Genom brottet med det gamla skapades nya mörker, vilket krävde 
än mer upplysning.”25  

Mörkrets betydelser 
Mörker och natt har även tidigare och på andra sätt ofta förknippats med det onda och skrämmande, 
både i konkret och överförd bemärkelse. I skydd av mörkret sker det som inte tål att synas i ljuset. Här 
lurar faror av känt och okänt slag, reella och imaginära. Med tanke på detta borde ondskan aldrig ha varit 
så långt borta från oss som nu. Helt mörka platser blir alltmer sällsynta, världen mer och mer belyst. 
Kanske är det därför som mörkret börjar uppmärksammas i allt högre grad i forskningen idag. Från att 
ha varit en självklarhet, något allestädes närvarande, har mörkret på många håll börjat uppfattas som en 
bristvara. Negativa effekter, på olika plan, av den ständiga belysningen diskuteras. Light pollution har blivit 
ett etablerat begrepp och mörkrets kvalitéer har lyfts fram.26 Vi har förlorat kontakten med natten, menar 
Alfred Alvarez. Paul Bogard tar utifrån Vincent van Goghs målning Stjärnenatt i Saint-Rémy, målad 1889 
upp det faktum att vintergatan och natthimlens alla stjärnor är en dimension av Paris som inte längre är 
en del av upplevelsen av staden.27 Geografen Tim Edensor, som introducerat begreppet geographies of 
darkness, menar att detta har gjort att vi är på väg att omvärdera mörkret och relationen mellan ljus och 
mörker. Mörker är en förutsättning för att kunna se och uppleva många former av ljus, och ljuset kan i 
sin tur framhäva mörkret. En ljuskälla i en mörk natt får mörkret runtom att upplevas som ännu svartare. 
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Under en klar natt helt i frånvaro av artificiella ljuskällor märks stjärnornas och månens ljus tydligare. 
Sedan ögonen vant sig vid mörkret framträder graderna i det, skuggorna, de skuggor som skapas i sam-
spelet mellan ljus och mörker. Författaren Christina Snell-Lumío skriver om midvinterns mörker i  
Tornedalen att det inte är riktigt mörkt, när ögonen vant sig. ”Det är som en öppen dörr. Därute är det 
ljust. Även om det inte lyser mot dörren så släpper det in ljus och vi kan ändå se lite i vårt mörker. Det 
sipprar in ljus, spiller över kanten”.28 

Många uppskattar mörkrets och skuggornas egenskaper, vill kunna se stjärnhimlar och slippa över-
flödig, alltför stark och enahanda belysning. Konstnärer undersöker mörkrets effekter och möjligheter och 
det finns mörkerreservat dit människor kan söka sig för att uppleva frånvaron av belysning och restau-
ranger där gästerna äter i totalt mörker. Tim Edensor beskriver de förstärkta sinnesupplevelserna från ett 
besök i den mörklagda restaurangen Dans le Noir? i London. Han skildrar hur ljuden av metallbestick och 
glas upplevdes som skarpare, hur samtalen blev dämpade och tydliga. Mörkret bidrog till en förändrad 
stämning i sällskapet som deltog i måltiden. Edensor noterar också hur människorna i lokalen, fast de inte 
alls såg varandra, mycket sällan stötte ihop. Andras fysiska närvaro var tydlig, trots mörkret.29 Både mörkret, 
och det ljus som bara kan upplevas mot bakgrund av detta, har också blivit en turistattraktion.  

I de nordligaste delarna av halvklotet genomlevs en stor del av året i mörker, och även om det finns  
medicinska studier som tar upp skadliga effekter av detta har mörkret inte uppfattats som något enbart negativt, 
eller ont av dem som levde i det före den elektriska belysningens tid. På Grönland har den mörka säsongen 
tvärtom beskrivits som något att se fram emot – en årstid för resor, sammankomster och berättande.30  

Att förknippa mörker med det onda och skrämmande är och var på många sätt befogat, men inte heller 
före den elektiska belysningens tid har mörker alltid uppfattats som någonting negativt. I vissa situationer är 
mörker en tillgång, något som erbjuder skydd och en tillflyktsort, något som skapar avskildhet och särskilda 
sociala sammanhang. Det framkallar och förstärker andra sinnesintryck och kan både skapa och förändra rum.  

Mörker är med andra ord inte alltid ett problem, och ljus är ett sätt, men inte det enda, att hantera 
mörker.  

I ett historiskt perspektiv spelar mörkret, och alla dess nyanser, en viktig roll. En stor del av människors 
liv har levts i skymning, kvällning, mörker, gryning och dagrar – skiftningar som blivit mindre tydliga med 
industrialismen och det moderna ljusanvändandet men som har utgjort en betydande del av vardagen 
och som samspelat med de praktiker som utspelat sig i den. 

Mellan rum  
Fönster släpper inte bara in dagsljus, de låter oss också betrakta omgivningen och ”dygnets och årstidernas 
variationer”, som Boverket föreskriver, inifrån.31 De kan skapa en kontaktyta mellan det som finns utanför 
och innanför byggnader. Även denna aspekt tillmäts idag stort värde. Utsiktens inflytande på människors 
trivsel och välbefinnande diskuteras som en central del av fönsters betydelse.32 Inte heller utsikt är dock ur 
ett historiskt perspektiv någon självklar del av ett rum, av vad ett rum är eller av vad som definierar ett 
fönster. I figur 1 avbildas ett fönster i en trevånig korsvirkesbyggnad, Borgmästaregården, i Den Gamle 
By i Århus. Byggnaden är uppförd 1597 och rummet där fönstret sitter är inrett vid mitten av 1600-talet.33 
Det finns flera fönster i rummet, men inget av dem går att öppna. De blyinfattade, gröna glasrutorna är 
inte helt lätta att se ut igenom, utan att gå nära fönstret. När det är ljust utanför släpps ett grönaktigt ljus 
in. Fönstren, och kanske också ljuset från dem, är tillsammans med väggmålningarna en del av rummets 
gestaltning. Detsamma kan inte sägas om utsikten. Den har knappast fungerat som en del av rummet. Att 
utsikt inte varit en del av rummet i ett renässanshus i Århus behöver förstås inte betyda att detta inte varit 
något som värderats. Det finns tvärtom åtskilliga exempel, inte minst från just renässansen, som visar hur 
utsikter både lyfts fram och förhärligas. Bland annat märks detta i tidens bildkonst. Att utsikter värderats 
högt är dock inte detsamma som att de varit något som måste ha varit en självklar del av alla inomhus-
miljöer, inte ens i borgmästarens praktfulla hus. 
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Relationen mellan rummet och det som finns utanför påverkas på flera sätt av förekomst respektive från-
varo av fönster, något som gäller såväl idag som under medeltiden. En vägg med fönster kan inte delas 
med en annan byggnad. Fönstret förutsätter, åtminstone då huset byggs, ett visst avstånd till den närmaste 
fysiska omgivningen. I en komprimerad, byggd miljö där fönster anses viktiga kommer dessa därför att på-
verka och påverkas av bebyggelsestrukturen. I en situation där det finns gott om plats runt byggnaden och 
utsikten från denna blir en del av inomhusmiljön spelar det stor roll vad som finns runtom, vad som syns 
inifrån. Parker, trädgårdar, fält och gator kan fungera som en del av rumsupplevelsen. Likaså kan utomhus-
belysningen – där sådan finns – bli en del av inomhusmiljön, förutsatt att det finns fönster.  

Sett utifrån är fönstren en del av byggnadens fasad och därmed också av utomhusmiljön. Fönster kan 
utåt återspegla byggnadens inre struktur, men behöver inte göra det. De kan användas för att understryka 
betydelser hos en byggnad eller en del av den. Även detta är något som förändrats över tid. 

Som arkitekten Ola Nylander påpekar kan en av skillnaderna mellan det medeltida och det nutida 
sättet att bygga beskrivas i termer av öppenhet och slutenhet. Medan modernismens arkitektur strävar 
efter öppenhet, inom byggnaderna men också i förhållande till omvärlden, har de byggda miljöerna tidi-
gare skapat en tydligare markering mellan det inre och det yttre rummet.34  

Fönster släpper avslutningsvis inte bara in ljus och utsikt, utan även blickar. Möjligheten att se in i en 
byggnad skapar tillfällen att visa upp något, inte bara med fönstrens yttre utformning i fasaden utan också 
genom själva öppningen. Skyltfönster är det mest uppenbara, moderna exemplet på detta. Innan den 
elektriska belysningen blev standard i bostäder var också ljuset inifrån något som kunde vara önskvärt att 
visa upp.35 I andra sammanhang kan och kunde möjligheten att se in i rum utifrån istället uppfattas som 
hotfull, skrämmande eller åtminstone oönskad. 

Utgångspunkter – tidigare forskning och teoretiska perspektiv 
Det centrala temat i avhandlingen – fönster och ljus, eller användandet av ljus, i medeltida byggnader – 
är något som sällan berörts i arkeologisk forskning annat än i en kort anmärkning. I en bemärkelse kan 
ämnet sägas vara smalt, vilket är en del av förklaringen till att det inte ägnats mer utrymme. Ljusför-
hållanden i byggnader är dock något som inverkat på det vardagliga livet på flera påtagliga sätt. Det har 
påverkat hur människor använt sina hus, hur de har bott och hur byggnader organiserats rumsligt – både 
internt och i förhållande till andra byggnadskroppar. I den här meningen är ämnet knappast snävt: Det 
berör en del i människors grundläggande livsvillkor och är därför i hög grad värt att uppmärksammas i 
forskning kring och tolkning av arkeologiska byggnadslämningar. Ämnet tangerar en lång rad fält, som 

                                                        
34 Nylander 1999, s. 54 
35 Jfr Garnert 1993, s. 115–123 

Figur 1. Fönster i Borgmästargården, Den gamle by, Århus. Foto: Linda Qviström. 



forskning kring boende, byggande och byggnadsskick, uppvärmning, fönsterglas och glastillverkning,  
sinnesupplevelser, ljus och ljusets betydelse ur olika aspekter – praktiskt, estetiskt, ideologiskt och medi-
cinskt – mörker och mörkrets betydelse samt arbetsorganisation på ett praktiskt och socialt plan och ur ett 
genusperspektiv. En stor del av den forskning som berör dessa, och flera andra på olika sätt relevanta 
teman, återfinns främst utanför arkeologiämnet. Även om jag i olika mån kommer att knyta an till ett 
antal av dessa aspekter i avhandlingen finns det inte här någon möjlighet att ge en överblick över samtliga 
berörda ämnesområden.  

De stora utvecklingslinjerna och de små detaljerna 
Forskningen kring medeltida byggnader dominerades under första halvan av 1900-talet av ämnesområ-
dena folklivsforskning och konsthistoria, där folklivsforskarna studerade ”allmogens” byggnader och 
konsthistorikerna i första hand det som var knutet till kyrkorna och frälset. Det fanns dock även arkeologer, 
till exempel Sune Ambrosiani, som arbetade med byggnader och byggnadsskick ur ett långtidsperspektiv 
och både folklivsforskaren Sigurd Erixon och konsthistorikern och arkitekten Erik Lundberg använde del-
vis det arkeologiska material som fanns tillgängligt. Inom båda ämnesområdena var man också inspirerad 
av det naturvetenskapliga systematiserandet och byggde vidare på de typologiska metoder som utvecklats 
inom arkeologin under 1800-talet. Sigurd Erixon hade läst arkeologi i Uppsala, bland annat tillsammans 
med Nils Lithberg och Sune Ambrosiani. Ett annat gemensamt drag hos dåtidens forskare var ambitionen 
att kartlägga olika kulturelements spridning i tid och rum. Forskningen var starkt präglad av diffusionis-
tiska och evolutionistiska tankegångar. Erixon höll fast vid dessa teoretiska perspektiv under hela sin livstid, 
vilket med tanke på att han var en så dominerande forskare inom sitt ämnesområde, påverkade hela di-
sciplinen.36 Det utpräglat evolutionistiska perspektivet möjliggjorde retrogressiva analyser. Medeltidens 
byggnader kunde utläsas ur primitiva eldhus i Dalarna.37 En utvecklingskedja från det primitiva till det mer 
förfinade pusslades ihop, ibland med bitar som fick snidas till för att passa in och med stora luckor som över-
bryggades genom antaganden om ett konservativt byggnadsskick med lång kontinuitet. Sigurd Erixon blev 
frontalfiguren för tidens byggnadsforskning, med ett källmaterial insamlat av medarbetare som gjorde bygg-
nadsundersökningar och materialstudier. Det material som studerades kom framför allt från 1800-talet, men 
ambitionen var alltså att ur detta även utläsa äldre typer. Stora ansträngningar gjordes att hitta ”reliktområ-
den”, områden där äldre företeelser bevarats i högre grad.38  

Den allmoge som skulle studeras definierades inte. Allmogen framstår, som Karin Gustavsson påpekar 
då hon beskriver verksamheten, som de människor som befolkat en oförstörd förmodern tid, bortom po-
litiska och ekonomiska konflikter.39 

Fönstren behandlades i dessa sammanhang i första hand som ett stil- eller byggnadselement. En detalj 
– inte mer men inte heller mindre intressant är andra byggnadsdetaljer i en tid då allt skulle kartläggas 
och dokumenteras.40 Sigurd Erixons intresse för fönster var praktiskt och funktionsinriktat. Fönstrens pla-
cering framställs som en konsekvens av den förändrade eldstaden och införandet av skorstenen, som tog 
över rököppningens funktion och skapade ett rökfritt rum. I de svenska prästgårdarna skedde övergången 
från tak- till väggfönster under 1500-talet, menar Erixon. Under 1600-talets början var förändringen fullt 
genomförd. Då hade fönstren ”flyttat ned från taket”.41  

De samtida konsthistorikerna intresserade sig mer för kyrkliga byggnader och medeltida borgar. 
Konsthistorikern och arkitekten Erik Lundberg var verksam samtidigt som Sigurd Erixon. I efterhand är 
det lätt att sammanfatta deras forskning som ingående i en gemensam, kulturhistorisk tradition. Det finns 
dock inte bara gemensamma nämnare utan också stora skillnader i hur de närmar sig byggnaderna. För-
fattarna utgick delvis från samma källmaterial och båda har dessutom intresserat sig för såväl byggnader 
som inredning.42 Gemensamt är också att de diskuterar relikt- och kulturområden och i bådas arbeten 
framträder en tydlig utvecklingslinje, från det ursprungliga, enkla, till det mer avancerade. 
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Både Erixon och Lundberg utgick från ett brett källmaterial. Förutom stående byggnader har de an-
vänt bevarade föremål, arkeologiskt undersökta byggnadslämningar, skriftligt material som syneprotokoll, 
lagar och förordningar samt berättande källor som äldre reseskildringar. Båda hade en encyklopedisk vision, 
en ambition att vara heltäckande, vilket inte minst märks på omfånget av deras arbeten.  

Lundberg intresserade sig till en början för den medeltida och tidigmoderna arkitekturen, senare bred-
dade han sig kronologiskt. De evolutionistiska tankegångarna är tydliga, det är utvecklingen i planlösningar 
och arkitektoniska drag som spåras. Allt har ett ursprung, ofta avlägset i tid och rum. I två volymer beskriver 
han Byggnadskonsten i Sverige från 1000-talet till 1600-talets mitt.43 Lundberg skildrar fönstret som en utveckling 
av rökhålet. Det är ”rökhålets efterträdare”.44 Ryggåsstugans rökhål hade vid unionstiden ersatts av en stuga 
med murad eldstad och skorsten. ”Rökhålet i taket hade blivit fönster spänt med genomskinlig hinna.”45 Senare 
skriver han om stugorna i Skåne, att rökutsläppet har ”förvandlats till fönster”.46  

Även om Lundberg beskriver utvecklingen i tekniska termer tar han samtidigt, oftast utan att fördjupa 
sig i dem, upp immateriella aspekter av arkitekturen. Oftast sker detta i målande beskrivningar, ägnade 
att göra framställningen mer levande, som när han talar om skillnaden i ljudet som skapas av trähusets 
golv och de hårda keramikplattorna i den senmedeltida borgen: ”golven sviktade och knirkade av en smula 
för tunga steg. Tänk till jämförelse på fajansgolvens högtidligt kyliga klirrande!”.47 Även om dessa aspekter 
inte utforskas vidare, utan snarare används som illustrationer, visar de på tankegångar som skiljer sig klart 
från Erixons mer ensidigt funktionella förhållningssätt. Att fönster och ljus var en av alla de aspekter som 
intresserade Lundberg framgår tydligast i den postumt utkomna boken Trä gav form. I ett avsnitt om fönster-
kultur beskriver han huvuddragen i ”fönstrens utvecklingshistoria”, ett ämne som han säger sig ha för avsikt 
att fördjupa sig i, i ett annat sammanhang. Det kom han alltså inte att göra, men den bild han tecknar är 
ändå relativt detaljerad, och det framkommer också att han var intresserad av vilken ljuseffekt fönstren hade. 
”Vi får försöka tänka oss in i situationen. Medeltidens bostäder har inte varit så rikligt dagsljusbelysta som vi 
för våra förhållanden finner självklart. I regel har ljus fallit in bara högt uppifrån och rätt sparsamt. Först när 
de täta luckorna slås upp flödar ljuset – och luften in.” Det finns fler reflexioner av det här slaget i Lundbergs 
framställning, men i huvudsak är det de tekniska aspekterna av fönsterarkitekturen som intresserar honom, 
som hur man löst avlastningsproblem och utvecklat lösa fönsterkarmar och öppningsbara fönster.48  

Under 1960- och 70-talet genomgick både konstvetenskapen och etnologiämnet genomgripande för-
ändringar. Namnbytet på 1970-talet var en del av detta. Kursändringen innebar att kulturbegreppet om-
värderades och det etnologiska forskningsfältet vidgades till andra grupper än bönderna. Metoder lånades 
in från sociologi och antropologi och ämnet fick i högre grad fokus på samtiden.49 Karl-Olov Arnstberg 
skriver att brottet med Sigurd Erixons etnologi var odramatiskt. ”Hans epok lades åt sidan som ett – som 
det åtminstone då föreföll – avslutat kapitel. Den var därvid inte ens särskilt kritiserad. Respekterad gick 
den in i tystnaden.”50 Kursändringen medförde ett minskat fokus på äldre byggnader, men byggnadsforsk-
ningen försvann inte helt.51 Arnstbergs egen avhandling, om dateringen av knuttimrade byggnader, kan 
ses som en del av avslutningen på det Erixonska projektet.52 

Den nya konstvetenskapen blev liksom etnologin mer samtidsorienterad. Man började också i samband 
med namnbytet skilja mellan bild och bebyggelse som studieobjekt. Tidigare hade mitten av 1800-talet i hög 
grad varit slutpunkten i bebyggelseforskningen. De nya studierna började där de gamla slutade. Fokus kom 
att läggas på den moderna tidens arkitektur och framför allt på städernas bebyggelse.53 Det här medförde 
att forskningen kring de medeltida, profana byggnaderna till stor del avstannade.54 I övrigt var det nästan 
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enbart kyrkor och kyrkliga miljöer som utgjorde forskningsobjekten. I dessa sammanhang berörs återkom-
mande ljus och ljusanvändning ur olika aspekter.55 Ett angränsande ämne, som jag återkommer till i  
kapitel 2, är kyrkornas glasmålningar.  

Under senare årtionden har forskningen kring äldre byggnader även skett inom andra ämnesområden. 
Här kan bland annat arkitekten Peter Sjömars avhandling Byggnadsteknik och timmermanskonst (1988) och 
Gunnar Almeviks avhandling Byggnaden som kunskapskälla (2012) nämnas. En stor del av det som finns  
skrivet om äldre fönster under senare årtionden kommer dock från byggnadsantikvariska sammanhang 
eller i litteratur som vänder sig till husägare. Här återfinns i några fall sammanställningar av fönster-
typologier från 1600-talet och framåt, tekniska beskrivningar av fönstren samt restaureringsråd. Syftet är 
delvis att ge verktyg att kunna beskriva och datera fönstren, men främst att ge underlag för deras skötsel.56 
Merparten av det som skrivits inom denna genre är av karaktären handböcker eller informationsmaterial. 
Referenser saknas i regel men det framgår ofta att uppgifterna direkt eller indirekt kommer från den om-
fattande byggnadsforskning som bedrevs under framför allt 1900-talets första hälft. För även om mycket 
hunnit skrivas sedan Erixons och Lundbergs bortgång, 1968 respektive 1969, är deras verk fortfarande 
aktuella. Sigurd Erixons Svensk byggnadskultur (1947) är ett standardverk och hans klassificeringar och  
termer används bland annat inom kulturmiljövården. Erixons syn på fönster återupprepas ofta i samman-
hang där en byggnadshistorisk bakgrund tecknas, vilket är en anledning till att jag kommer att återkomma 
till den i avhandlingen. Ett exempel, som är viktigt i sammanhanget, är den redan nämnda uppfattningen 
att väggfönster var en följd av att rököppningen i taket ersattes av en skorsten. Med en skorstensstock blev 
det möjligt att bygga i flera våningar, med eldstäder på varje våningsplan och rökfria rum. Öppningen i taket 
förlorade sin funktion som rökutsläpp, och blev en omöjlighet i flervåninga hus, vilket ledde till att nya ljus-
öppningar istället togs upp i väggarna. Denna omvandling av bostadshuset ägde, menar Erixon, rum under 
1500-talet i prästgårdarna, medan den skedde ett århundrade senare på bondgårdarna. Lundberg är något 
mer vag och tidsfäster förändringarna till den senare delen av medeltiden. 

Uppfattningen om sambandet mellan skorstenar och fönster har fått stor spridning och hör till de mer 
eller mindre vedertagna sanningar som återberättas i bland annat handbokslitteratur och i populärveten-
skapliga sammanhang.57 Ett annat återkommande påstående är att fönsterglas inte användes allmänt före 
1700-talet av ekonomiska skäl. Ändrade tillverkningstekniker gjorde fönsterglas billigare vilket medförde en 
bredare spridning. Tekniska framsteg gjorde även att större glasskivor, och därmed rutor, kunde tillverkas.58 

Det största problemet med dessa vedertagna beskrivningar är inte att alla delar av dem inte stämmer. 
Mer problematiskt är att det ofta inte framgår vad de bygger på. Påståendena har upprepats tillräckligt ofta 
för att ha etablerats som sanningar, axiom, utan att någon källa behöver anges. Det är tydligt, eller i alla fall 
troligt, att bilden framför allt har sin grund i den äldre, etnologiska forskningens utsagor, men inte heller den 
tidens forskare preciserar alltid vilket källmaterial de bygger sina argument på, vilket gör det svårare att 
utvärdera slutsatserna. Ett annat problem med förklaringarna är att de ger en högst förenklad bild, starkt 
förankrad i den evolutionistiska forskningssynen, där utgångspunkten är att människor i alla tider eftersträvat 
mer ljus i sina bostäder men inte kunnat lösa de tekniska problemen eller haft råd med glas.  

Sett utifrån det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets vetenskapliga perspektiv och ambition att beskriva 
de stora dragen i utvecklingslinjen är förklaringarna tillräckliga och väl förankrade i källmaterialet. Det är 
framför allt sett ur ett nutida perspektiv som framställningen blir problematisk. Förändringar kunde inom 
Erixons och Lundbergs forskningstradition beskrivas som frammanade av förändringen i sig, som av en 
obetvinglig drivkraft vilken förde händelserna i en rak linje framåt. Relationerna mellan de olika händel-
serna och delarna av berättelsen beskrivs som logiska och självklara, vilket hör till tidens sätt att framföra 
ett resonemang, medan det i dag snarare tillhör forskningens uppgifter att problematisera och nyansera 
bilden av det till synes självklara. Många nutida teorier betonar olika aktörers roll. Förändring beskrivs 
och undersöks utifrån begrepp som kunskapsöverföring och strukturerande principer. Dåtiden tecknas 
som en väv av relationer mellan levande och materiella aktörer. Skeenden spjälkas upp och skildras utifrån 
referenser till skilda tider och platser, och som följande olika tidsrytmer. Utifrån dessa perspektiv kan en 
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unilinjär utveckling inte förutsättas, och relationen mellan källmaterial och kunskap inte heller tas för 
given på det sätt som Erixon och Lundberg gjorde.  

Och synar vi argumenten idag är det flera saker som kan ifrågasättas. Berättelsen om fönstrets väg från 
tak till vägg utgår ifrån att det inte fanns väggfönster i bostadshusen före unionstiden eller 1500–1600-
talet. Det finns, som jag senare kommer in på, flera skäl att tro att detta stämmer, åtminstone i vanliga 
gårdar på landsbygden, men det är knappast så självklart som det framställs, och bilden är inte heller så 
enhetlig. Om vi inte, som Erixon, kan dra en rak utvecklingslinje från eldhuset och bakåt, in i den mörka 
förhistorien, utan tittar på de belägg som faktiskt finns från den tiden är det betydligt svårare att säga 
säkert hur och i vilka sammanhang fönster funnits i Skandinavien. Inte heller sambandet mellan skorste-
nar och fönster är självklart. Det är knappast fråga om ett enkelt, funktionellt samband. Det finns exem-
pelvis ingen motsättning mellan rum utan skorsten och väggfönster, vilket senare tiders bastubyggnader och 
rökstugor ger exempel på.59 Väggfönster kan sättas in i stort sett i vilken byggnad som helst, om detta är önsk-
värt, så som exempelvis hade skett i några av de eldhus Erixon beskrev som en primitiv bostadsform. Under 
1500-talet, om vi väljer detta århundrade som en medelväg mellan de båda författarnas dateringar, hade de 
flesta människor förmodligen en uppfattning om olika sorters fönster. De fanns i kyrkan, i borgar och slott och 
i städerna. Fönster var alltså inte något abstrakt, utan en verklig och känd byggnadskomponent. 

Det har heller inte funnits någon motsättning mellan att fortsätta med fönster i taket sedan skorstenen 
tillkommit – om en sådan vilja fanns och förutsatt att ingen övervåning byggdes. Även detta finns det 
exempel på. Pehr Kalm beskriver på sin resa till Västergötland och Bohuslän 1742 att de flesta hus sydväst 
om Forshem enbart hade fönster i taket. Samtidigt beskriver han husens skorstenar, försedda med olika 
varianter av spjäll, och järnkakelugnar.60 Själv är han mycket skeptisk till bruket av takfönster, och radar 
vid upprepade tillfällen upp nackdelarna med dessa, som att de läckte in då det regnade och att det ljus 
som släpptes in genom taköppningarna var begränsat. Kalm påpekar att det i stort sett bara var mitt på 
dagen då solen stod högt på himlen som fönstren gav fullgott ljus.61 Innan skorstenar började byggas var 
ljusöppningen ofta delvis skymd av rökdimmor. För att enbart ersätta det begränsade dagsljusinsläppet 
från borttagna takfönster hade små gluggar, likt dem vi återfinner i medeltida timmerhus, sannolikt räckt. 
Glasfönster var inte nödvändigt i detta syfte. Med tanke på hur dåtidens glasfönster var utformade, både 
senmedeltidens och 1500–1600-talets och även det tidiga 1700-talets, var glasfönster inte heller det opti-
mala för den som ville öka insläppet av dagsljus – vilket för oss in på en annan del som behöver utvecklas 
i resonemanget – nämligen beskrivningen av fönstrens materiella utformning. I Lunderhagestugan, som 
nu finns på Bungemuseet på Gotland, sattes glasfönster in under tidigt 1600-tal. Glasfönstren är flyttade, 
och idag är det dessutom kopior som sitter i stugan, men glaspanelernas form visar att öppningarna även 
ursprungligen varit långsmala och liggande. De smala öppningarna i kombination med det bemålade 
glaset gör att möjligheten till utsikt varit högst begränsad. Sannolikt var det inte heller meningen att någon 
skulle kunna se ut. Glasfönstret ingick i rummets utsmyckning, samtidigt som det släppte in ljus dagtid. 
Det räcker med andra ord inte med att uttala att husen försågs med glasfönster, eller glasögon som Inge-
mar Lundkvist (1988) fyndigt uttrycker det i en populärvetenskaplig bok på temat. Vi måste diskutera hur 
dessa fönster var placerade och utformade, hur glaset i dem såg ut och var sammanfogat, innan vi kan 
tala om vilken effekt och betydelse de hade i rummen.  

Det arkeologiska forskningsfältet 
Ljus är ett ämne som berörts inom en rad arkeologiska sammanhang. En bred bild av forskningen ges i 
antologin The Oxford Handbook of Light in Archaeology (2015), med Costas Papadopoulos som redaktör. Ett 
exempel på hur ljusets betydelse har diskuterats är i relation till solens rörelse över himlavalvet. Olika 
former av monument har dryftats i förhållande till detta och de har föreslagits vara konstruerade för att 
samspela med solljuset vid ett visst tillfälle under året. Även ljussättningen i tempel och kyrkor har disku-
terats ur detta perspektiv.62 Diskussioner kring fönster och ljus ur ett mer prosaiskt perspektiv, i bostadshus, 
är mer sällsynta. Inom historisk arkeologi har fönsters betydelse under senare år berörts i en artikel av Jes 
Wienberg, som lyfter fram fönstrens materialitet som en tänkbar utgångspunkt för diskussioner kring mo-
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dernitet och upplysning. Han pekar på de speciella möjligheter som fönster och ljus ger att diskutera imma-
teriella aspekter av rummet, något som också lyfts fram av Mikkel Bille och Tim Flohr Sørensen.63 Ljus 
skapar sinnesintryck som samspelar med det materiella, och Wienberg lyfter fram fördelarna med att ljuset 
kombinerar det abstrakta och det konkreta. Det är både flyktigt och vardagligt och kan knytas till såväl 
upplysningsidéer som till materiell kultur i form av fönster, lampor och dylikt.64  

Ett annat arkeologiskt arbete som berört ämnet för denna avhandling är en uppsats i historisk arkeologi 
av Jeanette Gimmerstam. Hennes syfte har varit att studera hur människan har förhållit sig till värme och 
ljus i bostaden. Hon gör detta genom studier av fem bostadshus från 1500–1700-tal i Skåne. Gimmerstam 
betonar konkreta infallsvinklar som funktion och rummens utnyttjande. Hon använder sig av tillträdesana-
lyser för att kunna diskutera hur aspekter som privat och offentligt förhållit sig till ljus- och värmekällor.65  

En artikel som har beröringspunkter med mitt avhandlingsämne, även om den behandlar en helt annan tid 
och mycket specifika miljöer, är skriven av arkeologen Gillian Allmond. Hon har studerat fönster och dagsljus i 
mentalsjukhus från 1800-talet på Nordirland och jag återkommer till hennes arbete något senare i kapitlet.66 

Förekomst av glasfönster utifrån arkeologiskt fyndmaterial har diskuterats av Stig Welinder, vilket jag 
återkommer till i kapitel 2.67 

Ytterligare två arkeologer som diskuterat fönster i medeltida eller tidigmoderna byggnader är Christina 
Rosén och Gunhild Eriksdotter. Eriksdotter har visat på värdet av tredimensionella analyser av byggna-
der, bland annat för att studera ljusaspekter. Exemplen i hennes avhandling är hämtade från kyrkliga 
miljöer.68 Senare har hon också diskuterat inomhusmiljöer i sekulära sammanhang, som Skoklosters slott, 
och här tas även fönstrens betydelse upp.69 Christina Rosén har i sin avhandling Stadsbor och bönder studerat 
materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal. Det begynnande användandet av 
fönster är en del av de förändringar i boendemiljön hon kan spåra arkeologiskt. Hon pekar på glasfönster 
och kakelugnar som element hörande till den nya, tidigmoderna bostadskulturen. Dessa nyheter infördes 
innan planlösningen och läget på tomterna förändrades, vilket Rosén menar beror på att detta var detalj-
förändringar som kunde genomföras i befintliga hus.70 Christina Rosén är inspirerad av Matthew Johnson, 
som sammanfattar förändringarna i de tidigmoderna bostäderna med begreppet enclosure.71 Själv väljer 
hon att använda benämningen särskiljandets kultur om den ökade uppdelningen av bostaden som ses som 
en betoning av det privata och individuella, i linje med det som Norbert Elias kallat civilisationsprocessen. 
Rosén har visat att denna process, som den avspeglar sig i framför allt den materiella kulturen kring bo-
ende och måltider, var utdragen. Den tycks ha inletts i vissa kretsar i städernas 1500-tal och pågick sedan 
i minst ett par århundraden, men såg olika ut och skedde inte samtidigt inom alla sociala grupper, vare 
sig i staden eller på landsbygden.72 Fönstren ingår alltså som en viktig del i den materiella kultur Rosén 
analyserar i sin avhandling, men det är inte i första hand dessa hon är intresserad av. Aspekter som dagsljus 
tar hon inte upp, däremot insyn/utsikt – i resonemanget kring privat och offentligt. Diskussioner om privat 
och offentligt, och om relationen mellan urban och rural kultur, har varit ett återkommande tema i flera 
sammanhang under de senaste decennierna.73 Jag återkommer i viss mån till detta i kapitel 6. 

I Finland har Georg Haggrén skrivit både om fönster och fönsterglas, vilket jag återkommer till i kapitel 
2. Liisa Seppänen tar i sin avhandling, och i en artikel från 2014, upp förändringar i byggnadsskicket under 
senmedeltiden i Åbo och behandlar i samband med detta förekomsten av fönster och kakelugnar. Hon  
betonar, i linje med bland andra David Gaimster, Hansans betydelse i sammanhanget.74  

Fönster nämns i vissa fall även i publikationer som på ett övergripande plan tar upp byggnader och 
byggnadsskick under historisk tid. Inom projektet Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum som 
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resulterat i tematiska volymer, där arkeologer från varje stad representeras i en artikel, har de deltagande 
författarna i ett band fått i uppgift att lämna en översikt över städernas byggnader och byggnadsskick.  
I anvisningarna ingick även att beröra byggnadsdetaljer som fönster och dörrar, något som en del av de 
medverkande tagit fasta på. I en annan tysk antologi berörs fönster och dörrar i medeltida stadsmiljöer i 
en rad städer.75 Både här och i den nyss nämnda publikationen är det förekomst och utformning av fönst-
ren som står i fokus, medan betydelsen av dem för boendemiljön inte är något som diskuteras. Detta sker 
också sällan i de arkeologiska rapporter där fynden av belysningsredskap och fönsterglas redovisas. Det 
finns dock undantag, som i rapporten från undersökningarna i kvarteret Svalan i Stockholm, där Michél 
Carlsson och John Hedlund kort berör ljusförhållanden inne i byggnaderna utifrån fynden.76 Ett annat 
exempel är rapporten från kungsgården Borg i Östergötland där Ann-Lili Nielsen kopplar fynden av föns-
terglas och ljusredskap till spåren av textilhantverk i huset.77 

Mörker och ljus 
Forskningen kring mörkret och natten, framför allt i förhållande till den artificiella belysningen, tog inom 
det kulturhistoriska fältet ny fart under 1980-talet. Mörkret och natten har sedan dess vunnit allt mer 
uppmärksamhet ur en rad aspekter och berörs inom discipliner som teknikhistoria, mentalitetshistoria, 
urbanhistoria och inte minst skönlitteratur, film och konstprojekt. Intresset under det sena 1900-talet och 
framåt kan kanske, som jag redan varit inne på, kopplas till att det började bli uppenbart att mörkret var 
på väg att försvinna från stora delar av västvärlden.78 De som började skriva om mörkret under denna tid 
hörde till några av de första generationerna vars hela uppväxt skett i elektrisk belysning. Forskare verk-
samma under första halvan av 1900-talet hade med största sannolikhet fler egna erfarenheter av vardagligt 
mörker, och ett annat förhållande till detta. Den allt mer belysta världen har förvandlat mörkret från att ha 
varit något ständigt närvarande till att bli mer främmande och exotiskt. Under elektrifieringens inledande 
uppbyggnadsskede låg fokus på de värden som ljuset tillförde. Först när ljuset erövrat framför allt de urbana 
miljöerna började det bli uppenbart att andra värden samtidigt gått förlorade. 

På ett nationellt plan är det, vilket redan nämnts, främst etnologen Jan Garnert som stått för utfors-
kandet av ämnet. En stor del av hans publikationer berör det elektriska ljuset och hur detta förändrat 
människors liv.79 Samspelet mellan teknisk, social och kulturell förändring är centralt i hans avhandling, 
Anden i lampan, och han knyter här an till en internationellt förankrad forskningstradition som från 1980-
talet och framåt berört hur den ökade belysningen inverkat på människors liv på olika plan. En viktig del 
i denna forskning tar upp hur gatubelysningen förändrat städerna och natten. Historikern Wolfgang 
Schivelbuschs bok Lichtblicke: zur Geschichte der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert från 1983, utgiven på 
engelska med titeln Disenchanted night, är central i detta sammanhang. Under senare år har forskningen 
inom detta fält även fokuserat på andra aspekter av mörkret och natten. Jag har redan hunnit nämna den 
brittiske geografen Tim Edensors arbete kring mörkrets geografi. Förutom en lång rad artiklar på temat 
har han utkommit med boken From light to dark (2017). Natten, ur ett historiskt och kulturhistoriskt per-
spektiv, har vidare utforskats i en rad publikationer som Night as frontier: colonizing the world after dark av 
Murray Melbin (1987), Nachts in der grossen Stadt: Paris, Berlin, London 1840–1930 av Joachim Schlör som 
utgavs 1991 och sju år senare kom ut i engelsk översättning, At day’s close: night in times past av Arthur Roger 
Ekirch (2006) och The end of night: searching for natural darkness in an age of artificial light av Paul Bogard (2014). 
I Sverige har idéhistorikern Gunnar Broberg nyligen tagit upp ämnet i sin bok Nattens historia: nordiskt mörker 
och ljus under tusen år (2016). 

Inom arkeologiforskningen har ämnet mörker uppmärksammats i förhållandevis liten grad, men ett 
ökande intresse märks även här. I antologin The Archaeology of Darkness berör Charlotte Damm människors 
förhållande till mörker i arktiska områden.80 Andra artiklar tar upp hur människor genom tiderna sökt sig 
till mörka, avskilda platser för att utföra speciella aktiviteter, som offer, riter, initiationsceremonier och be-
gravningar. Flera författare beskriver mörkret i grottor, använda för speciella ändamål. Paleolitiska grott-
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målningar diskuteras, liksom italienska grottor där passageriter har utförts, samt offerfynd från sen bronsål-
der i grottor på Irland.81 I Nordnorge finns målningar gjorda i grottor som tycks vara valda just på grund av 
att de är särskilt mörka. Hein Bjartmann Bjerk har påpekat att grottan också kan ha valts för att den utgjorde 
en kontrast mot vardagen, att den befann sig mellan denna och något annat, okänt. Det här kan ha gjort 
den lämplig för transitionsriter, och mörkret har troligen varit en av de kvalitéer som eftersöktes, som behöv-
des för just det som skulle ske här. Kanske, menar han, behövdes mörkret för att kunna återberätta myter.82

När det gäller bostäder diskuteras mörker i regel i förhållande till belysning, eller snarare bristen på 
belysning. Hur människor förhållit sig till mörker i bostäder, och mörker ur andra aspekter än i fråga om 
bristen på ljus, dryftas mer sällan, även om det också förekommer. Ett exempel är Robert Shaw, som 
diskuterar mörkret i relation till våld i hemmet – hur mörkret både kan vara ett hot, något som kan dölja 
våldet, och samtidigt ge skydd åt den som försöker gömma sig.83 

Människors förhållande till mörker under olika epoker och synen på och användandet av mörkret och 
av nattens timmar är av stor relevans för att förstå hur byggnader och fönster använts under historisk tid. 
Att lyfta fram dessa aspekter i förhållande till byggnaderna är något av det jag hoppas att min avhandling 
kan bidra med. Jag återkommer till detta i kapitel 6. 

Sinnenas arkeologi och relationella perspektiv 
Något som, både under medeltiden och senare, har samspelat med den materiella tillvaron och bland 
annat med tillgången till ljus och mörker är sinnesupplevelser och användandet av sinnena. Intresset för 
det immateriella, för sinnesupplevelser, och interaktionen mellan dessa och det materiella har uppmärk-
sammats inom arkeologiämnet allt mer sedan 1990-talet. Inom arkeologin omtalas detta ibland som sin-
nenas arkeologi – archaeology of the senses.84 Forskningsinriktningen definieras mer av vad som studeras än 
hur detta görs, men generellt kan den sägas ha en bakgrund i ett fenomenologiskt perspektiv och i tankar 
formulerade av bland andra Maurice Merleau-Ponty, där det intima sambandet mellan kroppen och den 
materiella värld denna befinner sig i betonas. Kroppen är en del av platsen och upplevelser och förståelse 
nås genom denna.85 Trenden att betona upplevelser, som något som inte enbart är en intellektuell process, 
har gjort att specifika, fysiska omständigheter betonas och studeras i högre grad och att olika former av 
experiment genomförts för att kunna diskutera sinnesupplevelser i särskilda situationer.86 Fredrik Fahlan-
der och Anna Kjellström påpekar i en antologi på temat också att forskningen idag tenderar att vara mer 
specifik än tidigare och att den lägger större tyngd vid betydelsen av sinnesintryck i relation till funktionella 
och rationella dimensioner.87 Ljus och belysning är något som har behandlats av flera författare inom 
forskningsfältet medan fönstrens roll mer sällan berörts.88  

Inom arkeologiämnet finns även en stark koppling till en angränsande, övergripande, teoretisk inrikt-
ning som kan betecknas som relationell, eller neomateriell, där de olika relationerna mellan enheter – 
levande som materiella – är avgörande för hur de uppfattas i ett visst sammanhang. Denna inriktning är 
förankrad i olika varianter av aktörs- och nätverksteorier och det som benämnts assemblage theory.89  

I förhållande till rumsliga strukturer har ett utforskande av sinnesupplevelser utifrån ett fenomenolo-
giskt perspektiv på olika sätt kombinerats med teorier som beskriver hur människors rörelser och hand-
lingar påverkar och påverkas av det materiella. David Seamon har i detta sammanhang lyft fram Jane 
Jacobs begrepp place ballet. Jacobs använder begreppet för att beskriva mänskligt interagerande med omgiv-
ningen genom vardagliga rörelser, ur ett nordamerikanskt storstadsperspektiv. Upprepade rutiner i en  
specifik omgivning påverkar förhållandet till denna och gör den till en speciell plats med unika egenskaper 

                                                        
81 Dowd & Hensey (red.) 2016 
82 Bjerck 1995 
83 Shaw 2015 
84 Gosden 2001; Fahlander & Kjellström 2010 
85 Merleau-Ponty 1999; Seamon 2013, s. 144–145; Day 2013, s. 5; Thomson 2016, s. 2 
86 Thomson 2016, s. 2–3 
87 Fahlander & Kjellström 2010, s. 1 
88 T.ex. Bille & Sørensen 2007 
89 Herva 2010, s. 442–443; Bille & Sørensen 2015; 2016; Kollandsrud 2017a, s. 50–53; Beck 2017, s. 46–48 



och atmosfär.90 Gunnar Almevik använder på ett liknande sätt Torsten Hägerstrands tidsgeografiska ana-
lysmetod för att diskutera rörelser i förhållande till det medeltida kyrkorummet i Endre kyrka på Gotland.91 

Att återskapa det människor sett och upplevt är på många sätt ett intrikat problem. Förutom att ljusets 
karaktär, styrka och riktning har förändrat förutsättningarna för synupplevelser har också den materiella 
verkligheten gjort det, med sina ytor, färger och material. Hur och vad vi ser är, som jag redan varit inne 
på, dessutom föränderligt, vilket gör det svårt att återskapa det förgångnas sätt att se och uppleva synin-
tryck.92 Med ett fenomenologiskt synsätt som betonar att världen upplevs genom den egna kroppen, och 
som exempelvis Tim Ingold ger uttryck för, där kroppen är intimt sammanvävd med platsen och upp-
levelsen av denna, blir följden att det knappast är möjligt att förstå upplevelser av platser i förfluten tid. 
De kroppar som varit förbundna med dem finns inte längre kvar. Vi kan rekonstruera och diskutera för-
utsättningarna för upplevelser, men inte vara säkra på att vi själva skulle uppleva samma saker ens i en 
helt autentiskt återskapad miljö, eftersom våra kroppar hör ihop med och är formade av en annan tid och 
i förhållande till andra platser och upplevelser.  

Det här utesluter inte att det både är möjligt och intressant att diskutera förutsättningarna för hur 
exempelvis ljus och ljusförhållanden inomhus kan ha upplevts, och hur de fått människor att uppleva de 
materiella aspekterna av dessa miljöer. Här är de relationella eller neomaterialistiska betraktelsesätten en 
fruktbar utgångspunkt, inte minst för att de i viss mån återknyter till antika och medeltida betraktelsesätt, 
där det ömsesidiga förhållandet mellan levande varelser och det materiella lyfts fram. Vi skapar oss en 
uppfattning om hur världen är beskaffad utifrån den materiella verklighet vi möter och lever våra liv i 
samspel med denna. Tingen påverkar rörelser, handlingar och sinnesstämningar. Detsamma gäller i hög 
grad ljus, mörker, värme och kyla. Kylan kan få oss att springa och hoppa, solen att flytta oss in i skuggan. 
Också mörker och ljus styr våra steg till olika platser, får oss att utföra och anpassa handlingar i samspel 
med ljusförhållandena.  

Som jag nämnde tidigare i inledningen, och återkommer till i kapitel 6, sågs ljuset under antiken och 
medeltiden som en del av seendet, och det var också kopplat till det materiella. Ljuset var inte bara en 
förutsättning för att kunna se föremål utan fanns också i dem, det var inte bara något som kunde betraktas, 
utan något som rörde sig åt andra hållet, in i betraktaren.93 Ur ett sådant perspektiv kan det, utifrån de 
fragment som finns kvar av den materiella tillvaron, något tillspetsat sägas att det finns möjligheter att 
blicka in i ögat på den betraktare som sedan länge lämnat rummet.  

Perspektiv på fönster och byggnader 
En stor del av denna översikt över tidigare forskning kring fönster och ljus i medeltida byggnader behandlar 
snarare forskning kring medeltida och tidigmoderna byggnader generellt, även om jag försökt lyfta fram de 
sammanhang där fönster, ljus och utsikt diskuterats, i synnerhet inom arkeologisk och etnologisk forskning.  

Då fönster och/eller ljus har berörts i anslutning till tidigmoderna byggnader har detta ofta skett  
i termer av modernitet, mode/stil, identitet, upplysning och enclosure. Utsikt har berörts i liten grad, och 
mer vardagliga aspekter av ljusförhållanden i byggnader är något som i huvudsak tas upp i den äldre, 
etnologiska forskningen. I konstvetenskaplig forskning har ljusaspekter behandlats i kyrkliga miljöer, 
främst i samband med glasmålningar, men även i förhållande till fönster, muralmålningar, föremål och 
skulpturer. Inom den etnologiska och senare byggnadsantikvariska forskningen har olika tekniska och 
funktionella aspekter dominerat när fönster berörts. 

Jag inledde med att konstatera att en av orsakerna till att förhållandevis lite har skrivits om fönster, ljus 
och utsikt i medeltida, sekulära byggnader, är att det är ett relativt smalt ämne. En annan aspekt, som jag 
kommer in på senare, är att källmaterialet är bristfälligt. Ytterligare en aspekt har att göra med vilken typ 
av frågor man intresserat sig för inom byggnadsforskningen. Arkeologen Kate Giles konstaterar, när hon 
tittar på sitt eget forskningsfält – medeltida byggnader i England – att forskningen i hög grad varit inriktad 
på byggnadstekniska aspekter, på frågor kring planlösning och typologi. Hon karaktäriserar forskningen 
som präglad av ett building perspective och menar att det som i stället i högre grad behöver implementeras 
är ett dwelling perspective. Det förra är influerat av strukturalistisk teori. Här framhålls idén bakom byggna-
derna – att det finns en uppfattning om hur rummet ska organiseras innan detta materialiseras. Det andra 
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perspektivet, boende- eller kanske varandeperspektivet, har i stället sin grund i Heideggers och Merleau-
Pontys tappning av fenomenologi. Människans erfarenhet av världen grundar sig i upplevelsen av det 
existerande – och vi upplever med och genom kroppen. Utifrån den här synvinkeln är byggnaden och 
boendet involverade i en gemensam process och kan inte i första hand förstås som en översättning av en 
idé. Arkeologer har generellt varit mer attraherade av byggnadsperspektivet, som erbjuder möjligheter att 
”avkoda” bakomliggande idéer genom studiet av byggnaden i sig, men Giles menar att inifrånperspektivet 
möjliggör mer nyanserade och mindre generaliserande förståelser av förhållandet mellan byggnadernas 
utformning och olika sätt att leva på i det förflutna. Byggnadsforskningen behöver i högre grad betona 
byggnadernas flexibla natur, den variation i användande de har erbjudit, och nå bortom statiska tolk-
ningar.94 Samma analys är i stor utsträckning även giltig för forskningen kring medeltida och tidigmoderna 
byggnader inom nordisk byggnadsforskning, men även om jag huvudsakligen instämmer i Giles analys, 
menar jag att båda perspektiven – byggnadsperspektivet och boende- eller varandeperspektivet – behövs.  

Det senare innefattar i Tim Ingolds tappning både en ontologisk dimension och en metodologisk. Det 
uttrycker både ett sätt att uppfatta världen på och är ett redskap för antropologen att förstå den inifrån, 
genom att vara en del av den. Ingold vill inte se studier av arkitektur, utan med den.95 Han använder här 
den arkeologiska utgrävningen som en parallell. Det är när arkeologen följer nedgrävningskanten med sin 
skärslev som kunskap skapas, inte genom analyserandet av insamlade data. “Just like participant observation, 
excavation is a way of knowing from the inside: a correspondence between mindful attention and lively 
materials conducted by skilled hands ‘at the trowel’s edge’. It is from this correspondence, and not from the 
analysis of ‘data’ within frameworks of ‘theory’, that archaeological knowledge grows.”96 Frågan är dock 
vilken kunskap som nås genom detta och hur den är kopplad till det förflutna. Det går möjligen att återskapa 
rörelsen och känslan av att gräva just den grop som undersöks, men i övrigt måste möjligheterna till insikter 
om såväl handlingar, händelser som upplevelser i gångna tider sägas vara relativt begränsade utifrån denna 
metod. Att vara en del av sitt forskningsobjekt är helt enkelt betydligt lättare för någon som studerar sin 
samtid än det förgångna. Vi kan inte uppleva eller studera upplevelser i det förflutna ur detta perspektiv. Vi 
kan däremot försöka förstå och återskapa förutsättningarna för upplevelser. 

Med ett inifrånperspektiv i samtiden behöver den materiella omgivningen inte dokumenteras och  
beskrivas. Den kan upplevas på plats och mötet kan, som Ingold skriver, leda till ökad kunskap utan ett 
formellt datainsamlande. Försvunna platser behöver däremot återskapas och beskrivas genom insamlande 
av data för att vi över huvud taget ska ha en möjlighet att kunna förstå de platser och rum vi studerar.  

Den del av perspektivet som jag uppfattar att Kate Giles vill lyfta fram, att försöka se byggnaderna 
inifrån, ur ett brukarperspektiv, är dock en viktig aspekt som jag velat ta fasta på, och mina frågeställningar 
utgår delvis från ett sådant. Ett alltför ensidigt brukarperspektiv riskerar dock, när det gäller byggda mil-
jöer, att bli missvisande eftersom husen i de flesta fall inte utformats av de personer som sedan använt 
dem. Sambanden mellan rörelser, handlingar och de byggnader som uppförts är ur den här aspekten 
indirekta. Byggnader uppförs inte bara på en plats, i samspel med det samtida, vardagliga livet, utan också 
i förhållande till idéer om vad hus är och bör vara – föreställningar som i sin tur till stor del formats av de 
byggda miljöer människor upplevt, sett, rört vid och rört sig i under sina liv. Henry Glassie påpekar att 
detta gäller oavsett om det är en hantverkare som arbetar utan ritningar som uppför huset, eller en utbil-
dad arkitekt. Att uppleva byggnader och att lära sig att bo, att känna sig hemma, är något människor gör 
tidigt i livet – innan de långt senare lär sig att bygga, i praktiken eller på universitetet. Oavsett teoretisk 
utbildning och senare inlärd kunskap kommer byggandet att ske i dialog med det redan byggda och med 
de samtida och tidigare erfarenheter som format detta, vilket, som Glassie påpekar, också är det som gör 
att det nya huset fungerar i sitt sammanhang. ”The building works because it integrates the tight routines 
of professional practice with the loose expanse of cultural association.”97  

På ett grundläggande och konkret plan kan föreställningar om hur vi ska bo sägas vara skapade utifrån 
personliga upplevelser av materiella aspekter av tillvaron. Genom att upprepa och återupprepa handlingar 
och rörelser – vilket sker i relation till platsen och det materiella – blir rummet en del av vår verklighet 
och vår uppfattning om verkligheten. Utformningen av de rum vi bebor och vistas i påverkar hur vi upp-
fattar att en bostad ska vara, vad som är själva essensen i vad en bostad är. 
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Till det som påverkar hur människor väljer att utforma sina byggnader hör också relationen till det 
yttre klimatet och närmiljön. Bostaden är ett skydd mot väder och vind och vädret och vindarna ser olika 
ut, bland annat beroende på var vi bor i världen. Hushållets försörjning och produktionsinriktning  
påverkar vilka krav som ställs på bostaden och vilka resurser som finns att tillgå. Den sociala situationen, 
på olika nivåer, inverkar på boendet. Hushållets storlek, sammansättning och status betyder mycket för 
hur bostaden utformas, liksom relationerna mellan de olika medlemmarna i hushållet. Genusroller och 
arbetsfördelning spelar in, liksom alltså människors rörelsemönster, vem som gör vad, vid vilken tid på 
dygnet och året, vilket är både någonting som på ett mycket konkret plan påverkar och påverkas av bo-
staden. Listan kan göras lång.  

I likhet med dem som diskuterat byggnader som assemblages menar jag att dessa delar kan ses som olika 
aspekter av vad som format byggnaden. Perspektivet har nyligen tagits upp och beskrivits av Anna Seve-
rine Beck i hennes avhandling Assembling the house, building a home (2017) och av Mikkel Bille och Tim Flohr 
Sørensen (2016). En byggnad skapas, hävdar de båda senare författarna, av ett konglomerat av människor, 
platser, föremål, motsättningar, tid, sinnesintryck, väder, årstider, minnen och mening, och denna samman-
smältning är i någon mening alltid temporär, den bildar ett tillfälligt moln. Frågan är, poängterar de, vad 
som gör att en byggnad kommer till i en viss situation. Vad är det som gör att just dessa element samman-
strålar, och vad händer med dem när de blir en helhet?98 

Hur människor har förhållit sig till förutsättningar, behov och aktivitetsmönster och uttryckt detta i sin 
fysiska miljö varierar. Det finns inte ett enskilt, självklart sätt att bygga. Förväntningarna på hur en bostad 
ska vara utformad är inte givna av förutsättningarna och inte desamma i alla sammanhang. Dagens syn 
på fönster som nödvändiga och som uppfyllande människors naturliga behov är inte bara knuten till  
nutida uppfattningar om ljus utan också till det sätt vi använder byggnader på och hur vi lever, bor och 
försörjer oss. De är en del av en nutida sammansmältning av olika typer av material, behov och idéer, 
som gör att husen fungerar i våra sammanhang. 

Att utformningen av byggnader kommer till i skärningspunkten mellan en mängd olika komponenter 
och relationer betyder inte att alla de ingående delarna och aktörerna vid varje tidpunkt har samma tyngd. 
Arkitekten Amos Rapoport, som återkommande har berört sambandet mellan byggnaders utformning 
och kulturella perspektiv, menar exempelvis att de funktionella aspekterna och behovet av skydd ofta är 
underordnade immateriella aspekter som symboliska, sociokulturella och identitetsskapande.99 Detta 
framgår bland annat av att människor tagit med sig och bibehållit sin arkitektur, sina idéer om hur hus 
bör vara utformade, till nya platser. I de här sammanhangen har andra värden än de funktionella och 
praktiska ofta varit överordnade.100 Med utgångspunkt i detta kan utformningen av byggnader både ses 
spegla en specifik situations sammansättning av relationer, komponenter och processer och det urval som 
har gjorts, något som kan visa vad som ansetts vara överordnat, viktigt, i sammanhanget.  

Något som är gemensamt för de synsätt som tagits upp här är att de utgår från att nå kunskap om, att 
försöka förstå byggnader i specifika sammanhang. De tar sin utgångspunkt i byggnaderna i sig, inte i 
någon övergripande samhällsmodell eller i någon modell som förklarar förändring. Genom att materialen 
på detta sätt skärskådas framträder och betonas variation. Även en mer övergripande nivå, ett utifrånper-
spektiv, behövs dock för att kunna se likheter och mönster. Förändringar i byggnadsskick bygger både på 
ett upprepande och en samtidig, gradvis förskjutning av tidigare generationers byggande och rörelsemöns-
ter. Detta är en del av det vi kallar tradition eller byggnadsskick och något som gör att vi i efterhand kan 
avgränsa byggnadstyper och typologiska serier. Den danske etnologen Bjarne Stoklund har uttryckt det 
som ”samspillet mellem innovation og kontinuitet”.101 Även om mångfalden i realiteten är större än vad 
som kan fångas in i beskrivningarna av hustyper och även om man ibland kan ifrågasätta både grunden 
för hur dessa definierats och hur de används, kvarstår grunden till dem, att det finns likheter och skillnader 
mellan byggnader och att dessa likheter är rumsligt och kronologiskt betingade. 

Hustyperna för oss tillbaka till den omfattande äldre empiriska forskningen kring fönster och medeltida 
byggnader. Denna bildar på många sätt en värdefull plattform för fortsatta studier men behöver samtidigt 
ifrågasättas. Utifrån ett nutida källkritiskt perspektiv och genom de senaste decenniernas forskning och 
teoretiska ramverk är det möjligt att angripa källmaterialen på andra sätt och föra en mer mångfacetterad 
diskussion om fönstrens och ljusets roll. Samtidigt har också nytt empiriskt material tillkommit genom 
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arkeologiska undersökningar. Det finns alltså både ett behov av att skärskåda den äldre forskningen och 
av att genomföra nya, empiriska studier. 

Syfte och frågeställningar 
Så här långt har jag hunnit lyfta fram att varken fönster, ljus eller utsikt är eller har varit självklara 

delar av inomhusmiljöer. Inte heller samspelen mellan användandet av det byggda rummet och uppfatt-
ningar om och upplevelser av det i förhållande till bruket av ljus och fönster är något självklart. Att släppa 
in så mycket ljus som möjligt har inte alltid varit det som har eftersträvats, ens där fönster har funnits. Ljus 
har varit olika viktigt, och önskvärt, i olika miljöer eller situationer och har inte haft samma betydelse i 
alla tider. Detta är en av utgångspunkterna i avhandlingen och ett övergripande syfte är att nå en vidare 
förståelse av dessa aspekter i medeltida byggnader.  

En förhoppning är att kunna bidra till en mer nyanserad bild av hur människor förhållit sig till dagsljus, 
belysning och olika grader av mörker inomhus och till en ökad insikt i den del av människors vardag som 
fönster, eller frånvaron av fönster, och därmed sammanhängande ljusförhållanden har utgjort.  

En viktig del i detta, och en förutsättning för att kunna diskutera dåtida förhållningssätt till ljus och 
mörker, men också relationen mellan utom- och inomhus, är att beskriva hur fönster och ljus använts och 
vilka ljusförhållanden och kontaktytor mellan ute och inne detta skapat. 

Frågeställningarna utgår främst från användandet av fönster i medeltida byggnader, i första hand pro-
fana sådana, men kretsar även kring artificiella ljuskällor: 

 
I vilka sammanhang har det funnits fönster? Vilken funktion har dessa haft? 
 
Vilka förutsättningar för upplevelser av ljus i inomhusmiljöer samt insyn och utsikt har fönstrens materiella utformning 
skapat? Hur har de varit utformade i fråga om storlek, placering, fönsterglas och andra täckmaterial?  
 
I vilken mån och på vilket sätt har ljus och mörker varit en del av rum och rumsupplevelser i olika sammanhang?  
Vad har människor förväntat sig av en inomhusmiljö när det gäller ljus, insyn och utsikt?  
 
Vilken betydelse har fönstren haft som kontaktyta mellan utom- och inomhus? Hur har relationen mellan byggnaderna och 
deras omgivning sett ut, ur denna synvinkel? 
 

Frågorna diskuteras först i två övergripande, tematiska kapitel, som berör belysning respektive fönster, 
därefter i två fördjupade studier, där regionerna Uppland respektive Gotland behandlas, och avslutnings-
vis i ett sammanfattande diskussionsavsnitt. Eftersom det geografiska perspektivet i de tematiska delarna 
är nordiskt, med betoning på nuvarande Sverige, överlappar dessa delvis de regionala studierna. 

Metod, material och avgränsningar 
Det finns några grundläggande problem med att diskutera fönster och ljus i medeltida byggnader i Sverige 
utifrån ett arkeologiskt källmaterial. Det första och största är att så få medeltida ljusöppningar finns beva-
rade och att det i bästa fall är svårt och i de flesta fall omöjligt att uttala sig om fönstren i de arkeologiskt 
undersökta byggnader där bara spår av husens nedersta delar framträder. Inte ens i en stående byggnad 
med välbevarade fönsteröppningar är det heller helt oproblematiskt att diskutera dessa frågor. Arkeologen 
Gillian Allmond, som har studerat fönster och dagsljus i mentalsjukhus från 1800-talet på Nordirland, 
pekar på problemen med att enbart utifrån byggnaderna diskutera vilken betydelse som tillmätts ljusin-
släpp då dessa uppfördes. I den fysiska byggnaden kan, påpekar Allmond, intentionen att släppa in ljus 
inte utan vidare analys separeras från andra funktioner/intentioner och från till exempel tekniska och 
ekonomiska förutsättningar. För att nå en bättre förståelse för betydelsen av ljus i byggnaden använder 
hon därför en diskursiv studie av de samtida praktikerna.102 Allmond diskuterar frågeställningar som an-
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gränsar till mina, men rör sig i en annan tid, i ett annat sammanhang, och utifrån delvis andra utgångs-
punkter. Vid en studie av 1800-talets mentalsjukhus finns, förutom välbevarade byggnader med original-
fönster också ett omfattande skriftligt, inte minst litterärt, material att tillgå, vilket kan ge en bred bild av 
den samtida synen på ljus. Skriftliga beskrivningar av synen på ljus i profana byggnader under medeltiden 
i Norden är betydligt mer sällsynta. Även om jag hyser en större tilltro än vad Allmond gör till möjlighet-
erna att diskutera olika frågor kring ljuset och dess betydelse med huvudsaklig utgångspunkt i det mate-
riella, förutsatt att det finns bevarade byggnader och ljusöppningar att utgå ifrån, är dock lösningen även 
för min del att vidga källmaterialet. Ett sätt att komma runt de problem Allmond pekar på med att sepa-
rera olika funktioner och intentioner bakom fönster, och att avgöra vad som handlar om val kopplade till 
ljusinsläpp respektive ekonomiska och tekniska förutsättningar, är att undersöka olika funktioner och för-
utsättningar var och en för sig samt att jämföra situationen i byggnader som hör till olika sammanhang. 
Vilka likheter och skillnader finns till exempel mellan fönster i påkostade byggnader, där vi kan anta att 
utformning och storlek på fönstren inte i första hand handlar om ett ekonomiskt ställningstagande? Hur 
skiljer sig fönstren i kyrkor från de i profana miljöer? Hur skiljer sig ljusöppningar i bostadsutrymmen från 
de i ekonomibyggnaderna?  

Inte heller detta arbetssätt utgår dock helt ifrån de materiella lämningarna – det förutsätter en tolkning 
av de sammanhang fönster förekommer i. 

Skälet till att kombinera olika typer av källmaterial är alltså både att detta är nödvändigt för att  
komplettera ett delvis bristfälligt materiellt källmaterial och att de övriga källorna kan bidra med en bredd-
ning och en fördjupad förståelse av de materiella lämningarna. En kombination av källor kan ge redskap 
att bättre förstå och sortera bland de val och bevekelsegrunder som ligger bakom utformningen av bygg-
nader och ljusöppningar. 

Metoden att kombinera arkeologiskt källmaterial med historiskt är något som generellt karaktäriserar 
historisk arkeologi. Tanken är att vi genom att nyttja flera källor kan nå längre än enbart genom det 
arkeologiska källmaterialet.103 Arbetssättet har åtföljts av upprepade diskussioner om relationen mellan de 
arkeologiska källorna och de historiska – mellan ting och text.104 I antologin Triangulering: Historisk arkeologi 
vidgar fälten betecknas metoden, som titeln anger, triangulering.105 Janken Myrdal har introducerat ett annat 
begrepp, källpluralism. För medeltidens del, där det finns ett en rad disparata, men ofullständiga, källor att 
tillgå, menar Myrdal att detta arbetssätt är helt nödvändigt.106 Inom historiskt inriktad etnologisk forskning 
används liknande metoder för att med utgångspunkt i en frågeställning leta efter och kombinera olika 
typer av källmaterial. Jan Garnert beskriver sökandet efter källmaterial som en del i forskningsprocessen. 
I sin avhandling utgår han från ett brett material bestående av frågelistor, dagböcker, bilder och skönlitte-
ratur. Även materiella spår används, dock i första hand för att illustrera textkällorna.107 Orvar Löfgren  
poängterar också vikten av att i forskningsprocessen inte för snabbt fixera blicken vid ett källmaterial eller ett 
teoretiskt perspektiv. Han refererar här till Börje Hansens begrepp rörligt sökarljus.108 

I mitt sökarljus fanns vissa fasta punkter med från början, annat har kommit till efter hand. Ledstjärnan 
i sökandet har hela tiden varit frågeställningarna. De materiella lämningar jag utgår ifrån i avhandlingen 
är bevarade byggnader, arkeologiskt undersökta byggnadslämningar och arkeologiska fynd som kan rela-
teras till fönster, det vill säga främst fönsterglas, samt fynd av belysningsredskap. Utöver detta har jag 
främst använt tryckta, skriftliga källor som lagtexter, tänkeböcker, inventarieförteckningar och reseberät-
telser. Framför allt i samband med diskussionerna kring belysning har jag i viss mån också utnyttjat bilder, 
främst från kyrkornas kalkmålningar, men också i form av trä- och stenskulptur. 

Studien av materiella lämningar utgår i första hand från två landskap, Uppland och Gotland. När det 
gäller dessa, och andra, geografiska områden refererar jag i texten till nuvarande nationsgränser, om inget 
annat anges. Kronologiskt utgör medeltiden en gräns, men jag har, där det varit relevant utifrån fråge-
ställningarna och materialet, i flera fall även inkluderat äldre och yngre material, fram till ca 1700.  

Det finns flera skäl till valet av geografiska områden. Bent Flyvbjerg lyfter i en artikel, där han granskar 
fallstudien som metod, fram olika strategier för valet av objekt och hur detta är kopplat till vad studien 
syftar till. Medan ett extremt exempel, som Foucaults ”Panoptikon”, kan användas för att lyfta fram ett 
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enskilt argument, kan ett kritiskt utvalt fall, där urvalet sker i förhållande till de frågor som ställs, sägas ha 
relevans för diskussioner på en mer generell nivå. De områden jag studerat faller både in under den sist-
nämnda kategorin och under den Flyvbjerg benämner ”maximum variation cases”, där ett syfte med 
urvalet är att fånga upp variation och olikhet. Studier inom den sistnämnda kategorin blir, med tanke på 
syftet, ofta ingående, komplexa och svåra att sammanfatta, konstaterar Flyvbjerg.109  

Från Gotland finns ett med utgångspunkt i mina frågeställningar ovanligt bra källmaterial, med beva-
rade, murade byggnader, såväl kyrkliga som sekulära. Materialet från Uppland är bra ur en annan aspekt. 
Här finns ett stort arkeologiskt källmaterial, framför allt från städerna men även från olika sociala miljöer 
på landsbygden. Den senare kategorin har ökat stort under de senaste årtiondena. Både landskapen i sig 
och materialet från dem är olika på en rad punkter, både till sin karaktär och utifrån vad de representerar. 
Mitt syfte har dock inte i första hand varit att jämföra de båda områdena. Jag ser istället materialen som 
kompletterande varandra och som ett sätt att lyfta fram en variation av olika kontexter. 

Valet att inkludera Uppland i undersökningen är dessutom ett praktiskt sådant. Eftersom jag själv 
länge varit verksam som fältarkeolog i den delen av landet har jag lättare att orientera mig bland de olika 
materialen och platserna, något som varit till stor hjälp vid arbetet.  

De flesta av de kvarstående byggnaderna på Gotland finns i Visby, men även på landsbygden är ett fåtal 
hus bevarade i så stor utsträckning att det går att avgöra var det har funnits ljusöppningar och i några fall 
också hur dessa sett ut. Att så många medeltida hus finns kvar här beror både på att ett stort antal profana 
byggnader uppförts under denna tidsperiod och på att exploateringstrycket av olika anledningar varit förhål-
landevis lågt under senare århundraden. Både här och generellt när det gäller bevarade, medeltida byggnader 
hör fönster till de delar som förändrats i allra störst utsträckning, vilket är intressant i sig (se vidare kapitel 5). 
Flera av de ”medeltida” ljusöppningar vi ser idag på Gotland är återställda under första hälften av 1900-talet.  

Även i Gamla stan i Stockholm, där medeltida murverk finns kvar i ett stort antal byggnader, sattes fler 
och större fönster in under 1600-talet. Det är detta århundrades fasader som till stor del präglar stadens 
utseende idag. Också i de senmedeltida eller tidigmoderna timmerhus som bevarats i Uppland har fönster 
många gånger tagits upp sekundärt eller förstorats. Av kyrkornas fönster är fler bevarade på Gotland än  
i Uppland, där så gott som alla byttes ut och förstorades under 1600–1800-tal.  

Kyrkornas fönster är på flera sätt intressanta även i en diskussion om sekulära byggnader. Framför allt 
före 1600-talet har utformningen av fönsteröppningar ofta inte skilt sig så mycket åt i murade byggnader i 
världsliga respektive sakrala sammanhang som senare, även om det också finns skillnader. Förekomsten av 
fönsterglas i kyrkorna visar vidare på att detta material varit möjligt att införskaffa. Ombyggnaderna av medel-
tida fönster och argumenten bakom dessa är dessutom intressanta i sig eftersom de visar hur de medeltida 
fönstren uppfattades senare och vid vilken tidpunkt de började betraktas som otidsenliga och otillräckliga. 

De murade byggnaderna representerar generellt ett relativt snävt spektrum av sociala miljöer. På det 
svenska fastlandet är det, utanför städerna och kyrkorna, i stort sett enbart frälset som låtit uppföra de 
murade byggnader som delvis finns bevarade. Det finns dock även medeltida timmerhus, som delvis kan 
representera andra miljöer. Från Uppland finns ett hundratal timmerbyggnader som antas vara från tiden 
före 1700, de äldsta av dem är från senare delen av 1400-talet. 

Det material som erbjuder störst bredd av sociala miljöer är dock sannolikt det arkeologiska. Här är 
problemet istället att fönsteröppningar, annat än i murade byggnader, inte hör till det som bevarats under 
mark. De arkeologiskt undersökta byggnadslämningarna är ändå viktiga, inte minst för att de ger en bre-
dare bild av byggnadsbeståndet som helhet. 

Något av det som det finns en chans att spåra arkeologiskt är om det funnits fönsterglas i byggnaderna. 
Glasfynden kan också visa vilken typ av fönster som använts och ge en ledtråd till vilka egenskaper dessa 
haft. Fynd av blyspröjs är mer sällsynta, troligen för att blyet varit begärligt att återanvända i fler sam-
manhang än glaset. När det gäller glaset finns det dock en annan, källkritisk aspekt – nämligen att glas 
inte bevaras lika väl i alla miljöer. Bevarandet är beroende både av glasmassans kvalitet och sammansätt-
ning och på vilka ämnen glaset kommer i kontakt med i marken. I en fuktig miljö lakas de alkaliska be-
ståndsdelarna lättare ur vilket leder till att glaset skiktas och att ytan med eventuella målningar flagnar av. 
Detta förvärras om fyndet får torka för snabbt efter att det grävts upp. Urlakningen kan leda till att glaset 
helt förlorar sin struktur och blir brunt eller svart, ogenomskinligt och sprött. Många av de medeltida 
skärvorna funna i städernas fuktiga kulturlager har förstörts på detta sätt, och troligen är materialet un-
derrepresenterat i dessa miljöer.110 
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Andra föremål som kan knytas till fönster är delar av fönsteromfattningar, fönsterramar och galler. 
Enstaka fönsterhakar och -beslag har hittats vid arkeologiska undersökningar, i de här aktuella regionerna 
dock inte i anslutning till medeltida lämningar. 

Urval och sökvägar 
Även inom de båda landskap som ingår i studien har vissa urval gjorts. Materialen ser, som jag redan varit 
inne på, av flera anledningar mycket olika ut i de båda landskapen, både när det gäller lämningarna i sig 
och till exempel hur många arkeologiska undersökningar som genomförts. I Uppland har ett mycket stort 
antal sådana undersökningar ägt rum, merparten från 1960-talet och framåt, medan de undersökningar 
som berört medeltida bebyggelselämningar på Gotland både är betydligt färre och generellt sett mindre 
omfattande. För Upplands del har därför en något mindre andel av det arkeologiska materialet kunnat 
tas med. Bland de medeltida städerna har i första hand material från Stockholm, Sigtuna och Uppsala 
medtagits och främst mer omfattande arkeologiska undersökningar, huvudsakligen avrapporterade såd-
ana, medan material från förundersökningar och schaktningsövervakningar enbart i undantagsfall finns 
med. Också för Gotlands del är det i stadsmaterialet, från den enda staden Visby, som begränsningar har 
gjorts. Även här är det främst avrapporterat eller publicerat material som använts.  

Något olika urval och sökvägar har också tillämpats för de skilda materialkategorierna. Beskrivningen 
av byggnadsskicket i de båda områdena grundas, vilket framgår av kapitel 4 och 5, både på tidigare forsk-
ning, på resultat från arkeologiska undersökningar och på undersökningar av stående byggnader. Någon 
total inventering har dock inte gjorts, vare sig av undersökta byggnadslämningar eller av stående byggna-
der. För de omfattande material som de mer eller mindre bevarade medeltida byggnaderna i Stockholm och 
Visby utgör har sammanställningarna som gjordes inom projektet Medeltidsstaden tillsammans med övrigt 
publicerat material legat till grund för studien.111 Presentationen av träbyggnader från Uppland bygger på 
inventeringar som gjorts i Upplandsmuseets respektive Stockholms länsmuseums regi.112 Kvarstående,  
murade byggnader på landsbygden presenteras främst utifrån publicerat material, vilket i flera fall komplet-
terats med arkivmaterial och fältbesök. 

När det gäller fynden av fönsterglas har jag använt flera olika sökvägar för att kunna få en överblick 
över materialet från de båda landskapen. Sökningar har gjorts i de digitala föremålsdatabaserna vid  
Historiska museet, Gotlands museum, Sigtuna museum och Upplandsmuseet.113 Utöver detta har över-
siktliga, okulära besiktningar gjorts av föremålssamlingarna i Historiska museet och Gotlands museum. 
Genom dessa har fynd som inte kunnat spåras genom sökningar i databaser, framför allt sådana från äldre 
undersökningar som inte funnits detaljregistrerade i databaserna, kunnat fångas upp. I Upplandsmuseets 
samlingar, som är uppordnade materialvis, har enbart en inventering gjorts bland glasfynden.114 Vidare 
har uppgifter om fynd av fönsterglas inhämtats genom arkeologiska rapporter. Det grundläggande syftet 
med genomsökningarna, både i databaser och vid de okulära besiktningarna, har förutom att få en överblick 
över materialet varit att ta reda på i vilka miljöer i första hand medeltida men även tidigmodernt fönsterglas 
förekommer och att kunna beskriva glasets karaktär. Någon total inventering av alla fönsterglasfynd har inte 
varit möjlig att genomföra. Materialgenomgången avslutades huvudsakligen 2017. 

Vid sökningarna har termerna fönsterglas och planglas använts. Ordet planglas, som ofta förekommer 
i arkeologiska sammanhang idag, är en morfologisk beteckning till skillnad från fönsterglas som betecknar 
en funktion, planglas använt i fönster. Begreppet planglas används främst för att markera att det finns en 
möjlighet att glasfynd kan ha haft fler användningsområden. Detta är dock framför allt relevant från 1700-
talet och framåt, vilket bland annat beror på att rutorna från denna tid är större och att det därför är 
vanligare att hitta delar utan ursprungliga kanter, något som försvårar bedömningen av vad glaset använts 
till. Från 1600-talet började planglas få större användning, främst i exklusiva miljöer. Under de därpå 
följande århundradena, 1700- och framför allt 1800-talet, blev bruket mer allmänt och glas började an-
vändas i allt fler sammanhang. Fram till 1700-talet tycks material som horn och skinn ha varit det vanliga 
i lyktor, därefter blev glas vanligare. Vid Henrikstorps glasbruk i Skåne tillverkades både spegelglas och glas 
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till lyktor, vagnar, möbler etc. Tillverkningen av spegelglas fanns dock inte med i början av glasbrukets pro-
duktionstid, vid slutet av 1600-talet, utan inleddes på 1740-talet.115 Sara Videbeck, som övertagit sin fars glas-
mästeri i Carl Jonas Love Almqvists Det går an från 1838, tillverkar både askar och lanternor av planglas.116 
Senare har glas blivit ett byggnadsmaterial med många skilda användningsområden. 

Under medeltiden var användandet av planglas för andra ändamål än fönster mer begränsat. Planglas 
förekommer visserligen i speglar, relikskrin, smycken och som linser, men ofta skiljer sig både glaset och 
kantbearbetningen i dessa åt jämfört med det glas som använts till fönster. Kanterna är här i regel slipade, 
ofta facetterade. Bland glasmaterialet från de gotländska kyrkorna finns åtskilliga exempel på medeltida 
planglas som använts till smycken. Här är glaset är av samma sort som det som använts i fönstren, för-
modligen just för att fönsterglas använts vid smycketillverkningen, men kantbearbetningen avviker. Det 
här medför att det är mindre relevant att använda begreppet planglas för medeltida förhållanden och jag 
har därför valt att inte konsekvent använda denna term annat än då det är särskilt motiverat eller då det 
rör sig om sådant från modern tid. Beteckningen har främst reserverats för fynd där användningsområdet 
är osäkert, till exempel där kantbearbetningen signalerar att det kan röra sig om något annat än fönster-
glas, eller där jag refererar till en term som använts i en tidigare fyndgenomgång. 

För nästa fyndkategori, belysningsredskap, har sökningar gjorts i fynddatabaserna i Historiska museet, 
Gotlands museum och Upplandsmuseet, men också bland de arkeologiska rapporter som finns tillgängliga 
digitalt genom Riksantikvarieämbetets söktjänst ”Samla”. Genom denna har arkeologiska fynd från de 
senaste årtiondenas undersökningar i hela landet kunnat fångas upp. Sökningar har vidare gjorts i den 
norska databasen Unimus samt i Danmarks Nationalmuseums webversion av föremålsdatabasen. För 
Upplands och Gotlands del har dessutom äldre rapporter genomsökts liksom de volymer som utgivits i 
publikationsserien Sveriges kyrkor och som berör Uppland och Gotland.  

 
Tidigare i det här inledande kapitlet har jag beskrivit olika utgångspunkter för avhandlingen. En av 

dem är kontrasten mellan de medeltida sätten att bygga och dagens syn på fönster och ljus. En annan är 
teoretiska perspektiv som på olika sätt betonar interaktionen mellan människor och byggnader och mellan 
människors upplevelser och byggnader. Något som är gemensamt för de teoretiska synsätt som berörts är 
att de utgår från att försöka förstå och nå kunskap om byggnader i specifika sammanhang. De tar sin 
utgångspunkt i byggnaderna i sig, inte i någon övergripande samhällsmodell eller i någon modell som 
förklarar förändring. Det här perspektivet kräver en förankring i källmaterialet, en förankring som inte 
bara fångar upp de stora dragen utan även variationer och olika, ibland motsägelsefulla, händelseförlopp. 
Ett sådant perspektiv är nödvändigt för att kunna nyansera uppfattningar som i många fall byggt på in-
terpolering mellan glesa, och inte alltid fullt ut redovisade, källor. Det fanns dock en bra ursäkt för det 
tidiga 1900-talets forskare att utgå från ett glest källmaterial – nämligen att det var det som fanns att tillgå. 
Det är också, som jag tidigare påpekat, främst ur ett nutida perspektiv, där den unilinjära utvecklingslinjen 
ifrågasätts, som slutsatserna blir problematiska.  

Med det här som bakgrund har jag haft en önskan att tydligt redovisa vad mina resonemang och mitt 
ifrågasättande av tidigare framförda ståndpunkter bygger på. Källäget är delvis ett annat än det var vid 
mitten av 1900-talet, framför allt tack vare att åtskilliga arkeologiska undersökningar gjorts sedan dess, 
men sammantaget är det material som finns att tillgå för att besvara mina frågor fortfarande sprött. Viljan 
att tydligt redovisa både materialet i sig, dess brister och varierande karaktär har i vissa fall lett till omständ-
liga redogörelser, och till en avhandling som är mer omfattande än vad många läsare hade önskat. 

Trots detta finns det mycket som kunde ha funnits med, men som inte gör det. Någonting jag hade önskat 
göra i högre grad, men som inte har varit genomförbart, är mer detaljerade studier utifrån enskilda arkeo-
logiska undersökningar, framför allt för att kunna diskutera frågor om handlingar knutna till inom- och ut-
omhusmiljöer. Som jag ser det är det dock först efter att jag genomfört det arbete jag nu har avslutat som 
jag skulle kunna göra den typen av detaljerad undersökning, utifrån frågeställningar som berör människors 
förhållningssätt till ljus och mörker i bebyggda miljöer. En förhoppning är därför att avhandlingen kan fun-
gera som en del av en plattform för en sådan fortsatt studie. 

Ett angreppssätt som hade varit tänkbart i sammanhanget hade varit att arbeta med rekonstruktioner 
och simuleringar av ljusförhållanden, vilket hade kunnat ge möjligheter att diskutera dessa i specifika 
situationer och miljöer. För att detta skulle kunna leda till en djupare förståelse än en verbal beskrivning 
av ljusförhållandena skulle det dock krävas en rekonstruktion inte bara av byggnaderna utan också av 
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inredningen i dessa samt av tänkbara handlingar och händelser som utspelats där vid olika tider på 
dygnet och under året. Metoden skulle vara väl tillämpbar i en studie som utgick ifrån en detaljerad 
analys av enstaka byggnader. Här har dock valet istället fallit på att diskutera förutsättningarna för 
ljusförhållanden i byggnader, i form av ljusinsläpp och belysning, på ett mer generellt plan. 

 
 

 
 
 
 

Figur 2. Genomgång av fönsterglasfynd i Upplandsmuseets föremålsarkiv.  
UM 4091, som enligt uppgift kommer från Mellingeholm. Foto: Linda Qviström. 



Kapitel 2. Fönster 

Fönster är idag, åtminstone i ett nordeuropeiskt perspektiv, synonymt med glasfönster. De flesta är utfor-
made så att de kan släppa in så mycket ljus som möjligt, med stora rutor av ljust och genomsiktligt glas. 
Ofta är de placerade på ett sådant sätt att de går att se ut igenom. Det är också vanligt att fönster är 
konstruerade så att de går att öppna, vilket ger ytterligare möjligheter till kontakter med det som finns utan-
för. I många fall finns gardiner, persienner eller liknande som kan ge skydd mot starkt solljus eller insyn.  

Samma ord, fönster eller fenster, har under senmedeltiden haft en annan grundbetydelse. Ordet har inte 
varit synonymt med glasfönster utan syftat på en öppning eller glugg. Glasfönster har funnits men haft andra 
funktioner och en annan utformning än dagens. De egenskaper som eftersträvas nu, som dagsljusinsläpp, 
ventilation och utsikt, har inte varit självklara under medeltiden, och skillnaderna har varit stora mellan olika 
sorters fönster och mellan olika typer av byggnader och sociala miljöer.  

En grundläggande aspekt som påverkar förekomsten och utformningen av fönsteröppningar är klimatet. 
Öppningar i väggar och tak släpper in kyla, värme och vindar. Att bygga med fönster innebär problem både i 
kalla och i mycket varma regioner. Ur den här aspekten finns det många fördelar med fönsterlösa byggnader.1 

Utifrån dagens perspektiv och sätt att värdera fönster ligger det nära till hands att lyfta fram tekniska 
lösningar som gör dessa möjliga. Detta förutsätter dock att det vi värderar idag – dagsljusinsläpp, ventilation 
och utsikt – är något eftersträvansvärt, vilket det inte nödvändigtvis varit ur ett globalt och ett längre, krono-
logiskt perspektiv. Tekniska möjligheter och begränsningar samt förutsättningar som materialtillgång är vik-
tiga aspekter som anger vilka möjligheter som funnits vid en viss tidpunkt inom ett specifikt område, men 
repertoaren är ofta stor och erbjuder många alternativ. Det finns inte heller någon fast, förutbestämd ram 
som begränsar vad som är önskvärt och möjligt. Byggande är förknippat med ett vitt förgrenat kontaktnät,  
i tid och rum och genom olika relationer – mänskliga och naturliga, till och med övernaturliga.  

En stor del av det här kapitlet handlar om fönsterglas. Det finns flera anledningar till att fokusera på 
detta ämne. Den starka kopplingen som finns mellan fönster och fönsterglas idag gör att fönsterglasets roll 
kan tyckas självklar, något som kan styra vår syn på detta i ett historiskt perspektiv. Gunnar Dravnieks ger 
uttryck för detta synsätt när han tecknar fönstrets historia och uttrycker att människor norr om Alperna 
under århundraden var hänvisade till förhängen, luckor och andra, billigare material som ersättning för 
glas.2 Det framförs återkommande att fönsterglas blev vanligt under 1700-talet till följd av att det då blev 
möjligt att tillverka större rutor, och glaset blev billigare.3 Karl-Olov Arnstberg utvecklar resonemanget: 
”Längre tillbaka förmådde man inte att göra stora rutor, utan varje fönsterbåge kunde rymma upp till åtta 
rutor, vilka infattas i blyspröjsar.” Fönster med träspröjs började användas under 1700-talets första år-
tionden, och slog igenom i böndernas gårdar vid mitten av århundradet. ”Anledningen var att man för-
mådde göra rutorna bättre och större,” vilket gjorde blyet överflödigt. När rutorna från 1700-talets slut 
började fästas med kitt förbättrades isoleringen, vilket möjliggjorde att större fönster kunde sättas in.  
”Givetvis var glasets sjunkande pris också en väsentlig orsak till att ljusöppningarna förstorades.”4 Philibert 
Humbla, som skrivit om glasmålningarna från 1600-talet i södra Norrland, för ett liknande resonemang 
kring denna tidsperiod. Han anser att det ökade användandet av fönsterglas efter runt 1600 i Sverige 
berodde på att glaset vid denna tid blivit billigare, samt att blymaskinen uppfunnits.5  

Påståendena förutsätter att fönsterglas och glasfönster var något önskvärt i sig, att det är något som 
människor tidigare avstått från av ekonomiska skäl eller för att bruket inte tidigare var tekniskt genomför-
bart. Det är inte omöjligt att det förhållit sig så i vissa situationer, men det är också tänkbart att uppfatt-
ningen utgår mer från dagens preferenser och behov än från en dåtida situation. Det finns över huvud 
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taget anledning att se närmare på hur tillgången till och användandet av fönsterglas sett ut i praktiken, i 
vilka situationer fönsterglas använts och inte, före 1700-talet.  

Användandet av fönsterglas är också något som i hög grad påverkat fönstrens ljusinsläpp på olika sätt. 
Glas möjliggör insläpp av ljus samtidigt som det skyddar mot vindar och kyla utifrån. Ett modernt föns-
terglas kan vara nästan osynligt, det kan skapa en nära kontakt mellan det som finns inne i rummet och 
det som finns utanför. Ett fönster med små, färgade rutor inpassade i blyspröjs har helt andra effekter på 
rumsupplevelsen och kontakten med världen utanför. Det är därför viktigt att inte bara diskutera när och 
var glas och glasfönster använts, utan även vilka egenskaper dessa haft.  

Glas hör vidare till de delar av fönster som är möjliga att spåra arkeologiskt, medan ramar, karmar 
och luckor mer sällan bevarats. När det gäller själva fönsteröppningarna är vi i stort sett helt hänvisade 
till de stående byggnaderna. 

Genom att i det här kapitlet utgå ifrån hur medeltida fönster varit utformade, och diskutera möjligheter 
och förutsättningar för utformningen av dem, hoppas jag kunna öka inblicken i vilka egenskaper som 
värderats och eftersträvats. 

Forskning om fönster 
En stor del av forskningen kring medeltida fönster berör glasmålningar. Internationellt sett finns en lång 
rad publikationer, framför allt kring glasmålningar från enskilda kyrkor, men även mer översiktliga verk. 
De aspekter som oftast tas upp är ikonografi, datering, attribuering och tekniska aspekter, framför allt 
kring måleriet. En betydande del av det som skrivits berör konservering, något som jag inte tar upp här. 
En rad regionala och tematiska publikationer har gjorts i serien Corpus Vitrearum Medii Aevi. Det internat-
ionella samarbetet inleddes direkt efter andra världskrigets slut. I augusti 1945 hölls en internationell kon-
gress på Gotland och 1949 grundades den internationella organisationen med samma namn som publi-
kationsserien. En volym om det medeltida glasmåleriet i Skandinavien utkom 1964. Den domineras av de 
gotländska glasmålningarna, som utgör huvuddelen av det som bevarats i Skandinavien.6 Författaren till 
den svenska delen är Aron Andersson. Johnny Roosval, som i bokens förord omtalar Andersson som sin 
elev, har själv ägnat sig åt de gotländska glasmålningarna, bland annat i boken Gotländsk vitriarius (1950). 
Glasmålningarna på Gotland har senare behandlats i flera volymer av Sveriges kyrkor7 och nyligen i en 
artikel av Pia Bengtsson Melin.8  

När de gotländska glasmålningarna tas upp inkluderas ofta även arkeologiska fynd av fönsterglas. I flera 
av volymerna i serien Sveriges kyrkor redovisas exempelvis fynd av medeltida, och ibland senare, fönsterglas 
från kyrkorna. Aron Andersson tar med fynd av glasmålningsfragment, men gör inte någon egentlig sam-
manställning av materialet.9 Någon sådan har inte heller gjorts efter Anderssons publikation.  

Den litteratur som berör medeltida fönsterglas snarare än glasmålningar är betydligt mer blygsam.  
I Danmark tar historikern Camillus Nyrop på 1870-talet upp både fönsterglas och fönster i sin historik 
över den danska glasindustrin före 1750. Nyrop använder både skriftliga källor och enstaka arkeologiska 
belägg. Han diskuterar också andra material som använts i fönster.10 Douglas B. Harden sammanställde 
vid mitten av 1900-talet en rad belägg, både arkeologiska och skriftliga, för tillverkning och användande 
av fönsterglas, framför allt i Storbritannien.11 Han har även tagit upp fönsterglas i andra sammanhang, 
och berör generellt glas ur ett långtidsperspektiv, något som är betydligt vanligare än att fönsterglas  
behandlas separat.12 Medeltida glas och glastillverkning är nämligen ett ämne som en lång rad forskare 
ägnat sig åt. I de här sammanhangen lyfts ofta tekniska aspekter fram och frågor som berör glasets kemiska 
sammansättning.13 I Sverige diskuteras huruvida glasframställning ägt rum eller inte under medeltiden. 
Frågan har senast lyfts av Anna Ihr i avhandlingen Becoming vitrified (2014). Helt säkert är att det funnits 
glasbruk från andra halvan av 1500-talet och framåt. Under första delen av 1900-talet intresserade sig 
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framför allt Heribert Seitz för de tidiga glasbruken. Han gjorde detta med utgångspunkt i de skriftliga 
källorna men använde även arkeologiskt material, bland annat från glasbruket Trestenshult i Småland 
(cirka 1628–40).14 Under senare årtionden är det främst Lars G. Henricson som tagit upp ämnet och 
dessutom genomfört forskningsundersökningar på flera av platserna.15  

Geografen Olof Nordström har, i sin avhandling om svensk glasindustri från och med 1550, bland 
annat sammanställt uppgifter om förekomsten av glasbruk i Norden. Han fokuserar dock, liksom huvud-
delen av de författare som berört ämnet, främst på de senare glasindustrierna.16 

I arkeologiska rapporter i Sverige tas fynd av fönsterglas ofta upp utan att kommenteras. Det räknas 
upp under kategorin ”byggnadsdetaljer”, vilka i regel inte diskuteras vidare. Fönsterglaset från 1600–
1700-talet och framåt hör till det som kallas massmaterial, och som framför allt under 1970–90-samlades 
in i stor mängd. Vid många av undersökningarna från den här tiden har fyndinsamlingen inte skett lager-
vis, utan via artificiella stick. Detta gör att det finns stora mängder fönsterglas från olika tider, blandade i 
en och samma fyndpost från dessa undersökningar. Från Uppsala finns flera sådana exempel (se s. 220).  
I andra fall hör fönsterglaset till de fynd som räknas som ”recenta” och inte alls samlas in. Det finns också 
exempel på att fönsterglas hör till de fynd som senare gallrats ur fyndmaterialet, vilket det kan finnas goda 
skäl för, men då detta är gjort utan föregående beskrivning är det inte längre möjligt att i efterhand veta 
om glaset hört till 1600-tal eller 1900-tal, bara att det bedömts som eftermedeltida.17 Den här  
behandlingen av materialet är ett problem för den som vill använda det i forskningen. Det finns dock flera 
undantag – rapporter där fönsterglaset behandlas mer utförligt.18 Georg Haggrén, som utfört en rad av 
dessa analyser, har även publicerat flera artiklar om fönsterglas, bland annat utifrån glasfönstren från 
1600-talet i Villnäs/Askainen kyrka.19 Ämnet har också berörts av Stig Welinder, i samband med under-
sökningar av bostadshus från 1600- respektive 1800-tal. Tillsammans med Josefina Andersson diskuterar 
han förekomsten av glasfönster i den skogsfinska gården Gannäs i Hälsingland, med dateringar till 1600-
tal. Författarna analyserar här fönsterglasfynden för att kunna resonera kring hur många glasfönster som 
funnits, var dessa suttit och hur många gånger rutorna lagats eller bytts ut under husets livstid.20 

Betydligt färre arbeten behandlar själva fönsteröppningarna. I det inledande kapitlet berördes Sigurd 
Erixons och Erik Lundbergs forskning kring fönster. I detta sammanhang kan också Gerda Boëthius forsk-
ning nämnas. Hon tar upp detaljer som gluggar och fönster i sitt verk om timmerbyggnader, som är skrivet 
med utgångspunkt i de hus som finns i Anders Zorns samlingar i Mora.21 Gunnel Hazelius-Berg inleder 
med en kulturhistorisk översikt över fönstrens historia i sin bok Gardiner och gardinuppsättningar (1962) och 
Gunnar Dravnieks behandlar fönster ur ett långt tidsperspektiv i boken Hus och Härd (1969). Båda dessa 
böcker är av populärvetenskaplig karaktär. Karl-Olov Arnstberg ägnar ett kort avsnitt åt fönster och glug-
gar i sin avhandling om dateringen av knuttimrade byggnader.22 I Norge har bland andra Arne Berg 
skrivit om timmerhusens ljusöppningar i det första bandet i verket Norske Tømmerhus frå Mellomalderen (1989). 
Kyrkornas fönster tas upp i olika mån i serien Sveriges kyrkor. För Gotlands del har Johnny Roosval (1911) 
berört ämnet och de uppländska kyrkornas fönster tas upp av Ann Catherine Bonnier i avhandlingen 
Kyrkorna berättar (1987). Mer nyligen har Ing-Marie Nilsson berört ämnet utifrån kyrkorna i Halland i sin 
avhandling Mellan makten och himmelriket (2009).  

Inom ramen för projektet Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum har flera tematiska över-
siktsvolymer getts ut, varav en berör byggnader. I denna volym har författarna, arkeologer som represen-
terar olika länder inom ”Hansaområdet”, fått i uppgift att beskriva det hög- och senmedeltida byggnads-
skicket, både övergripande och på detaljnivå.23 Författarna har haft olika underlag och löst uppgiften på 
varierande sätt, men i några av artiklarna diskuteras fönsteröppningar. 
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Fönster och fönsteröppningar har vidare analyserats i samband med undersökningar och renoveringar 
i borgar och slott. Iwar Anderson har exempelvis intresserat sig för fönstren när han har undersökt  
folkungapalatset/klosterbyggnaderna i Vadstena och Göksholm i Närke.24 Martin Olsson har skrivit om 
fönstren vid Kalmar slott och Erik B. Lundberg om dem vid Stegeborg. Det är framför allt utifrån under-
sökningar som dessa som bilden av fönstren från 1500- och 1600-talet härstammar.25 

Ett ämnesområde där fönster som helhet behandlats är byggnadsvården. Här berörs generellt fönster 
från 1600-talet och framåt. Merparten av litteraturen är av handbokskaraktär eller berör konkreta reno-
veringsprojekt.26 Förutom att litteraturen fokuserar på vård och underhåll av fönster används dessa och 
andra detaljer i sammanhanget för att datera en byggnads olika faser.27  

Fönster, gluggar och vindögon 
Ordet fönster kommer från latinets fenestra som från början alltså syftar på själva fönsteröppningen, medan 
vi idag inkluderar både öppningen och den glasförsedda ramen i begreppet.28 Ordet ljore eller ljure för  
rök- och ljusöppning är bara känt från västra Sverige men har varit vanligt på Island samt i Norge och 
Danmark. Det är bildat av samma ord som ljus. Ljorar nämns i medeltida, främst isländska, källor i såväl 
eldhus som stugor och salar. Öppningen kunde stängas med en lucka eller en genomskinlig hinna, spänd 
över en träram, när det inte eldades och var i regel placerad i taket. I Norge skriver Eilert Sundt att 
öppningen senare även kunde kallas ljoshul, och att den oftast var helt öppen sommartid. Vintertid kunde 
luckan regleras nedifrån, med hjälp av en lång stång.29 I Värend i södra Småland uppger Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius att taköppningen benämndes rökhål eller vindöga.30 Åtminstone i Danmark har även 
rököppningar i gavlarna förekommit.31 

Valtýr Guđmundsson, som studerat isländska bostadsförhållanden under medeltid, menar att rök- 
öppningarna här satt rakt ovanför eldstaden. Den träram eller lucka som kunde täta öppningen kallades 
skjár. Taköppningen kunde, enligt de skriftliga beläggen, vara så stor att en människa kunde ta sig igenom 
den. Utöver dessa fanns det på Island öppningar med andra funktioner, luftöppningar som vindgluggar 
eller vindögon, som särskilt i uthusen kunde vara placerade i väggarna.32 

Andra ord som använts för öppningar i väggar eller tak är glugg, vindglugg eller vindöga.33 I tänkeböckerna 
från Stockholm märks en övergång från användandet av ordet vindöga till ordet fönster strax efter år 
1500. I noteringarna från senare delen av 1400-talet är windoge/wyndoge den vanligaste beteckningen, även 
om ordet fönster också används vid enstaka tillfällen. Orden tycks uppfattas som synonyma. I båda fallen 
refereras till en väggöppning, glugg. Vindögat kunde både vara en ljusöppning i ett hus och en bodlucka 
där försäljning skedde. Den som hade rätt att ha en sådan bodlucka skulle betala skatt för detta, fönsterören. 
Där det inte är fråga om bodluckor är det ofta oklart vilken typ av öppning som avses. I en notering från 
28 mars 1491 uppges att det är fråga om ett glasfönster, glasswyndöe. Nio år tidigare, 20 maj 1480, används 
ordet glasyn om sådana i Vårfrugillets stuga.34 I Danmark har ordet vinduesgæld använts, bland annat 1361 
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angående en sådan i Lund. År 1456 i Dragør används istället ordet fenstergæld.35 Minst en notis från Stock-
holm berör ett vindöga som suttit i taket i en nybyggd badstuga vid strömmen år 1483. Vindögat används 
som rökutsläpp, vilket gör det troligt att det rör sig om ett takfönster.36  
Efter 1506 används konsekvent ordet fönster i tänkeböckerna, både för att beteckna bodluckor och vägg-
fönster i stugor eller källare.37 

Heliga Birgitta nämner vindögon flera gånger i sina skrifter och använder ordet såväl om tak- som 
väggfönster. Takfönster omnämns både som rök- och ljusinsläpp. I en uppenbarelse talar Kristus till Birgitta 
och säger att den som har eld i huset behöver ett vindöga så att röken kan släppas ut och husets inbyggare 
glädjas åt värmen. I en annan av hennes uppenbarelser liknar Kristus sig vid ett hus, som har fyra väggar. 
I husets tak, som är kärleken, finns fönstret: ”Taksins vindögha at hulko solin ingar”.38 Hon nämner också 
ett väggfönster vid en trång gata, alltså sannolikt i en stad. Härifrån hälldes vatten över henne, då hon 
gick nedanför.39 I en annan liknelse kan vindögonen vara skottgluggar. Birgitta beskriver en demon och 
liknar den vid en prickskytt, som spejar genom sina fönster och skjuter den som inte aktar sig.40 

Då Birgitta i en uppenbarelse beskriver hur systrarnas hus ska byggas vid klostret i Vadstena skriver 
hon att detta ska ha en hövisk sal som ska inredas bekvämligen ”qwämmelika” med ”lysande windöghon” 
och bekväma bänkar där systrarna kan sitta och utföra sina sysslor.41 

Birgitta nämner sammanfattningsvis väggfönster dels i staden, dels i klostret. Hus med eldstad har, enligt 
henne, takfönster. Ett annat, skriftligt omnämnande av takfönster, troligen ett tyg- eller skinnförsett sådant, 
kommer från slutet av 1400-talet. År 1493 ska riddaren Hans Åkesson då han satt och åt med sin bror ha 
blivit dräpt av en bonde, som kastade in ett vapen genom taköppningen, sedan han skurit sönder hinnan.42 

I Erikskrönikan nämns vindögon, sannolikt i bemärkelsen öppna gallerifönster, i samband med hertig 
Eriks besök vid hovet i Oslo. Då Erik avreste med sitt följe beskrivs hur fruarna ställde sig i varsitt vindöga 
och såg efter dem.43  

Landskapslagarnas fönster 
I landskapslagarna finns en rad omnämnanden av byggnader, i regel i samband med bestämmelser kring 
överlåtelser eller sockenprästens rättig- och skyldigheter, men även i enstaka andra sammanhang. I några 
fall framkommer även uppgifter som direkt eller indirekt berör fönster. I ett tillägg till Skånelagen från 
slutet av 1400-talet finns en bestämmelse om hur en bryte som vill ”skiljas från sin herre” ska gå till väga. 
Han måste säga upp gården på tre ting, två före midsommar och ett därefter, och dessutom tillse att 
byggnaderna var underhållna. Beskrivningen av vad bryten skulle göra innan överlåtelsen visar att det var 
fråga om hus med lerklinade väggar och med halm- eller stråtak. Förutom underhåll av tak och väggar 
nämns att dörrarna ska vara ”väl hängda”.44 Här hade det varit tänkbart att andra väggöppningar än 
dörrar också skulle nämnas, om det fanns några, eftersom även dessa hör till de mer känsliga delarna av 
ett hus om detta inte ska förfalla. 

I Östgötalagens vådamålsbalk fastslås att de som är utsedda att göra husrannsakan ska gå in i det låsta 
huset, efter att först ha blivit undersökta så att de inte själva för med något in. Om de hittar stöldgodset 
inne i huset, ska de se efter om det finns ett vindöga på väggen, som är så stort att det hade varit möjligt 
att kasta in tjuvgodset genom det. Finns det ett sådant, och om det stulna ligger på ett sådant sätt att det 
kan ha kastats in, kan bonden frias efter en tolvmannaed. Finns det inget vindöga ges han inte den möj-
ligheten. Hus omtalas i köpmålbalken från samma landskap som trähus.45 I Upplandslagens manhelgds-
balk finns en liknande skrivelse angående husrannsakan. Om tjuvgodset hittas i bondens låsta hus och det 
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finns fönster på väggen, som är öppet upptill eller nedtill på ett sätt som gör att det stulna hade kunnat 
komma in den vägen, har bonden rätt att värja sig.46 I Dalalagens tjuvnadsbalk gäller samma sak för 
tjuvgods som hittats i hus ”som ha vindöga eller hasp för dörren”.47 Eftersom det är fråga om öppnings-
bara fönster är det troligt att gluggar med exempelvis skjutlucka eller lös lucka avses. 

I den Äldre västgötalagens balk om urbotamål, brott som inte kan sonas genom böter, finns en paragraf 
om den som skjuter någon genom rökfång. Detta anses som ett ”nidingsverk”, liksom det gör att döda 
någon som befinner sig i en badstuga eller på avträdet. I den Yngre västgötalagen finns tillägget att det är 
nidingsdåd att skjuta in genom ett rökfång och dräpa en sovande man.48 

Fönster i reseberättelser och andra samtidsskildringar 
I den tolfte boken i Olaus Magnus verk om de nordiska folken från 1555 tar han upp byggnaderna och 
ägnar det tredje kapitlet åt fönster:  

 
Fönsterna i de nordiska byggnaderna äro vanligen, i synnerhet i de med eldstäder försedda husen, anbragta på de sluttande 
taken, hvarigenom man får fullare belysning från ofvan. De bestå af glas eller tjärduk, för att utestänga regnet. Men i 
städerna, med deras trånga gränder, sitta fönsterna på sidan af husen och äro försedda med galler och luckor af järn.  
 

Det finns dessutom gluggar i ytterväggarna som enligt Olaus Magnus är skyttegluggar för att den som är 
i huset ska kunna försvara sig med pil och båge.49  

Vintern 1586 reste den tyske köpmannen Samuel Kiechel genom Sverige och övernattade på flera 
ställen hos bönder och präster på vägen. I februari for han mot nordöst, från Helsingborg. Efter en månad 
hade han nått så långt som till Uppsala. Där vände han och for söderut igen, längs östkusten. På några 
ställen i sin reseskildring beskriver han, mer eller mindre ingående, bostadshusen och sin inkvartering. 
Kiechel ger också en sammanfattning av sina intryck av husen i Småland och Blekinge: 

 
Att börja med äro husen vanligen byggda i fyrkant af med knut försedda otimrade stockar, och icke högre än en våning, 
och taken likformigt betäckta med bjälkar (»blöck»). Rummen äro icke brädfodrade och emellan stockarna bestrukna med 
lera eller kogödsel. Hustaken äro i allmänhet betäckta med grästorf, och på dem föda sig om sommaren till en stor del får 
och getter och bildar taket öfre delen av stugan. På taket brukar finnas ett enda litet fönster, en half aln i fyrkant, det är 
öfverdraget med pergament eller glas. Flera ljusgluggar eller fönster bruka de icke ha. Dörrarna till rummen äro så låga, 
att man måste djupt bocka sig för att komma in. Däremot är tröskeln så hög, att den är svår att komma öfver. Detta är 
för den uppväxande ungboskapens skull [...] I stugan hafva de ett bord, vanligtvis så långt som stugan är bred. Kök, 
kammare, sofrum samt allt hvad till hushållet hörer, allt inrymmes om vintern i detta rum, och istället för spis bruka de 
bakugnen; i den samma uppgöres eld en tre timmar före dagen, så att detta rum hela dagen är så varmt, att hustrun, 
barnen och tjänstefolket, som icke har utgöra, hela vintern går i bara linnet, äfven om det utom hus är så kallt, att 
ungboskapen kunde förfrysa i stallen.50 
 

Var och en hade sin sovplats, berättar Kiechel. Bredvid bordet fanns vanligen en sängplats fylld med halm 
och sängkläder. Där sov bonden och hans hustru. Barnen låg runt bakugnen, de minsta i en vagga upp-
hängd i taket. Drängar och pigor sov på bänkarna, som var täckta av halm. Gästerna fick sova på golvet 
om de inte hade turen att föräras en sovplats på bordet. Det hände dock, som i en gård norr om Nyköping, 
att en bonde lät Kiechel sova på bänken. De mindre djuren samsades med gårdsfolket och rummet luktade 
därefter, anmärker han, särskilt som den enda gången frisk luft släpptes in var när dörren öppnades.51 
Fem mil norr om Helsingborg övernattade Kiechel i en stuga där han beskriver att hundar, katter och ung-
boskap som lamm, kalvar, getter och unga grisar trängdes med husfolket. Även duvor fanns i stugan. Speciellt 
illa tyckte Kiechel om unggrisarna som luktade och slickade gästerna i ansiktet där de sov på golvet.52 
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Bara några år senare, på 1590-talet, vistades den schlesiske adelsmannen Erich Lassota von Stebelow 
flera år i Sverige, där han tidvis satt fängslad på olika slott. I hans dagboksanteckningar finns några all-
männa anmärkningar om bostadsskicket i landet. Han beskriver låga hus utan innertak och som vanligen 
bara har en, takplacerad, ljusöppning. Väggfönster var däremot ovanliga.53  

En reseberättelse från Nordnorge som trycktes första gången på 1550-talet skildrar händelser som  
utspelade sig 1431, då den italienske resenären Pietro Querini efter ett skeppsbrott i december räddats 
och hamnat på en ö i Nordnorge. Querini beskriver husen han fick sova i som runda byggnader av trä, 
med bara en ljusöppning, mitt uppe under takvälvningen. Om vintern är det fruktansvärt kallt, berättar 
han, och människorna täcker öppningen med väldiga fiskskinn, som har beretts så att de släpper igenom 
mycket ljus. ”For å venne barna til kulden og gjøre dem i stand til å tåle den bedre, tar de sine nyfødte 
når de er fire dager gamle og legger dem nakne under gluggen, fjerner fiskeskinnet, og lar snøen falle på 
dem.” ”De barna som overlever barndommen, er så herdet og vant til kulden at de som voksne bryr seg 
lite eller ingenting om den”, berättar Querini.54 Mot slutet av maj, strax före Kristi himmelsfärd, då några 
på ön skulle sälja fisk, kunde han följa med söderut. I Trondheim fick han bland annat träffa ärkebiskopen. 
Querini försökte prata med olika personer som skulle kunna tipsa de skeppsbrutna om sätt att komma 
hem, vilket var svårare än väntat eftersom det nu var krig på kontinenten. Han fick förslaget att uppsöka 
”Zuan Franco”, Giovanni Franco, på Stegeborg i Östergötland och fortsatte därför österut, men beskriver 
dessvärre inte sitt boende på vägen.55 

Också Carl von Linné beskriver på flera ställen i sina reseskildringar interiören i stugorna på de platser 
han besöker. Förekomst eller frånvaro av fönster och skorstenar är något han vid ett flertal tillfällen an-
märker på. Linné betraktar frånvaron av väggfönster som något ålderdomligt och beskriver detta framför 
allt vid sina resor genom Småland och sin resa till Skåne 1749. Hemkommen från Gotland den 12 augusti 
1741 påpekar han att de småländska stugorna fick ljus genom ett fönster på södra sidan av taket.  
”Våningsstugan har fenstret på södra sidan av själva taket, som gör henne ljus.”56 I norra Skåne och i 
gränstrakten mellan Småland och Skåne anmärker han att de gamla husen har takfönster, medan de 
nyare har fönster i väggarna, ”ty det gamla modet att sätta fönster på taket har redan begynt efter hand 
bortläggas.”57 Förutom det ”förnämsta” fönstret i taket kunde det även finnas något litet fönster i väggen. 
Linné beskriver vidare att ljuset från takfönstret fungerade som ett solur för dem som vistades inomhus. 
”Tiden utmärkes om dagen efter solskenet, genom fönstret på taket, att då solen skiner på skåpet, är det 
davramålsdags, och då hon kommer på ugnbänken är det merendels middag.” I kammaren, koven, fanns 
en uppbäddad säng för främmande. Här förvarade bondhustrun även sina kistor och ”visthus” med sin 
redbaraste egendom. Det framgår inte av beskrivningen om något fönster fanns här. Husen hade, med-
delar Linné också, skorsten med ett utanpåsittande träspjäll som manövrerades från gården.58  

På vägen mellan Getabäck och Höje å noterar Linné att skiftesverkshusen har takfönster, trots att de 
har halmtak, vilket han uppenbarligen inte tyckte var en optimal kombination. I Ravlunda fanns många 
rökstugor eller ”våningsrum utan skorsten” kvar av gammal hävd. Husen hade en rökugn i förstugan och 
en kubisk ”kakelugn” eller biläggarugn av tegel i stugan, som saknade rökkanaler och värmdes bakifrån 
genom glödande kol från rökugnen. De här husen var mycket låga och byggda av korsvirke, med tak av 
halm. I taket, på behörigt avstånd från spisen så att det inte skulle regna ned på den, fanns ett fyrkantigt 
rökhål. Röken kunde även gå ut genom gavlarna, som var flätade med horisontella ”spöd”, något som var 
allmänt förekommande i trakten. Linné beskriver den tjocka svärtan på bräderna eller taket över spisen, 
och att insidan av halmtaket var så nedsotad att den liknade ”den tjockaste lav på gamla träd”. Han 
anmärker att det här byggnadssättet, med spis utan skorsten, inte längre var lagligt. Det återkommande 
argumentet för att förbjuda detta var brandrisken. Linné anmärker dock att det, trots att ”assurans- 
kontoret” knappast skulle vilja ta sig an att försäkra rökstugorna, nästan var okänt att de brann ned, medan 
skorstensbränder förekom återkommande. Vid Stenshuvud hade stugorna väggfönster på sydsidan och 
innertak. Däremot var husen inte heller här försedda med någon skorsten. Röken från ugnen gick istället 
ut genom dörren. Såväl gästkammare som andra kammare var oeldade.59 Mellan Malmö och Trelleborg 
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hade de vitputsade korsvirkeshusen väggfönster med utanpåsittande träluckor, som inte var fastsatta med 
gångjärn utan släpptes ned i en fals under fönstret.60 På vägen mellan Häckeberga och Lund såg Linné 
skorstenar, som dock i en del fall var gjorda av bräder. De nådde inte över halmtaket och kantades upptill 
på två sidor av torv. Även här konstaterar Linné att detta sällan ledde till några eldsvådor.61 

I Västergötland, i trakten mellan Mariestad och Kinnekulle, noterar Linné att böndernas stugor ofta 
har ”sitt ljus och fönster” på takets södra sida. Stugorna hade skorsten med ett utanpåsittande spjäll,  
manövrerat utifrån.62 Linnés lärjunge Pehr Kalm gjorde en resa till Västergötland och Bohuslän 1742, 
som utgick från Uppsala. I Forshem såg han för första gången på sin resa hus utan fönster i väggarna, 
vilket han uppenbarligen inte var van vid. Då resan företogs var Kalm, som var född i Ångermanland och 
hade studerat i Åbo, 26 år gammal.63 Att stugorna hade fönster i taket och inte i väggarna var något som 
Kalm var starkt kritisk till. Takfönster visade sig till Kalms förtret vara vanliga även i resten av Västergöt-
land, på Lidköpings- och Vänersborgssidan, och i hela Bohuslän. Oftast fanns ett takfönster, ibland två, 
på var sida om takåsen, litet nedanför denna. På sidorna var takfönstren fodrade med bräder. I en del 
stugor fanns även ett väggfönster. Kalm rapporterar att han på åtskilliga ställen frågade varför de hade 
fönstren i taket, men han fick inget annat svar än att ”en urminnes häfd behållit denna plägsed”.64 

Kalm hade en rad synpunkter på takfönstren. De var sällan täta och det droppade därför ofta in genom 
dem: ”då det rägnar, kan vatnet sällan hollas ute, utan rinner det i sådan myckenhet derigenom, at de 
nödgas sätta stora kärill på golfvet under vattudroppet”. Om vintern, när det var snö, hände det att någon 
måste gå upp och skotta fram gluggen, och eftersom det inte var så lätt att se var fönstren satt hände det 
att den som skottade klev rakt igenom glaset. Dessutom, anmärker Kalm, gav takfönstren sämre ljus än 
väggfönster. Mitt på dagen, då solen stod högt fungerade de bäst: ”detta gör väl något ljust om dagen, 
men då solen står när vid horizonten, är här ej så ljust, som der fönsterna äro på väggen”.65 

Även från Linnés resa till Lappland 1732 finns ett fåtal omnämnanden som gäller fönster och uppvärm-
ning. Vid Pajerim, nära Jokkmokk, övernattade sällskapet i en rökhydda ”byggd med hål på taket.”66 På den 
norska sidan konstaterade Linné att en del av samerna använde ”kakelugnar”. Spisarna var rökugnar, utan 
skorsten. Ett rökhål fanns, mitt i taket, som var svart av röken. Över hålet fanns ett lock, som kunde öppnas 
och stängas nedifrån, med en stake. För att släppa ut röken öppnades även dörren.67 I Österbotten, skriver 
Linné, fanns rökstugor, pörten. Argumentet för att inte ha skorstenar här var att dessa skulle släppa ut vär-
men ur husen, något som Linné var starkt skeptisk till, särskilt som en sådan knappast hade släppt ut mer 
värme än den dörr som öppnades för att släppa ut röken. Han undrade också om det inte vore bättre med 
en skorsten som släppte ut lite av värmen och röken, än att det var hett som i en bastu i stugan, bättre än att 
”med blinda och lippa ögon, svart och genomsotig stuga, ligga på golvet då röken går, ja på golvet bädda sin 
säng?”. Människorna var så rädda om värmen att de inte tordes använda fönster, utan enbart gluggar, me-
nade Linné, och drog sarkastiskt slutsatsen att de måtte älska mörkret. ”Jag såg in genom en fönsterglugg, 
där i huset var helt atrum, fast både barn och folk voro inne, och såg ej mer än 2:ne ögon, gloendes som 
djävulen i en kanna”. I Småland, fortsätter han, är det också hett i stugorna, trots skorstenen.68 

Abraham Abrahamsson Hülphers kommenterar på några ställen byggnadsskicket kortfattat på sin resa 
från Västerås genom Dalarna och Stora Kopparberg 1757, och enstaka noteringar om fönster finns.  
I Gagnefs socken skriver han att byggnaderna var av ”stort timmer”, och att fönstren på gavelväggen satt 
något högre upp än de andra. Husen hade skorsten, ofta försedd med någon prydnad.69 Hans längsta 
beskrivning är den av en skogsfinsk rökstuga i Säfsnäs socken, lik den som Linné beskrev då han reste i 
Österbotten. Hülphers hade sett liknande hus i Tavastland, och anmärkte att det var rökstugor eller så 
kallade pörten av finsk modell som användes i finnmarkerna i Sverige.  
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Dessa hus äro bygde, utan fönster och skorstenar. Här finnes dock en stor ugn, hwaruti eldas alla eftermiddagar, röken 
utsläppes igenom dörar och gluggar, som då öpnas, så ock igenom et hol på mellan-taket, hwaruti eljest sitter en stopp. 
Utan för dören, som då är på gafwelen, hafwa några et kok-hus, (efter Dal-språket Stårs). Omkring eld-staden är uprätt 
wärke, som lutar ihop ofwantill, med en liten öpning för röken. De mästa bruka dock till sofning en liten stuga med spis, 
hwaruti främmande af condition blifwa herbergerade. Rök-stugan gör rätt för namnet, den liknar utanpå wåra Bad-
stugor, och inuti är den mörk halft då skott-luckorna stå igen. Här wistas Finnarna både winter och sommar. Uti några 
finnas lafwar, men eljest ligga de mäst på golfwet. Sängar brukas sällan, om icke hos någon Nämdeman. Deras säng-
kläder bestå enbart af en halm-tapp och en swart skinnfäll. Barnen ligga merendels om winteren på ugnen, men eljest på 
gålf eller bänkar i skinnfällar. Dessa hyddor äro rätt warma i stark köld, men beswäras nog af wäggelöss. [...] Till Pingst 
högtiden skuras wäggarna innantill emellan gluggarne och bänkarne. En främmande faller det nog tungt at hwila uti dessa 
boningar. Wid resan förbi en dylik, ser man merendels folket titta ut genom gluggarne. Deras ansikten äro mörka af röken 
och sot-hettan, emedan de sällan bruka hattar.70 
 

Något som framgår av de senare exemplen, alla utom ett från första halvan eller mitten av 1700-talet, är 
att glasförsedda väggfönster var det som resenärerna såg som det normala. Linné anmärker att skicket 
med takfönster i södra Sverige är ålderdomligt. Pehr Kalm tycker dessutom att det är dumt och opraktiskt, 
både för att det regnar in och för att fönstret bara gav bra ljus mitt på dagen, då solen stod högst. Kalm 
tycks aldrig tidigare ha sett hus med bara takfönster, medan dessa för Linné som var uppvuxen i Småland 
inte var någon nyhet. Skildringarna visar att det fanns stora regionala skillnader i förekomst och  
användning av fönster under första halvan och mitten av 1700-talet. Möjligen fanns denna skillnad redan 
på 1580-talet, då Samuel Kiechel företog sin resa. Han anmärker bara på byggnaderna och avsaknaden 
av fönster i trakten mellan Blekinge och Småland. Eftersom hans syfte inte var att skildra landets bebyg-
gelse i sin helhet, utan snarare att skriva en underhållande reseberättelse, behöver det dock inte betyda så 
mycket att det är just här han beskriver hus med små takfönster. Å andra sidan är det i dessa trakter som 
han anmärker på byggnadsskicket både på dit- och hemvägen, vilket tyder på att det gjort stort intryck, 
kanske för att det var honom mest främmande. 

En annan sak som är intressant med skildringarna är att de visar på en stor variation i olika kombinat-
ioner av vägg- respektive takfönster och ugnar, spisar och skorstenar. I Västergötland finns spisar med 
skorsten i hus som enbart har takfönster. I Småland och Skåne saknas skorstenar ofta, eller är av trä, och 
vid mitten av 1700-talet har många hus takfönster, ibland i kombination med väggfönster. De skogsfinska 
rökstugorna eller pörtena som Hülphers beskriver saknade glasförsedda fönster, men hade däremot glug-
gar i väggarna, och ingen skorsten. Från arkeologiska undersökningar finns också exempel på stugor i 
skogsfinska miljöer som kan antas ha varit försedda med ett glasfönster under 1600-talet.71 På Gotland – 
som vi återkommer till i kapitel 5 – fanns väggfönster i stugorna, och här användes skorstenar utan spjäll. 
Vid Stenshuvud noterade Linné stugor med väggfönster på sydsidan och innertak, men utan skorsten. 
Röken gick ut genom dörren.  

Variationen visar att många olika kombinationer använts och uppenbarligen fungerat för dem som 
använt husen. Några nödvändiga samband mellan element som väggfönster och innertak eller väggfönster 
och skorstenar tycks inte ha funnits.  

I det föregående avsnittet skrev jag att fönster i de medeltida beläggen snarast är synonymt med glugg 
eller öppning. För Abraham Abrahamsson Hülphers är det dock tydligt att fönster är detsamma som 
glasfönster. Han skriver att eldhuset i Säfsnäs är byggt utan fönster och skorstenar. Den illustration som 
Hülphers hänvisar till visar dock ett hus med flera gluggar i väggarna, och lite senare beskriver han också 
hur människor tittar ut genom sådana, då han reser förbi. 

Fönsterskatt 
År 1743 infördes en fönsterskatt i Sverige, i form av en allmän bevillning – en extraskatt som riksdagen 
kunde bevilja årligen om behov fanns i statskassan, men som i praktiken blev permanent och inte togs 
bort förrän 1809. I bevillningsförordningen den 7 april 1743 slogs fast att avgiften skulle betalas per föns-
terluft, både i privata hus och ämbetshus, även sådana som inte var bebodda för tillfället. Ingen skatt skulle 
betalas för fähus och spannmålsbodar och inte heller för vindgluggar. Skatten var högre i Stockholm, där 
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man betalade 16 öre silvermynt per luft, än i stapel- och uppstäder där avgiften var 12 öre per luft.  
I mindre städer betalades 8 öre per fönsterluft och på landsbygden 6 öre. Allmogen på landsbygden, 
bönder, torpare med flera betalade 3 öre per fönsterluft.72 Som Gunnar Almevik påpekat är det inte helt 
tydligt vilka fönster som beskattades och hur bedömningen skedde, till exempel vad begreppet  
fönsterluft syftade på. I de material han granskat motsvarar en luft troligen ett fönster.73 

Från 1752 började bevillningsförordningarna delas upp under olika artiklar. Den tredje artikeln be-
rörde 1789 fönster i bostadsrum, medan den fjärde omfattade så kallade överflödsavgifter för användande 
av lyxvaror som fickur, tobak, siden och förgyllning.74 Fönsterskatten räknades alltså inte som en över-
flödsskatt, utan var snarare en typ av fastighetsskatt, efter engelsk förebild. Liknande skatter har funnits i flera 
europeiska länder. I England hade skatten tidigare betalats per eldstad, men fönstren var lättare att räkna 
från utsidan, vilket gjorde att man 1696 övergick till att beräkna avgiften utifrån dessa. Skatten fanns kvar 
fram till 1851 och ska i England ha påverkat byggandet så att man undvek att sätta in för många fönster. 
Om skatten fick någon sådan effekt i Sverige är däremot inte känt.75 Införandet av fönsterskatt som ett 
sätt att beskatta bostadshus visar dock att fönster på 1740-talet ansågs höra till standarden i bostadshus. 

Från 1790 fick den som hade större rutor betala mer i skatt. Antalet fönsterlufter började nu också 
anges i mantalslängderna, vilket gör det möjligt att se hur många och stora fönster det fanns i varje hushåll 
under slutet av 1700-talet. I Landskrona redovisar 203 av 380 hushåll innehav av fönster. De större  
rutorna fanns hos handelsmännen, medan hantverkarna i regel hade små rutor. På landsbygden vid 
samma tid var det ovanligt med mer än fyra små rutor per hushåll.76  

Träbyggnadernas gluggar och fönster 

Ljusöppningar i ramverksbyggnader 
Inga vikingatida fönsteröppningar eller fönsterdetaljer har bevarats från nuvarande Skandinavien. Däre-
mot finns ett unikt exempel från Hedeby, där ett fönster hittats i de infallna väggarna efter en byggnad 
vars yngsta fas daterats till 878 (+10/-0) med hjälp av dendrokronologi. Huset har varit uppfört i en  
ramverkskonstruktion med flätverksväggar. Det har varit ungefär 5×10 m stort och haft två separata rum, 
avskilda av en mellanvägg. Alla de fyra nedfallna fasadväggarna fanns då huset undersöktes bevarade i så 
hög grad att de kunnat rekonstrueras. Byggnadens enda fönsteröppning har funnits på nordgaveln, mot 
gatan. Öppningen var rektangulär och cirka 0,45×0,30 m stor. I över- och underkant har två 7 respektive 
8 cm breda trästycken varit fästa, sannolikt för att hålla fast en fönsterram eller lucka. Underkanten av 
fönstret har varit placerad en knapp meter ovanför golvnivån.  

Rummet i norr upptog ungefär en tredjedel av byggnaden och hade en 15–20 cm lägre golvnivå än det 
stora rummet i söder, tolkat som bostadsrum. Båda rummen har haft separata ingångar och det i norr hade, 
förutom den beskrivna fönsteröppningen, även smala, horisontella väggöppningar under den tvärgående 
ramverksbjälken, uppe vid taket. Underkanten av dessa springor fanns cirka 1,75 m från golvnivån. Springor-
nas bredd har uppskattats till 15 cm. Rummet har med andra ord varit både dagsljusbelyst och väl ventilerat. 
Eftersom golvnivån var något nedsänkt blev också takhöjden något högre än i huset i övrigt, omkring 2–2,1 m. 

Den som klev in det södra rummet fann en rökugn till vänster om ingången, belägen mitt på den södra 
kortväggen. Till höger fanns en avlång eldstad, flankerad av två ramar, troligen hörande till bänkar. Inga 
öppningar fanns i de bevarade väggarna.77 

Joachim Schultze har diskuterat vad som föranlett öppningarna i det norra rummet, om någon verk-
samhet, till exempel hantverk, som krävde god ventilation och belysning ägt rum här. Värme spelade 
sannolikt mindre roll i rummet, någon värmekälla fanns inte.78  
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Från Hedeby har också ett fynd gjorts av en triangulär öppning som suttit i en skiftesverksvägg, och 
varit mindre än en plankbredd hög. Gluggen liknar de öppningar som återfinns i medeltida timmerbygg-
nader. Liknande små, men rundbågiga, gluggar utskurna ur plankor som ingått i skiftesverksväggar finns 
även från undersökningar i Meerbusch i Nordrhein-Westfalen. Dessa är daterade till 1000-talet och runt 
0,2 m breda och höga.79 Några motsvarande fynd finns inte från Sverige, men eftersom byggnadsskicket 
var likartat på handelsplatserna runtom i Östersjöområdet är det inte otänkbart att snarlika fönster funnits 
i exempelvis Sigtuna eller på Birka. Från Coppergate i York finns fynd av ramar i trä från 900-talet, 
liknande dem som finns bevarade från flera romanska kyrkor i Danmark och från resvirkesbyggnader i 
Norge. Av de två påträffade ramarna gjorda i ett stycke hör den ena till en fas som är daterad till cirka 
930–975. Öppningen i den bildar en glugg som varit cirka 8 cm bred och uppskattningsvis runt 15 cm 
hög. Den andra ramen har haft en öppning som varit minst 10 cm bred. Den är daterad till cirka 975–1050. 
En tredje ram från Coppergate, som möjligen också hört till ett fönster, har varit sammansatt av flera delar. 
Bara det nedre stycket är bevarat. Öppningen har varit cirka 40 cm bred.80 Ramarna tycks inte vara anpassade 
för att täckas med glas eller något annat material, utan har sannolikt använts öppna. Det är dock möjligt att de 
kunnat stängas med någon form av luckor eller pluggar.81 Det är tänkbart att ramarna satts in i öppningar som 
tagits upp sekundärt i träväggar, att de suttit i väggar av exempelvis flätverk, eller i murade byggnader. 

Liknande, rundbågiga gluggar som har huggits ut direkt ur väggplankan, utan ram, finns i en undersökt 
stavverksbyggnad från Burg Meer, nära Düsseldorf. Roar Hauglid menar att detaljerna från byggnaden 
snarast pekar på en datering till 1100-talet, men föremålsfynden från undersökningen är något äldre än så.82 

Timmerhusen 
De äldsta timmerbyggnaderna som finns bevarade i Sverige är daterade till 1200-talet. Merparten är  
förvaringsbyggnader – bodar, härbren, lador och loft eller loftbodar. Det finns i dessa både exempel på 
gluggar som sannolikt är samtida med husen och på sekundärt tillkomna sådana. Någon sammanställning 
av ljusöppningar, motsvarande de som finns från Norge, föreligger inte, men ett flertal av de författare 
som berört timmerbyggnaderna har även kommenterat gluggarna. ”Om dörren i ovanligt hög grad är 
den lem, som ger byggnaden artikulering och uttryck, så äro fönsterna av underordnad betydelse i timmer-
byggnaden” slår Gerda Boëthius fast, i sin omfattande studie av timmerbyggnadskonsten med utgångspunkt 
i byggnaderna i Anders Zorns samlingar. Avsaknaden av andra öppningar än små gluggar gör att ”timmer-
väggarna liksom de romanska stenbyggnaderna verka genom sina lugna och obrutna ytor.”83  
  

                                                        
79 Heine 1995, s. 74–76 
80 Morris 2000, s. 2368–2371, fig. 1172. Fragment 9057–9059. 
81 Morris 2000, s. 2371 
82 Hauglid 1976, s. 57–58, fig. 53 
83 Boëthius 1927, s. 80 

Figur 3 (till vänster). Rekonstruktion av flätverksbyggnaden, med ett fönster på gaveln, i Hedeby. Byggnaden har daterats till senare delen av 800-talet. 
Foto: Linda Qviström. 
Figur 4 (till höger). Fönsterramar från Coppergate, York, daterade till 900-tal. Bild York Archaeological Trust. 



I Norge har Arne Berg, i bokverket Norske tømmerhus frå mellomalderen både publicerat de enskilda,  
bevarade byggnaderna inom varje region och en översikt där han bland annat går igenom olika detaljer, 
som ljusöppningar. Liksom Boëthius konstaterar Berg att det är stor skillnad mellan dörrar och andra 
väggöppningar i de medeltida timmerhusen. Medan dörrar och dörröppningar i regel är markerade och 
ornerade är ljusgluggarna oansenliga och ofta mer eller mindre osynliga utifrån. Ett undantag från detta 
är loftbodarnas ljusöppningar. De undre våningarna i dessa byggnader användes för förvaring medan 
övervåningen, loftet, kunde nyttjats som festsal eller nattstuga för gäster. Detta var gårdens mest represen-
tativa rum. Att loften är utskjutande ses ofta mot bakgrund av trängseln i de tidiga städerna. Enligt detta 
synsätt har byggnadsformen tagits upp som ett färdigt koncept på landsbygden.84 Ljusöppningarna är ofta 
avdelade av kolonnetter och placerade på rad, i loftgångarna. De är i regel rundbågiga men även öpp-
ningar med treklöverformad överdel och stickbågiga varianter förekommer. I en del byggnader är hela 
gavelväggen försedd med fönsteröppningar. Förutom att funktionen är dekorativ har dessa understrukit 
byggnadens status, samtidigt som de gett ljus till själva loftgången, menar Berg. Han anser att öppningarna 
efterliknar, eller snarare har samma förebilder som, stavkyrkornas gallerifönster och fönster i murade, 
flervåniga, byggnader som Håkonshallen i Bergen från mitten av 1200-talet.85 

Loftfönstren har inte luckor utan är helt öppna, vilket gör dem utsatta för väder och vind. I många fall 
är därför de dekorativa detaljerna utbytta efter hand. Där fönsterraden finns framför loftets dörr släpper 
den in ljus även i rummet då dörren är öppen. En del byggnader har dock likadana fönsterrader i andra 
delar av loftgången, och här kan tanken knappast ha varit att belysa loftrummet, eftersom väggen bakom 
är sluten. Öppningarna är i regel placerade i ögonhöjd – bröstningen når ungefär till bröstet på en stående, 
vuxen person.86 Det här möjliggör utsikt från loftgången och även synlighet utåt. 

Det finns även loft som har haft liknande fönster inne i själva loftrummet. I Staveloftet från Ål, flyttat till 
Hallingdal Musem Nesbyen, finns det spår av tre kopplade fönsterbågar i den bakre gaveln. Senare har istället 
ett glasfönster satts in. Berg menar att det är användandet för sammankomster är förklaringen till att mer ljus 
behövdes här.87 Finneloftet i Voss i Norge, troligen från första delen av 1300-talet är ovanligt bland annat för 
att loftvåningen utgörs av ett enda rum. Byggnaden har en rad kopplade fönster på den främre gaveln. Runt 
väggarna finns rester av piggar som kan ha använts vid upphängning av bonader. Detta, och den speciella 
utformningen, har gjort att huset tolkats som ett gillesloft. Ett annat sådant ska ha stått i Bud i Romsdal.88  

Det finns dock även exempel på rum som använts för sammankomster som inte har några större ljusöpp-
ningar. I ett sådant rum i loftet på Haugen, Bygland, finns små gluggar med skjutluckor i gaveln och långsidan. 
Gluggarna är cirka 12×16 cm stora. I gavlarna finns ett par ännu mindre ljusgluggar.89 Dessutom finns det 25 
loftrum bevarade utan något annat ljusinsläpp än det från dörren. Berg menar att ännu fler av loftbodarna 
i Norge sannolikt saknat ljusöppningar från början. Både fönster och gluggar är något som många gånger 
tillkommit senare, men det är ofta inte möjligt att se om de ersatt någon äldre ljusöppning.90 Rummen utan 
ljusöppningar tolkas av Berg som främst använda som sovrum. Med tanke på att det också finns rum med 
mycket begränsat ljusinsläpp som tolkas som sammankomstrum är denna tolkning dock något osäker. Loftbo-
darnas bottenvåningar, bodrummen, saknar generellt ljusöppningar, utöver dörren. Detta gäller även många 
envåniga bodar. Berg påpekar att det i rena förrådsrum sannolikt varit vanligast att inga ljusöppningar funnits.91  

Frånsett att det alltså finns en rad exempel på helt slutna, oupplysta rum är också rum med glugg 
vanliga i de norska timmerhusen. Både i bodar och loft sitter öppningen ofta mitt på ena gavelväggen. På 
långväggar är gluggar mer ovanliga. Det finns även exempel på loft med en glugg över dörren. Syftet med 
denna, menar Berg, var snarare att släppa in luft än ljus.92 Den kan dock också vara ett sätt att få ljusin-
släpp om dörren stängs, vilket det finns motsvarigheter till i de gotländska stenhusen (se kapitel 5).  

Ett tiotal medeltida stugbyggnader finns bevarade i Norge. Tre av dessa är högmedeltida. Det finns 
också exempel på äldre stugor som senare använts som eldhus.93 I Sverige är bevarade stugbyggnader 
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ännu mer sällsynta. I Dalarna finns en möjlig stuga från före cirka 1600, sekundärt använd som fähus, 
och ett litet antal eldhus. Ett av eldhusen, som senare använts som källarbod, finns på Zorns gammelgård 
i Mora och har daterats med dendrokronologisk metod till 1237.94 Där ursprungliga ljusöppningar går att 
spåra i de norska stugbyggnaderna tycks det enbart ha funnits en liten glugg mitt på den bakre långväggen, 
i kammaren. Själva stugorna hade inga gluggar. Ljoren i taket gjorde sådana överflödiga, menar Berg.  
I kammaren fanns det innertak, ”og då var det av gode grunnar ikkje råd med ljore”.95 Det kan dock 
tilläggas att det hade varit en ovanlig lösning med en ljore i ett rum utan eldstad. I andra byggnader, även 
utan innertak, satt gluggar i väggarna, inte i taket. 

Där gluggar finns i de norska timmerbyggnaderna är rektangulära sådana, fyrkantiga eller nästan fyr-
kantiga, i särklass vanligast. Det brukliga är att de är uthuggna ur två stockvarv. Många har snedhuggna 
kanter, antingen bara på insidan eller på båda sidor. Skråningen ger, precis som i de murade byggnader-
nas öppningar, ett större ljusinsläpp. Berg påpekar också att den sneda ytans sprätthuggna mönstereffekt 
förstärktes av det inkommande ljuset. En del gluggar har varit försedda med inbyggda skjutluckor. Berg 
ger sju exempel på sådana. En av de luckförsedda öppningarna är bara cirka 9×12 cm stor. Alla utom en, 
som är stjärnformad, är rektangulära. Hälften av de skjutlucksförsedda öppningarna har raka kanter,  
resten har inåt skrånande öppningar. Luckorna skjuts oftast sidledes, men i ett av Bergs exempel finns 
förutom den inbygga luckan även en utanpåsittande sådan, som skjuts uppåt. En typ av glugg som är 
ungefär hälften så vanlig som den rektangulära är utformad som en avlång springa mellan två väggstockar. 
Öppningen vidgar sig inåt, men har varit nästan osynlig på utsidan. De exempel som Berg framför kom-
mer från byggnader uppförda före 1350, och här är dageröppningen cirka 2–5 cm hög. Bredden varierar 
från 40 cm och uppåt. En vanlig bredd är 60–70 cm. Berg påpekar att den här typen av glugg blev vanli-
gare efter medeltiden, både som ventilationsspringa och som ljusöppning i uthus. Avlånga gluggar av det 
här slaget har också varit lättare att hugga upp sekundärt. En del av springorna kan med andra ord vara 
yngre än husen. Det finns dock även enstaka exempel på gluggar av det här slaget med inbyggd skjutlucka, 
vilket visar att de har ingått i väggen från början.96 I de timmerhus som bevarats från Uppland, där mer-
parten sannolikt är eftermedeltida, finns flera exempel på den här typen av långsmala gluggar, medan 
rektangulära öppningar med skjutlucka tillhör undantagen (se kapitel 4).  

Förutom rektangulära och långsmala gluggar finns även öppningar som har andra, mer ovanliga for-
mer. Av dessa är den rombiska mest frekvent. Där sådana gluggar finns är de oftast placerade på gaveln, 
i regel högt upp – så högt att Berg menar att de snarare varit avsedda som luft- än som ljusinsläpp. Ofta 
finns det mer än en rombisk glugg i gaveln. Tre eller fyra sådana kan vara grupperade i ett symmetriskt, 
dekorativt mönster. Ett par mer ovanliga varianter är en rombisk glugg med trappformade sidor, samt en 
rombisk glugg med insvängda, konvexa, sidor. Även tresidiga gluggar förekommer, men är ovanliga. 

Gluggarna har antingen varit öppna, precis som loftens kopplade fönsterbågar, eller stängts till med fasta 
eller lösa träpluggar eller -luckor. Det finns också gluggar som varit försedda med trägaller. Däremot finns bara 
ett exempel på en glugg som har en fals på insidan. Denna sitter i ett loftrum i Guggedal – Guggedalsloftet – i 
Suldal. Arne Berg menar att det inte är troligt att falsen hört till ett glasfönster, med hänvisning till att några sådana 
inte är kända från profana byggnader i Norge, utan att det är troligare att det suttit en skinnförsedd träram i 
öppningen, likt dem som funnits i taköppningarna.97 Det kan dock inte uteslutas att ramen rymt ett glasfönster. 

I de byggnader, eller delar av byggnader, som varit uppförda i resvirke förekommer andra former av 
ljusöppningar än i de knuttimrade väggarna. Resvirkesväggar har ofta använts i loft och svalgångar och 
Berg påpekar att dessa är mindre tåliga än de knuttimrade och därför oftare har bytts ut och att det 
därmed är mer osäkert hur ljusöppningarna har varit utformade från början. Bland de bevarade öppning-
arna, varav åtminstone en del kan vara från tiden före 1350, finns tresidiga, men också spetsbågiga, runda 
och svampformade gluggar. Berg ger också exempel på en fyrpassformad variant och en som till formen 
liknar ett hundben. Även nyckelhålsformade gluggar finns, och en sådan som avslutas med en rundel även 
nedtill. Några är uthuggna ur två plankor, många bara ur en. En förklaring som förts fram för gluggarna 
i de norska träbyggnaderna, framför allt i äldre litteratur, är att de använts som skyttegluggar. Arne Berg 
menar att detta generellt är osannolikt, men att de nyckelhålsformade öppningarna möjligen kan ha ut-
formats i detta syfte.98 Den variant som avslutas med en rundel i varje ände återfinns även i den nord-
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europeiska borgarkitekturen. Flera av gluggarnas former är i övrigt desamma som används exempelvis i 
murtappor i de gotländska kyrkorna (se kapitel 5). 

Flertalet av timmerhusens gluggar är alltså små, mindre än en stockbredd höga. Eftersom de togs ut 
mellan två stockar var ingen förstärkning längs sidorna nödvändig.99 Även större öppningar förekommer, 
men är alltså mer ovanliga. I dessa har stockändarna behövt fästas och styras upp som i en dörröppning, 
med en sidopost, en så kallad gåt. De exempel Berg ger liknar också mer små dörrar än fönstergluggar 
och har förmodligen också fungerat som sådana. De är placerade i gavlar, som last- eller krypluckor, och 
har luckor hängda på gångjärn.100 Större öppningar, med gåtar och gångjärnsluckor, finns även i Sverige, 
där Karl-Olov Arnstberg dock menar att de inte är äldre än 1700-tal.101 

Även om någon mer fullständig sammanställning motsvarande den norska alltså inte finns för de kvar-
stående, medeltida timmerbyggnaderna i Sverige, har också dessa behandlats i åtskilliga sammanhang. 
Utöver de tidiga, etnologiska publikationerna har exempelvis Karl-Olov Arnstberg, utifrån samma käll-
material, skrivit om dateringen av knuttimrade byggnader. Han tar i detta sammanhang även upp fönster 
och gluggar och anger att böndernas stugor har haft fönster åtminstone sedan 1600-talets senare del.  
I övrigt har väggöppningarna begränsats till vindögon, menar Arnstberg. Han konstaterar att det främst 
är i stolp- och loftbodar gluggar finns, och att de rektangulära varianterna är vanligast även i Sverige. 
Denna typ av gluggar har använts fram till mitten av 1700-talet.102 I Hälsingland uppger Elise Hovanta 
att ljusöppningar i regel saknats i de härbren som inventerats. Ljusöppningar, ofta med skjutlucka, finns i 
ett fåtal byggnader uppförda före 1500-talets mitt, men är generellt sekundärt upptagna.103 

De rektangulära gluggarna har antingen haft raka sidor eller skrånande sådana. Både gluggar med 
enbart skrånande sidor och med skrånande kanter runtom förekommer. Olle Homman uppger att det 
senare utförandet varit vanligast under slutet av medeltiden, och kallar öppningarna tut- eller gapgluggar. 
En variant där den inramning som skapats genom avfasningen dragits upp till två svängda hörn har gett 
upphov till namnet hornglugg. Dessa tycks försvinna efter tidigt 1700-tal.104  

Liksom i Norge är gluggarna i regel uthuggna ur två stockvarv, i något fall bara ur ett. Från Dalarna 
finns både exempel på ytterst små, bara ungefär 5 cm breda och 3–4 cm höga, gluggar, men också på den 
något större, rektangulära variant som är cirka 10 cm hög och runt 12–15 cm bred, och som mer överens-
stämmer med öppningarna i de senmedeltida och tidigmoderna timmerhusen i Uppland (se kapitel 4).  
I enstaka, mer påkostade byggnader finns också exempel på rundbågiga öppningar, vilka påminner om 
fönster i murade byggnader.105 En annan typ av öppning som förekommer i dessa sammanhang är bildad 
av en rundel som avdelats av fyra insvängda rundlar, kavelkrus. Olle Homman påpekar att den äldsta, 
kända rundgluggen av det här slaget hör till ett högreståndshus från sent 1400-tal i trakten kring Runn i 
Dalarna. Liknande öppningar finns i Svalgångsloftet från Torsång, prästgårdsloftet i Älvdalen, Risaloftet 
på Zorngården i Mora samt i ett loft i Venjan och i ett delvis bevarat loft, Åselbyloftet, på Tunabygdens 
hembygdsgård. Arnstberg påpekar att rundgluggar utan kavelkrus är vanligare än dessa, och att dessa i 
regel är senare, från 1700–1800-talet. I Ornässtugan, ett ovanligt stort svalgångsloft med hela tre rum i 
bod- och loftvåning, troligen uppfört under slutet av 1400- eller början av 1500-talet, har det mittersta 
rummet antagligen haft en rad kopplade öppningar av det här slaget. Några motsvarande gluggar har inte 
funnits i bottenvåningens bodrum. Här finns däremot rektangulära gluggar bevarade i sidorummen, som 
till skillnad från mittenrummet och loftvåningen inte försågs med glasfönster vid mitten av 1700-talet.106  

Homman har pekat på att rundgluggarna med kavelkrus, som han beskriver som korsformade, kan ha 
hört till den grupp som utformats utifrån apotropeiska motiv, vilket jag strax återkommer till. De är dock 
samtidigt tydligt kopplade till högstatusmiljöer, vilket möjligen även gäller rundbågiga öppningar som 
bland annat finns i Kyrkhärbret i Älvdalen, dendrokronologidaterat till runt 1285.107 I bottenvåningen 
finns inga ljusöppningar, utöver dörrparet på långsidan. I övervåningen, som nås via en invändig 
trätrappa, finns däremot smala, rundbågiga ljusgluggar mitt på vardera gaveln, i ögonhöjd för en person 
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som står upp inomhus. Gluggarna har något skrånande sidor både ut- och invändigt och kan stängas till 
med en skjutlucka som är infälld i timmerväggen. Utöver dessa finns två små, rektangulära gluggar på 
husets bakre långsida. Den ena gluggen är något mindre än en stock hög och uthuggen ur två av vägg-
timmerstockarna, den andra gluggen utgörs av ett litet urtag i överdelen av en stock. 

 

 

Skydd mot det onda 
Arne Berg påpekar att det i bodrummen ofta finns små brännmärken på väggarna, bland annat på den 
plats där det troligen stått en säng. Berg antar att märkena utgör spår efter ljushållare som satts in i väggen 
här.108 En ljus- eller blosshållare av järn borde dock dels ha lämnat vissa spår efter sig i träet, dels inte ha 
varit helt lätt att flytta (jfr kapitel 3, s. 131) vilket gör att den, om den inte lyckades hålla lågan på avstånd 
från väggen, borde ha lämnat brännmärken som var koncentrerade till en eller ett fåtal platser, inte sådana 
som var spridda över väggen. Om brännmärkena är spår efter belysning är det mer troligt att de kommer 
från trästickor som stuckits in direkt, eller att enklare hållare av exempelvis trä använts. En annan möjlig-
het, som inte helt utesluter den första, är att brännmärken har skapats medvetet, vid skyddsbränning mot 
onda krafter. Olle Homman menar, utifrån de timmerhus som bevarats i Sverige, att det under medeltiden 
”rådde en obligatorisk ordning att bränna med helig eld i eldstadslösa rum.” Vid sin undersökning av 
Ornässtugan i Dalarna anmärker han att denna sed efterlämnat särskilt många spår i de övre rummen, 
som använts som sovrum. Märken efter skyddsbränning hittas enligt Homman förutom vid sängar och 
andra liggplatser även intill gluggar och öppningar, vid eller på dörrar och lås, på trappor, vid hyllor där 
livsmedel förvarats samt i en del logar. I logarna hittas märken främst på väggen, vid tröskplatsen. Här, 
samt i svalgångsloft är antalet märken särskilt stort.109 Homman påpekar dock att alla märken inte behöver 
ha orsakats av skyddsbränning. Hans iakttagelse att brännmärkena främst finns i eldstadslösa, slutna rum 
talar, liksom uppräkningen av de platser märkena hittats på, också för att åtminstone en del av spåren 
härrör från belysning – och i så fall troligen i form av en flyttbar snarare än en fast ljuskälla. Exempelvis 
stämmer spåren på logarna, på väggen där tröskningen skedde, väl överens med att olika former av öppen 
eld har använts som belysning i samband med denna aktivitet (se kapitel 3). Homman visar dock tydligt 
att detta inte kan vara förklaringen i alla fall, bland annat vid ljusgluggarna. Här finns brännmärkena ofta 
på kanten av öppningens nedre del, på ena sidan. Även på dörrar, dörrkarmar och vid lås tycks märkena 
vara medvetet gjorda. Dessa brännmärken har ofta en mer distinkt form än märken som orsakats av miss-
tag, påpekar Homman. Han lyfter också fram exempel på att liknande skyddsbränning gjorts på lösa 
föremål och inventarier – på laggkärl, på dopfunten i Lima kyrka samt på kyrkbänkar på Gotland.  
Homman kopplar bruket till den katolska tiden, och föreslår att exempelvis de invigda påskljusen kan ha 
använts vid skyddsbränning. Flera av de exempel han anger är dock från 1600-talet och senare. Det tydligaste 
exemplet finns vid en glugg från 1700-talet, och Homman uppger att seden i Lima, där gluggen finns, levt kvar 
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Figur 5. Baksidan av loftbod från 1500-talet i 
Älvdalen (RAÄ Älvdalen 208:1). Uppe till vänster 
en öppen glugg med avfasade kanter. Gluggen ne-
danför är försedd med trägaller. Överst till höger 
syns ett par kopplade, runda gluggar av den typ som 
Olle Homman beskriver. Nedanför syns ett senare 
ditsatt fönster, med träkarm. Foto: Linda Qviström. 



ända fram till 1870-talet. Det är möjligt att även en del av de märken som finns i medeltida byggnader tillkom-
mit senare, eftersom det handlar om hus som fortsatt vara i bruk. Som Homman själv uppger finns det exempel 
på att eld använts för att bota boskapssjukdomar vid mitten av 1700-talet, och kanske även under 1800-talet.110 

Av de exempel Homman visar tycks det alltså både finnas belägg för medvetet, rituellt brännande och 
för märken som förmodligen uppkommit i samband med att eld använts i belysningssyfte. De många 
märkena vid sängar och tröskplatser är förmodligen åtminstone delvis märken efter tillfälliga belysnings-
källor. Med tanke på hur ljusredskapen vid tiden använts och bruket av dem tycks ha ändrats efter  
medeltiden finns det en möjlighet att vissa typer av märken minskat efter medeltiden eftersom fler och 
andra belysningsredskap använts, vilket kan ha minskat antalet oavsiktliga brännmärken.  

Olle Homman tar även upp vissa gluggars form ur ett apotropeiskt perspektiv. Han menar att då den 
skyddsbränning som gjorts intill ljusöppningar, för att hindra att det onda kom in den vägen, upphörde 
kring 1500-talets slut ”hittade man på att i stället ge ljushålen en form som troddes avvärja det ondas 
inträde”. Gluggarna gjordes korsformiga eller trekantiga. I Dalarna placerades två trekantiga hål med 
spetsarna mot varandra. ”Alltså två ’gudsögon’, motsvarande det gudsöga som förekom i kyrkorna på 
1600–1700-talet.” Enligt Karl-Olov Arnstberg förekommer så kallade gudsögon i timmerbyggnader un-
der senare delen av 1500- och 1600-talet, samt sporadiskt även under 1700-talet. I Ångermanland  
användes den talande benämningen ”vitterglugg.”111 Som nyss nämnts visar Homman samtidigt flera 
exempel på att traditionen med skyddsbränning trots allt var levande även under 1600–1700-tal. Att  
bruket med skyddande ”gudsögon” tillkom kanske snarare ska ses som att traditionen fortsatte, och  
stärktes, efter medeltiden. Möjligen kan det ökade användandet av fönster och ljusöppningar ha lett till 
att fler rituella handlingar kopplades till dem mer generellt. 

Väggfönster och glasfönster 
I flertalet av byggnaderna var alltså gluggar de enda ljusöppningarna, utöver dörren. I bostadsrummen 
var sannolikt taköppningen det huvudsakliga ljusinsläppet.112 I linje med bland andra Eilert Sundt och 
Sigurd Erixon sätter Peter Sjömar väggfönstrens tillkomst i samband dels med skorstenens införande, dels 
med användandet av under- eller innertak. Väggfönstren var, skriver Sjömar, en förutsättning för att  
ljoren skulle kunna tas bort, och att ta bort takfönstret var en förutsättning för en bättre isolering av  
stugan.113 Gerda Boëthius väljer ett annat sätt att beskriva förändringen. Hon menar att fönstren tillkom 
under 1600-talet genom renässansens inflytande, en inställning som alltså snarare betonar ett förändrat 
mode än tekniska och funktionella aspekter.114 

När förändringen mot ett ökat användande av väggfönster skedde är inte helt entydigt. Utifrån rese-
berättelserna framstår de regionala skillnaderna som stora. I Dalarna tycks förändringen ha skett under 
1600-talet. Under senare delen av detta århundrade blev glasfönster troligen vanliga här, något som även 
bekräftas av Arnstbergs iakttagelse utifrån de stående byggnaderna.115 

De tidigaste glasfönstren i timmerhusen var inte mycket högre än de äldre gluggarna. De rymdes  
mellan två eller tre stockar, vilket gjorde att sidorna inte behövde förstärkas. De hade också samma form 
som gluggarna, en liggande rektangel, och skyddades i regel av luckor. Fönstren placerades högt upp och 
oftast endast på husets frontvägg. Även i Norge hade de tidiga fönstren denna form.116 Under 1700-talet 
började större gluggar, förstärkta med gåtar och försedda med luckor fästa på gångjärn, tas upp i timmer-
husen. Tekniken var inte ny, den hade tidigare använts i dörröppningar. I många fall kom dessa större 
fönster dock till senare, under 1800-talets senare hälft och under 1900-talet.117 De fönsterramar som  
bevarats, tillsammans med glasmålningar, från Gästrikland och Hälsingland har dock ett stående format. 
De bemålade rutorna är daterade från cirka 1615 och framåt och fönstren har alla ungefär samma  
utformning. Som Philibert Humbla påpekar var dessa fönster dock ovanliga och exklusiva. Flera av dem 
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kommer från välbärgade bergsmansgårdar, en troligen från en stadsgård och en från en länsmansgård. 
Från prästgården i Ovansjö i Gästrikland fick en nytillsatt kyrkoherde lösa ut glasfönster från gårdens änka 
1642, vilket visar att de inte räknades till den fasta inredningen.118 

Även i Uppland tycks förändringarna, med tanke på fynden från landsbygden, ha inletts under 1600-talet 
utanför frälsemiljöerna (se kapitel 4). Också på Gotland har glasfönster blivit vanligare under 1600-talet, även 
om de fortfarande var förhållandevis exklusiva. Under detta århundrade var fönsteröppningarna fortfarande 
små och få, och formatet liggande. Vanligt blev fönsterglas först vid mitten av 1700-talet (se kapitel 5). I Halland 
har Christina Rosén visat att det dröjde till sent 1700-tal innan glasfönstren slog igenom på landsbygden.119 

I delar av södra Sverige var det, som reseberättelserna från 1700-talets mitt visar, ännu vid denna tid 
vanligt med takfönster. I vissa hus användes dessa i kombination med skorstenar, i andra tillsammans med 
rökugnar. Innertak förekom i stugor utan väggfönster. På Gotland, där väggfönster användes, klagar 
Linné på att skorstenarna var utan spjäll och på att stugorna inte isolerades. Skorstenar hade för övrigt 
förekommit på ön sedan 1200-talet.  

Variationen i skildringarna motsäger delvis den bild bland andra Peter Sjömar ger. Skorstenar,  
väggfönster och innertak var viktiga delar i det som blev den moderna tidens bostad, och på det sättet 
stämmer beskrivningen av den faktiska utvecklingen på ett generellt plan, men sambanden mellan de olika 
komponenterna var i dåtiden i praktiken villkorliga.  

Ljusöppningar i murade byggnader 
I de äldsta murade byggnaderna är fönstren i regel små och högt sittande. Andra karaktäristiska drag är att 
både utvändiga solbänkar och invändiga fönsterbänkar liksom öppningarnas sidor är starkt skrånande. 
Fönstrens dageröppning finns i mitten av muren eller i dess yttre del, vilket sett i genomskärning gör öpp-
ningen timglas- eller trattformad. Timglasformade öppningar är vanligast. Lutningen, skråningen, är menad 
att förstärka ljuseffekten.120 Fram till slutet av 1200-talet var fönstren i regel rundbågiga, därefter har både 
rund- och spetsbågiga öppningar använts, men det finns även andra varianter. I Olofskyrkan i Sigtuna finns 
exempelvis mycket små, rundbågiga fönstergluggar som avsmalnar uppåt. Ljusgluggar med rak avslutning 
uppåt har använts under hela medeltiden i murade byggnader, framför allt i form av smala ljusspringor.121  

Fönster i det tidig- och högmedeltida kyrkorummet 
På foten av dopfunten från Tingstads kyrka i Östergötland framställs en romansk kyrka, där fönstrens 
placering tydligt illustreras. I kor och långhus finns ett rundbågigt fönster vardera. Båda är placerade högt 
upp på muren, korfönstret sitter högre än portens överkant. På vad som sannolikt är absidens sydsida, om 
bilden är spegelvänd som den ser ut att vara, finns en fyrpassformad öppning. Tornet har rundbågiga, 
kopplade ljudgluggar, avdelade av en kolonnett. Dopfunten är av gotländsk sandsten, tillverkad omkring 
1200, och räknas till Sigrafgruppen.122 Bilden visar det som varit standard i de mindre kyrkorna – ett 
fönster i korets respektive långhusets sydvägg. Absidernas fönstersättning tycks ha varierat mer, liksom 
förekomsten av fönster på nordväggen.  

Ljuset genom kyrkornas fönster hade enligt det nyplatonska synsättet ett starkt symbolvärde. Ljuset 
var Kristus, världens ljus, det icke skapade, gudomliga och ständigt närvarande ljuset. Fönstren i absider 
och kor, som lyste upp altaret, hade en särskild betydelse. Öppningarna utformades och placerades så att 
ljuset från öster riktades mot altaret och samspelade med korets utsmyckning. De romanska absidfönstren 
satt lägre ned än övriga ljusöppningar i kyrkan och var ofta vinklade så att ljuset riktades åt rätt håll under 
en viss del av dygnet.123 Även formen underströk fönstrens betydelse, framför allt i absiderna. I de danska 
kyrkorna förekommer runda, men också tre- och fyrpassformade öppningar. Åttpassformade och ovala 
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fönster är ovanliga och endast ett är hästskoformat.124 På Gotland finns, eller har funnits, rundfönster i några 
av absiderna. Dessutom kan en del av de runda och fyrpassformade gluggar som använts framför allt i tornen 
vara hämtade från rivna eller ombyggda absider.125  

Det var inte heller bara i absiderna som fönstren hade särskilda funktioner. Richard Morris påpekar 
utifrån de tidigmedeltida kyrkorna i England att fönstren över lag inte var anpassade efter kyrkobyggna-
dens exteriör, där de olikstora fönstren kunde skapa en asymmetri, utan efter ljussättningen av kyrkans 
inre. Varje fönster hade ett särskilt syfte, det var ämnat att belysa ett speciellt, betydelsefullt område inne 
i byggnaden. Förutom altaret, krucifixet eller sidoaltarna kunde detta vara området runt ingången eller 

dopfunten. Morris konstaterar också att det, utifrån fönstrens utförande och placering, går att dra slutsatsen 
att inte alltför mycket ljus var önskvärt i kyrkorummet: ”The slender shaft of sunshine that did reach into the 
church on bright days was intended not as a source of general illumination, but rather as a natural spotlight, 
angled perhaps upon the altar or rood.”126 Det begränsade, selektiva ljusinsläppet skapade en känsla av intimitet 
i dåtidens kyrkorum, som i regel var av begränsad storlek.  

Ett tydligt exempel på ett medvetet ljusanvändande finns från Lyngsjö kyrka i Skåne, där ett lågt sittande 
fönster satts in i sydmuren för att förhöja effekten av det förgyllda altaret.127 Iakttagelserna stämmer också 
delvis överens med förhållandena i de romanska kyrkorna på Gotland, även om dessa är något senare än de 
byggnader Morris utgår ifrån, och i flera fall präglas av den symmetri som han pekar på utmärkte de 
engelska kyrkorummen mellan mitten av 1100-talet och mitten av 1200-talet. Fönster och ljusgluggar 
tycks även här i många fall ha varit specifikt motiverade, både liturgiskt och praktiskt. Ljuset har, utifrån 
fönsteröppningarnas placering och utformning, använts på ett medvetet sätt, för ljussättning snarare än 
för allmän belysning. Korens och absidernas fönster har troligen varit placerade för att accentuera altaret 
och andra viktiga platser i rummet. I flera kyrkor har långhusens sydfönster varit placerade nära, ofta 
snett ovanför, sydportalen, vilket skulle kunna förklaras av att ljuskäglan hamnat på dopfunten, kanske vid 
en viss tidpunkt. Det undersökta dopfuntsfundamentet i Garda har dock inte varit placerat i kyrkans västra 
del utan i det romanska långhusets centrum. Även denna placering har dock sannolikt samspelat med 
fönstersättningen. De fyra långhusfönstren var här symmetriskt placerade, och dopfunten befann sig i 
skärningspunkten mellan dem.128  

I det slutna, romanska kyrkorummet, med små och högt sittande fönster, kan placeringen av fönstren 
alltså ses som ett sätt att medvetet styra ljuset och även att låta det gudomliga ljuset bokstavligt talat komma 
uppifrån. Kristina Linscott har i sin avhandling nyligen pekat på hur de romanska, öppna takstolarna i 
Västergötland utformats för att samspela med det ovanifrån kommande ljuset, som i vissa fall närmast 
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användes som strålkastare för att belysa kyrkan. Linscott påpekar också att de norska stavkyrkornas högt 
sittande ljusöppningar har gett snarlika effekter och liknar det romanska kyrkorummet vid en sluten låda, 
med ett rörligt ljusspel högt uppe vid taket.129 Ett riktat ljusanvändande i tidiga bysantinska kyrkor har 
nyligen också diskuterats av Iakovos Potamianos.130 Det riktade ljuset var både ett sätt att belysa och upp-
höja och ett sätt att tydliggöra kontrasterna mellan ljus och mörker. Som Otto Norn påpekar åskådlig-
gjorde kontrasterna i de romanska kyrkorna kampen mellan gott och ont. I flera danska kyrkor finns 
fönster utsmyckade med reliefer på detta tema, vilket ytterligare tydliggjort deras funktion.131 Mörkret 
hade med andra ord en lika stor betydelse som ljuset i kyrkorummet. Kaja Kollandsrud lyfter fram detta 
perspektiv i samband med sina studier av effekterna av polykromt bemålad skulptur i norska kyrkorum. 
Skulpturerna var utformade och bemålade på ett sätt som samspelade med ljuset, och tidens syn på ljus, 
men där mörkret var en lika viktig förutsättning som ljuset för att effekterna skulle framträda.132 Hur ljuset 
och kyrkorummet upplevts har också varit beroende av var aktörer befunnits sig vid olika tidpunkter och 
vilka hinder i form av restriktioner eller exempelvis skymmande korskrank som funnits.133 

En annan aspekt är att fönstrens utformning och placering gav kyrkorna ett borgliknande, ointagligt 
uttryck. De tjocka murarna och de högt placerade, små öppningarna har föranlett många diskussioner 
om kyrkorna som befästningar, både konkret och symboliskt. I äldre forskning lyfts ofta militära aspekter 
fram vid tolkningar av fönstrens utformning i de tidiga, murade byggnaderna. Armin Tuulse diskuterar 
flera av de romanska kyrkorna i Uppland ur detta perspektiv, och menar att de kan ha fungerat som 
tillflyktsorter i orostider.134 Christian Lovén menar att det visserligen finns en grupp kyrkor som varit 
befästa, men att flertalet av de kyrkobyggnader som tillskrivits försvarsfunktioner knappast har haft  
sådana.135 Ing-Marie Nilsson lyfter i sin avhandling, som utgår från de halländska kyrkorna, fram kyrkan 
som symboliserande det himmelska Jerusalem, där de tjocka murarna kan ses som försvarsmurar som 
skyddade det heliga. Hon menar att fönstrens utformning och placering var menade att förstärka denna 
bild, och att försvaret snarare riktades mot onda, övernaturliga makter än mot världsliga fiender.136 

Samtidigt har gränsen mellan borg och kyrka varit flytande. Vissa kyrkor kan alltså ha haft konkreta 
försvarsfunktioner, och det finns kyrktorn, som det i Bjälbo i Östergötland, som fungerat som borgar. 
Utöver de konkreta funktionerna i dessa sammanhang kan arkitekturen, där fönstren var en del, vid den 
här tiden generellt sägas referera till försvarsaspekter, kanske både i världslig och symbolisk mening. Den 
romanska kyrko- och borgarkitekturen var nära sammanbundna, både till byggnadssättet och genom att 
samma personer lät uppföra byggnaderna. Oavsett om syftet med dem var försvarsmässigt eller inte kom 
de att förmedla ett sådant intryck.137 

I diskussionen kring försvarskyrkor har Jes Wienberg vidare påpekat att tolkningarna ofta präglats av 
det rådande samhällsklimatet. Under första halvan av 1900-talet låg det närmare till hands att föreställa 
sig ett försvarsbehov än det exempelvis gjorde under 1990-talet. Idag har försvarsteorierna åter börjat 
vinna mer gehör.138 Det är dock inte bara benägenheten att tolka in försvarsaspekter i byggnader som har 
skiftat. Även det dåtida behovet av och möjligheterna för olika grupper att bygga försvarsanläggningar 
har varierat. Att folkungapalatsen, som vi återkommer till i kapitel 4, inte var befästa menar Christian 
Lovén exempelvis har att göra med den dåvarande politiska situationen – att det under 1270-talet gav kunga-
släkten ett bättre förhandlingsläge att bjuda in till ett palats där de tillresande inte kände sig hotade.139  

Det är osäkert i vilken utsträckning de tidiga stenkyrkornas fönster varit täckta med glas eller andra 
material. Morris konstaterar att glasfönster förekom i 1000-talets kyrkor i England, men att de långt ifrån 
var en självklarhet. Han diskuterar för- och nackdelar med olika alternativ som fanns tillgängliga, som oljat 
lin eller fönsterluckor, vilka han påpekar innebar återkommande skötsel och underhåll. Ytterligare en möjlighet 
var galler, som dock inte hindrade drag. Lämnades fönstren helt öppna kunde fåglar ta sig in.140 Det kan 
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dock påpekas att även glas- eller hornfönstren krävde återkommande underhåll, och att öppna och galler-
försedda fönster, trots nackdelarna, senare regelmässigt förekommit i kyrktornen. Med utgångspunkt i hur 
ljusöppningarna användes fanns det dessutom vissa fördelar med att lämna dem öppna eller enbart försedda 
med galler. Glas, eller andra former av täckmaterial, bör ha dämpat effekten av den riktade ljuskäglan. 

Som jag återkommer till hör de äldsta beläggen för användande av fönsterglas i Norden till 1100-talets 
Danmark. Här har flera av de romanska kyrkornas fönster varit försedda med ramar eller träkarmar, som 
tycks ha murats fast på plats då kyrkan byggdes. Sådana finns från Jylland, Själland, Fyn och Skåne. En 
stor del av ramarna har glasfals, i regel på utsidan, men även invändig glasfals förekommer. Själva fönster-
omfattningarna saknar däremot fals för glas.141 Få träkarmar har hittats norr om Skåne, men ett par sådana 
finns från Uppland. Den ena, från Odensala, är bränd. Den andra, från Vidbo, saknar glasfals, men tycks 
ha varit överspänd med tyg, pergament eller liknande (se kapitel 4). Från Södermanland finns delar av en 
ram av furu bevarad, från Kjula kyrka. Denna har, liksom de båda ramarna från Uppland, suttit i det ro-
manska långhusets sydfönster. Till skillnad från ramen i Vidbo är den gjord i flera delar. Ingrid Swartling 
beskriver att den har ”Nya spår av fals e.d. för insättning av glas”,142 vilket jag tolkar som att hon menar att 
falsen är sekundär. Delar av en ram gjord i ett stycke, av ek, finns också från Mularps kyrka i Västergötland.143 

I Norge saknar de äldsta fönsteröppningarna i murade byggnader glasfals. Det finns dock minst ett 
fynd av fönsterglas daterat till 1100-tal, hittat i närheten av domkyrkan i Trondheim. Detta fynd tycks 
utgöra ett särfall.144 Inte heller i Sverige är det vanligt med glasfals i den äldsta generationen av stenkyrkor. 
I Väversunda kyrka i Östergötland finns dock sådana, utvändiga och 2×2 cm stora och i Hov i samma 
landskap finns tre kalkstensomfattningar från en äldre kyrka bevarade, varav en har glasfals och hål med 
kvarsittande ekpluggar som kan ha hållit fast ett glasfönster. Fönstret har sannolikt varit placerat i koret.  
I tidiga tegelbyggnader som Mariakyrkan i Sigtuna och Vadstenapalatset från mitten av 1200-talet har 
murtegel ställts på högkant för att bilda en fals runt fönstren. Senare, ungefär från 1300-talets förra del, 
började särskilt glasfalstegel användas.145  

En anledning som brukar anges till att de byggnader som präglats av få och små fönster successivt fick 
både fler och större sådana är teknisk utveckling. I England beskriver Richard Morris att trenden mot allt 
fler fönster inleddes under andra halvan av 1100-talet. Runt 1250 började spröjsverk användas, vilket 
möjliggjorde att betydligt större glasfönster kunde sättas in än tidigare.146 Anledningen till detta var att 
spröjs- eller masverksfönstren delades in i vertikala fält, vanligen två eller tre spetsbågiga sådana. Fönstren 
kröntes i regel av ett mönster komponerat av geometriska former. I katedralen i Reims introducerades den 
här typen av fönster omkring 1210. I större kyrkor i Norden sattes masverksfönster in från 1200-talets mitt.147 
På Gotland blev sådana vanliga framför allt som korfönster runt år 1300. Vid ungefär samma tid sattes 
fönster med spröjsverk in i ett mindre antal påkostade sockenkyrkor i Uppland (se kapitel 4 och 5).1400-talets 
katedraler med sina enorma glasfönster som helt dominerade kyrkorna utgjorde kulmen av utvecklingen.  

Som Morris påpekar berörde de tidigare, tekniska begränsningarna dock främst bredden på de enskilda 
öppningarna, i förhållande till glasfönstren. Monteringstekniken av glas- eller hornfönster tillät endast 
smala öppningar. Det fanns däremot ingenting som hindrade att öppningar som inte skulle förses med 
glas gjordes bredare, eller att fler eller högre fönster för glas togs upp, vilket också började ske efter mitten 
av 1100-talet.148 Ett sätt att skapa bredare öppningar under 1100- och 1200-talet var genom kopplade 
sådana. Två eller flera öppningar placerades i rad. Kopplade fönster användes både i kyrkor och i påkostade, 
sekulära byggnader och liknande öppningar har, som redan nämnts, använts i timmerarkitekturen, till exem-
pel i de norska loftbodarna. Denna typ av kolonnettavdelade öppningar var inte glasförsedda, men då spröjs-
verk började användas kunde de kombineras med glas, vilket det finns exempel på från Bunge prästgård på 
Gotland och troligen från Alsnö hus i Uppland.149  

Begränsningarna i den romanska fönstertekniken förklarar inte heller, påpekar Morris, fönstrens ofta 
asymmetriska placering, och att det inte är ovanligt att finna små gluggar och större fönster gjorda  
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samtidigt, i en och samma byggnad från 1100-talet. Morris menar att det också kan ifrågasättas varför 
inte dåtidens byggmästare försökte lösa problemen, om de ansåg dem vara problem, och kommer fram 
till att det är troligare att de nya fönstren utformats utifrån andra idéer om ljussättning än vad som förelåg 
i de äldre byggnaderna.150 Som Otto Norn har påpekat innebar den nya typen av fönster ett ändrat ljusan-
vändande, inte minst i koren. Från att ha varit riktat direkt mot altaret kom ljuset nu att bli mer spritt, och 
dessutom att skymmas av praktfulla altartavlor. Detta hade, påpekar Norn, att göra med en idémässig 
förändring i synen på ljuset, där det från mitten av 1200-talet lyftes fram att det gudomliga ljuset var en 
ständigt närvarande substans som genomsyrade alla delar av skapelsen. Ljuset fanns i alla material, och 
glaset fick här en särskild betydelse både för dess genomskinliga egenskaper och för att det visade att ljuset 
till och med rymdes i ”det simple sand, hvoraf glasset er frembragt”.151 Den här synen på ljus gjorde att 
en jämn spridning blev viktigare än det riktade ljuset. Det gudomliga ljuset var fortsatt av stor betydelse, 
men inte i form av en koncentrerad stråle, utan genom ett bredare, allestädes närvarande ljus. 

Det spröjsverket möjliggjorde var alltså inte större fönster i allmänhet utan större glasfönster. I mas-
verksfönstren var glasmålningarna på ett annat sätt än tidigare en integrerad del av fönsterkonstruktionen. 
Günter Binding menar att även om fönster förekommit tidigare var det under gotiken, med de stora mas-
verksfönstren, som de blev en avgörande del av arkitekturen i kyrkorna. I de gotiska katedralerna blev 
fönstren på ett nytt sätt en del av väggkonstruktionen. Katedralernas färgade glasväggar ska, menar  
Binding, förstås som en sammanlänkning mellan ljusarkitekturen, nya byggnadstekniker, och den nypla-
tonska, skolastiska ljusmetafysiken. Masverket var ett ljusstrukturerande ornament.152 Erwin Panofsky har 
visat hur tätt sammanflätade skolastiken och gotiken var och menar att arkitekturen var en tredimensionell 
visualisering av skolastikens idéer. Jes Wienberg påpekar dock att medeltidens texter berör arkitekturens 
betydelse, inte dess utformning, och att samma symboliska betydelser även kan knytas till det romanska 
kyrkorummet. Wienberg diskuterar också att de förändringar som skedde i de nordiska sockenkyrkorna 
bara i mindre grad passar in på en strikt definitionerna av det gotiska.153 Den förändrade utformningen 
av fönstren vittnar dock även i Norden om ett ändrat användande av ljus, också om denna förändring inte 
var så dramatisk som i de gotiska katedralerna. Fönsteröppningarna gjordes bredare och försågs i högre 
grad med glas, inte minst på Gotland. De gav ett bredare, jämnare fördelat ljus än vad som varit fallet i 
de romanska byggnaderna och både fönstren och ljuset från dem var på ett annat sätt än tidigare en del 
av kyrkornas utsmyckning. Utsmyckning, både exteriört och interiört, var också något som betonades på 
ett nytt sätt under hög- och senmedeltid och ljuset samspelade i hög grad med detta. 

Den strävan efter symmetri som Morris ser i kyrkorummens fönstersättning från mitten av 1100-talet 
och fram till 1200-talets mitt har alltså av Ing-Mari Nilsson i de halländska kyrkorna tolkats som en vilja 
att förstärka kyrkans efterliknande av det himmelska Jerusalem.154 Förekomsten av norrfönstren är en del 
av det symmetriska draget från denna tid. Både i Uppland och på Gotland har flera av de tidigaste sten-
kyrkorna haft en fönstersättning med öppningar både mot norr och söder, något som också tycks ha varit 
vanligt i Danmark. I Norge har detta fortsatt vara vanligt, förutom på Østlandet, medan norrfönstren 
både i Danmark och på Gotland senare ofta har satts igen. Här har slutna norrsidor varit det vanliga 
ungefär efter 1200-talets första fjärdedel eller mitt.155 I Uppland påpekar Armin Tuulse och Gunnar Lind-
qvist att norrfönstren hörde till de första generationerna av murade byggnader, där hantverkare och bygg-
mästare kom utifrån och tekniken inte var avpassad efter lokala material och förhållanden. Därefter 
skedde en ökad anpassning till det lokala, grova stenmaterialet, vilket bland annat innebar att murarna 
gjordes tjockare. När det gäller avsaknaden av norrfönster menar författarna att detta kan ha varit en 
anpassning till klimatet.156 Klimatet är också den förklaring Johnny Roosval anför som trolig till fönsterlösa 
norrsidor på Gotland. Att ha fönsteröppningarna åt söder var ett sätt att bättre utnyttja solljus och värme, 
påpekar Roosval. Han menar också att söderorienteringen var mer uttalad på Gotland än någon annan 
stans i Norden.157 Särskilt med tanke på det sistnämnda är en delvis annan tolkning tänkbar. Ett ökat 
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användande av glasfönster var en viktig del i fönsterförändringarna vid den här tiden, både på Gotland 
och i de engelska kyrkorna. Ungefär vid mitten av 1200-talet, alltså vid samma tid som den mer symmet-
riska fönstersättningen övergavs, började bredare masverksfönster, anpassade efter glasmålningar, använ-
das i England.158 Även på Gotland sammanföll de slutna nordsidorna ungefär i tid med att glasmålningar 
började sättas in i många kyrkor – troligen i många fler kyrkor än någon annan stans än i Norden. Det 
ökade användandet av glas samspelade här med en förändrad utformning av fönstren och förmodligen 
även med deras placering. Glasmålningarna gav en annan typ av ljus än de öppna fönstren, ett mindre 
riktat sådant. De små, färgade rutornas ljus var variationsrikt och färgskimrande, men också mer dämpat. 
Effekten blev störst om glasmålningarna placerades åt de håll där de blev starkast belysta, vilket kan ha 
lett till att sydsidan prioriterades.  

Sammanfattningsvis kan mörkret och slutenheten sägas ha varit grundläggande egenskaper i de tidiga 
kyrkorummen. Fönstren var utformade för att skapa ett så stort ljusinsläpp som möjligt genom en liten  
öppning, vilket gav en jämförelsevis koncentrerad ljuskägla. Öppningarnas storlek och placering visar däremot 
att det sammantaget inte var ett maximalt ljusinsläpp, eller en allmänbelysning, som var intentionen. Ljus 
släpptes in av specifika anledningar, som att accentuera viktiga platser och handlingar, för att skapa kontraster 
och andra effekter, eller för den delen av konkreta, praktiska skäl, som i stenkyrkornas murtrappor på Gotland. 
Användandet av ljus, och av kontrasten mellan ljus och mörker, var, som både Otto Norn och Richard Morris 
påpekat, högst medvetet, och inte främst en följd av tekniska begränsningar.  

Hur ljuset var fördelat och vilka delar av kyrkorummet som belystes har sannolikt inte bara varierat 
över tid, utan troligen även regionalt och mellan olika kyrkor. Det är troligt att det ibland funnits specifika 
behov, utifrån platsens eller särskilda relikers betydelse eller kanske en världslig härskares önskemål, som 
påverkat fönstersättningen.  

Det är vidare troligt att den selektiva ljussättningen även har samspelat med den artificiella belys-
ningen, som också den tycks ha varit sparsam i de romanska kyrkorummen, men som bör ha framträtt 
med desto större effekt i mörkret. Detta har förmodligen gällt belysningen vid altare och dopfuntar, men 
från Danmark finns ett annat och mer ovanligt exempel på samspel mellan fönster och artificiell belysning. 
I två romanska kyrkor finns spår efter utvändigt placerade ljushållare i absidernas östfönster. Den ena av 
dessa är kyrkan i Hillerslev, där ljuset har varit fastsatt på en ljuspigg av järn, fastgjuten i bly i solbänken.  
I Vejen har ljuset istället satts i ett inhugget koniskt och korsmärkt hål. Otto Norn antar att ljus tänts här vid 
aftonmässan, och kanske vid påsk, så att de kunde ses inifrån. Som han påpekar är det dock troligt att väder 
och vindar har gjort att denna typ av utomhusbruk av ljus har varit begränsad.159 

Sett som kontaktyta med yttervärlden har kyrkorummens fönster inneburit starka begränsningar, både i de 
romanska kyrkorna och senare. Fönstren har på sin höjd erbjudit en blick upp mot himlen – om de inte var 
försedda med glas – men utöver detta är utsikt inte en funktion som kan förknippas med dem. Det har inte 
heller, annat än i undantagsfall som exempelvis där det funnits hagioskåp, varit möjligt att se in i kyrkan utifrån.  

Den begränsade utsikten kan ses som en följd av sättet att använda ljus i kyrkorummet, men kan även ha 
varit något som eftersträvades i sig. Biskopen i Mende, Guillaume Durand (cirka 1230–96), poängterade att 
det var viktigt hur fönstren placerades, så att dessa släppte in det gudomliga ljuset men inte världens fåfänga.160 

Richard Morris beskriver förändringen i kyrkorna under 1100- och 1200-tal som en ”general shift of 
sensibility”, från ett rum där det intima och enskilda betonades till ett där ceremonierna blev mer synliga 
och hörbara. Medan det romanska kyrkorummet var en integrerad del av de ritualer som pågick där 
fungerade det gotiska mer som en scen för allt mer invecklade liturgiska handlingar.161  

Otto Norn lyfter, som redan nämnts, fram en förändrad syn på det gudomliga ljuset vid mitten av 
1200-talet som en förklaring till det mer jämnt fördelade ljuset i kyrkorummet. Han beskriver hur ljuset i 
domkyrkan i Århus förändrats och styrts under senmedeltiden. Under 1400-talet försågs en rad danska 
kyrkor antingen med större fönster, framför allt i koren, eller med nya kor. I slutet av århundradet höjdes 
även högkoret i domkyrkan i Århus och försågs med stora fönster. Sådana sattes också in i tvärskeppen.  
I omdaningen av högkoret ingick även en ny altartavla, beställd från Bernt Notke i Lübeck. Altartavlan 
kom inte bara att dominera högkoret, utan hela mittskeppet i kyrkan. Ljuset från de nya fönstren, som 
framför allt koncentrerades kring altaret i högkoret, bidrog till effekten. Förändringen var inte estetisk, 
påpekar Norn, utan hade sin grund i en ändrad liturgi. I en inskription vid korbågen omtalas högkoret 
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som ljusets högsäte. Redan ett par årtionden senare ändrades åter ljussättningen i kyrkan. År 1508 restes 
ett lektorieskrank tvärs över korbågen, vilket skärmade av högkoret från resten av kyrkan, och 1515–20 
lät biskopen mura igen de fönster som tagits upp bara några årtionden tidigare i tvärskeppet.162 

Under 1600-talet började även de kyrkorum som under medeltiden uppfattats som ljusa och skim-
rande, vilket de i högsta grad var i kontrast till de övriga inomhusmiljöer som de flesta hade upplevt, att 
betraktas som mörka.163 Även dessförinnan hade förändringar skett i användandet av fönster och fönster-
glas, som gick i riktning mot ett ökat ljusinsläpp, men det var under 1600-talet som de större omändring-
arna inleddes på den här punkten i kyrkorummen. Den stora vågen av fönsterförstoringar ägde dock rum 
senare, under 1700-talet och framåt. I samband med rekonstruktionen av den nedbrunna Södra Råda 
kyrka diskuterar Göran Andersson skillnaden mellan fönster och ljusmiljö i kyrkan under medeltid respek-
tive 1700-tal. Träkyrkans fönster förstorades troligen redan under 1600-talet. År 1707 sattes en altaruppsats 
in, vilket gjorde att korfönstret skymdes. Göran Andersson visar att den sammanlagda fönsterytan under 
medeltiden var 1,18 m2. Vid mitten av 1700-talet var den totala fönsterytan troligen 5,5 gånger större, 
alltså 6,55 m2. Störst var ökningen i långhuset, där ytan hade ökat 14 gånger. Andersson påpekar också 
att förhållandet mellan kor och långhus hade förändrats. Under medeltiden var koret den mest upplysta 
delen av kyrkorummet, medan det under 1700-talet var mörkare än långhuset.164  

Fönster i sekulära byggnader 
De fönster som funnits i sekulära, exklusiva miljöer under högmedeltid – i några andra miljöer förekom 
inte murade byggnader – har i stort sett varit av samma slag som i kyrkorna. En skillnad är att olika 
varianter av öppna fönster har varit vanligare i de sekulära byggnaderna, medan det under den här tiden 
i högre grad fanns glasfönster i kyrkorna. Det finns också en skillnad i bruket av fönstren. I delar av de 
sekulära miljöerna betonades utsikten, vilket i regel inte var fallet i kyrkorna, och vilket förklarar användandet 
av öppna fönster. Luckor har, delvis av samma anledning, framför allt förekommit i sekulära miljöer. 

Under högmedeltiden uppfördes en rad kungliga borgar och palats efter kontinental förebild i Sverige, Norge 
och Danmark. Herman Bengtsson har påpekat att fönsterprydda salar var ett av de gemensamma dragen för 
dessa. Ett exempel är Håkonshallen i Bergen, färdigställd lagom till bröllopet mellan Magnus Lagabøter och prin-
sessan Ingeborg från Danmark i september 1261. Hallen har kontinentala och engelska byggnader som före-
bild, även om skalan är mindre, och har liksom dessa en rad stora fönster i den övre salsvåningen. Även i den 
undre våningen finns fönster, som dock är betydligt mindre, ungefär en tredjedel så stora som övervåningens.165 

Det högmedeltida kungapalatset i Vadstena återanvändes under senmedeltiden i klosteranläggningen, 
och har dessutom byggts om och restaurerats flera gånger därefter. Både från palatstiden och klostertiden 
finns fönsteröppningar bevarade. Palatset har bland annat rymt både kapell och sal. Salen har varit försedd 
med kopplade fönster, vilka fungerat som utsmyckning både interiört och exteriört. Utvändigt har fönstren 
suttit i en grund, spetsbågig nisch. Framför dessa menar Iwar Anderson att en svalgång i trä har funnits. 
Härifrån har tillträde kunnat ske genom ingångarna till de olika rummen i den övre våningen. Likadana 
men färre fönsteröppningar har funnits på norrväggen. Även bottenvåningen har haft ljusöppningar. Dels 
finns smala, spetsbågiga sådana, med timglasformade öppningar, dels, i den norra fasadens västra del, tre 
mindre, kopplade fönster inramade av nyckelhålsformade, grunda nischer där den övre rundeln varit deko-
rativt bemålad. Från klostertiden finns också exempel på stickbågiga fönsteröppningar med glasfalstegel. 
Innanför dessa finns ett grunt anlag för en fönsterlucka, som kunnat täcka hela fönsteröppningen.166 

På Kalmar slott hade salen omkring 1300 minst tre spetsbågiga fönster med omfattningar och masverk 
av kalksten. Martin Olsson menar att dessa inte var glasförsedda. Däremot visar bevarade järnhakar att 
de kunde stängas till av invändiga, inåtgående träluckor. Två likartade masverksfönster som funnits i  
slottets frustuga har däremot glasfals. Även kungagemaket har haft två fönster, åt norr och öster, och 
dessutom väggmålningar. Här menar Olsson att fönstren, vars dageröppningar var 22 respektive 53 cm 
breda och 2 m höga, varit försedda med antingen pergament eller glas.167 
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Under senmedeltiden och ungefär fram till tidigt 1600-tal dominerade de stickbågiga fönsteröppningarna 
helt i de murade byggnaderna. Många fönster tillkom och andra ändrades under denna period. Storleken 
ökade successivt, vilket syns tydligt i ombyggnaderna av exempelvis Utöhus i Uppland (se kapitel 4). Precis 
som i exemplen från Vadstena har dessa fönster ofta varit försedda med luckor, i många fall i kombination 
med glas. Gallerförsedda fönster har också förekommit, bland annat i källarvåningar. De stickbågiga fönstren 
kan sägas vara den första typen som i första hand hört till den sekulära arkitekturen. Under samma tid 
började glasmålningar av kabinettstyp, som är mer anpassade efter sekulärt bruk, att användas (se s. 68). 

Vid Kalmar slott uppfördes under slutet av medeltiden en stor byggnad som bland annat innefattade 
ett nytt slottskapell. Här gjordes öppningarna stickbågiga. De som bevarats, i igenmurat skick, är 1 m 
breda och 1,2 m höga.168  

Vid Glimmingehus, troligen uppfört under de sista åren av 1400-talet och använt fram till 1500-talets 
slut, finns 27 fönster. Muröppningarna är stickbågiga medan själva dageröppningarna är rektangulära 
och cirka 50×70 cm stora. Fönstren kantas av omfattningar i fyra delar, av gotländsk kalksten. Alla har 
en avfasad kant, för en utvändig lucka. I sidorna finns hål efter järngaller – efter tre horisontella och två 
vertikala gallerjärn. I ett av rummen finns spår av grå färg på fönsteromfattningen. Den understa våning-
ens gluggar är avsevärt mindre än de övre våningarnas och varierar något i form. Flertalet är smala och 
rektangulära, cirka 20–30 cm breda och 40 cm höga. Den fjärde och översta våningens fönster är istället 
något större. Här är öppningarna cirka 60 cm breda. Våningen tillkom under den sista byggnadsetappen 
och har rymt ett enda rum. De glasfönster som finns bevarade från byggnaden (se nedan, s. 69, figur 10) 
kommer, med tanke på bredden, troligen från denna våning.169  

Göksholms slott i Närke byggdes om och förstorades i omgångar, troligen efter 1436. Under 1580-talet 
moderniserades bygganden sedan och omvandlades till ett renässansslott, vilket bland annat innebar att 
fler och större fönster togs upp. Iwar Anderson konstaterar att den sammanlagda ökningen av dageröpp-
ningarnas yta var dramatisk – från cirka 12 kvadratmeter i den medeltida byggnaden till 70 kvadratmeter 
i renässansslottet. Från 1400-talets byggnad har Anderson dokumenterat stickbågiga fönsteröppningar. 
Flera av dessa har haft galler men ingen glasfals. Från den yngsta av de medeltida ombyggnaderna finns 
endast en fönsteröppning bevarad. Denna har från början varit försedd både med galler och en utvändig 
lucka, som Anderson tänker sig kunnat manövreras inifrån med hjälp av en stång. Sekundärt har en 
träram satts in. Denna var indelad i vertikala fält, varav ett, som motsvarade en tredjedel av fönstrets yta, 
varit försett med glas. I resten av fönstret har enbart en trälucka funnits. På platsen hittades rätvinkliga 
glasrutor, 8,4 cm breda.170 Om rutorna hört till den beskrivna fönsteröppningen med glasfönstret, som 
senast kan dateras till 1580-talet, är detta ett förhållandevis tidigt exempel på rektangulära rutor.  

Andra exempel på omvälvande fönsterförändringar under senare delen av 1500-talet är de om- och 
nybyggnader som Johan III lät utföra under denna tid. Några av dessa finns omnämnda i kapitel 4. Vid 
den omfattande ombyggnad som inleddes under 1570-talet av Stegeborgs slott i Östergötland var arbetet 
med att ta upp fler och större fönster en viktig del. Formen ändrades så att fönstren blev rektangulära – 
något som det framgår av bevarade handlingar att Johan III ansåg viktigt. Fönster som ”medh hwalff 
bygde äre” var ingenting han uppskattade. Bland de fönster som gjordes om fanns bland annat sådana 
som satts in runt 40 år tidigare, på 1550-talet. Liknande förändringar gjordes även vid andra slott som 
Johan III lät modernisera.171 År 1583, inför att kungen planerade vistas en tid i Enköping tillsammans 
med sitt följe, beordrade han – efter att ha besökt staden – att de bostäder som skulle användas vid besöket 
skulle förses med fönster och skorstenar. I de fall det redan fanns fönster behövde dessa förstoras.172 Bland 
de slott som berördes av ombyggnaderna fanns också det i Kalmar, där en ombyggnad redan hade påbörjats 
av Erik XIV under 1560-talet. Under hans tid inreddes de kungliga gemaken med stickbågiga fönster och 
bemålad träpanel. Även här lät Johan III göra enhetliga, höga rektangulära fönster. I det som kallades gamla 
kungsgemaket där tre stickbågiga fönster satts in omkring 1560 gjordes nya, rektangulära sådana 1576.173  
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Luckor, hinnor, galler och karmar 
Under medeltiden har det alltså funnits helt öppna fönsteröppningar, som vi kan se exempel på i kyrktorn 
och i både sten- och trähus som har gallerifönster. Olaus Magnus skriver, som redan nämnts, att fönstren 
i städerna var försedda med galler och luckor av järn. Galler finns bland annat bevarade i källarfönster i 
Gamla Stan i Stockholm samt i högmedeltida byggnader i Visby. På den gotländska landsbygden bär fler 
bevarade öppningar spår efter järngaller. Från Biskops-Arnö i Uppland finns fler exempel på fynd av 
fönsteromfattningar med hål efter galler och även i senmedeltida borgar, som Göksholm och  
Glimmingehus har, som framgått, gallerförsedda fönster funnits, och här kombinerats med luckor.174 Vid 
Stegeborg tillverkades galler till källarfönster och till det nya ”gemaket” vid 1500-talets mitt. I räkenskap-
erna från samma tid nämns även smidda fönsterhakar, möjligen till luckor.175  

 Ett tredje alternativ, utöver olika former av galler och luckor av skiftande slag, är att fönsteröppningarna 
varit tillstängda av ett ljusgenomsläppigt material. Förutom glas, som jag kommer till senare, har främst 
material som skinn eller pergament, tyg och senare papper använts, men även tunna mineral som glimmer-
skiffer/moskovit. Dessa material, kanske med undantag av det sistnämnda som finns belagt något senare, 
har varit i bruk parallellt med glas under senmedeltid och renässans. För att göra tyg och papper mer genom-
skinliga har bland annat vax och olja använts.176 Det är troligt att användandet av dem i väggfönster i Skandi-
navien i många fall snarast ska ses som komplement till glasfönstren än som en föregångare. Skinnöverspända 
ramar finns visserligen belagda tidigare, men då främst i takfönster. I de bevarade, norska timmerhusen är det, 
som redan nämnts, bara en rektangulär väggplacerad glugg, i ett loftrum i Gugdal, Suldal, som har en fals, 
placerad på insidan.177 Om det är glas eller exempelvis skinn som suttit i ramen är däremot osäkert. 

Från 1400- och 1500-talet finns det flera belägg för att skinnfönster använts i slott och borgar. Otto 
Völckers påpekar att en rad offentliga byggnader under senmedeltiden, som rådhusen i Bern 1378,  
Hildesheim 1410 och Breslau/Wrocław 1474, försågs med fönster av papper eller pergament. I rådhuset 
i Zürich sattes ett fönster av lin in, trots att det varken saknades tillgång till glas eller pengar här.178 Bengt 
Söderberg noterar att även kungaborgen i Breslau/Wrocław försågs med pergamentsfönster, så sent som 
1463.179 På 1480-talet sattes skinnfönster in i borgstugan på Visborgs slott, och 1541 försågs fönstren i 
kungagemaket i Västerås slott med fårskinnspergament. Fönsterglas saknas däremot i de samtida räken-
skaperna.180 Fönsterglas fanns inte heller med bland det uppräknade byggnadsmaterialet när det välbär-
gade Helga lekamens gille uppförde ett nytt stenhus i Stockholm 1517.181 År 1491 användes sexton får-
skinn till fönster vid Stegeborgs slott i Östergötland. Fönsterglas eller glasfönster nämns däremot inte i 
Gregers Matssons kostbok för Stegeborg 1487–92.182 Vid mitten av 1500-talet, då en ny salsbyggnad upp-
fördes, sattes däremot glasfönster in i salen och i kamrar innanför denna.183 

I fogden Peder Jönssons gårdsräkenskaper från kungsladugården Skällnora i Uppland framgår det att 
fyra kalvskinn till fönsterpergament bereddes 1553–54. Ytterligare ett skinn bereddes för samma ändamål 
under räkenskapsåret 1556–57.184 Var dessa placerades, om de sattes i taken eller i väggarna i gårdens 
timmerhus, går däremot inte att utläsa av räkenskaperna. 

I Odense framgår det av drottning Kristinas räkenskapsbok att pappersfönster sattes in 1510 och  
Camillus Nyrop menar att även hornrutor kan ha förekommit här.185 Det finns även belägg för att tunna 
träspån har använts i fönsteröppningar.186 I Tyskland har Otto Völckers uppmärksammat att pergament, 
och i vissa fall lin, användes i fönster i senmedeltida, offentliga byggnader även på platser där fönsterglas 
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bör ha varit relativt lättillgängligt.187 Från England finns skriftliga belägg för att lin använts i fönster i 
kyrkor såväl under tidigt 1200-tal som på 1420-talet. Det senare exemplet kommer från S:t Georges kapell 
i Windsor. Här vaxades tyget och bemålades för att efterlikna ett glasfönster.188 

Från norra Norge finns det flera exempel på att moskovit, ljus glimmerskiffer, använts på samma sätt som 
fönsterglas. Fynden är dock efterreformatoriska. Från Sverige finns enstaka fynd av glimmerskiffer registrerade 
från arkeologiska undersökningar, men det är högst oklart om något av dessa kommer från rutor som använts 
till fönster. Ett exempel, som dock inte är daterat, finns från Hangvar kyrka på Gotland.189  

På Svalbard har både delar av rutor med raka kanter och ett par hela, rombiska sådana hittats. De 
rombiska rutorna har små hål efter fastsättning runtom och är 7,5×6 cm stora. Att det fanns hål runtom 
tyder på att rutorna inte varit infattade på samma sätt som glasrutor. Möjligen har de nitats fast direkt i 
en träram. Rutorna har daterats till nyare tid.190 Vid den ryska fångststationen Russekeila har glimmer-
skiffer använts på en gård som varit i bruk fram till 1760–70-tal. Fönstren har även varit försedda med 
luckor. Byggnaderna var timrade och antas ha fraktats till Svalbard i färdigt skick från Ryssland, möjligen 
Karelen.191 Även på Sørvær gårdsplats i Finnmark har delar av glimmerskifferrutor hittats. Bland fynden 
från platsen fanns bland annat kritpipor och yngre rödgods med heltäckande engobe.192  

Som Niklas Eriksson har lyft fram försågs praktskeppet Riksäpplet 1661 med fönster efter dåtida, engelskt 
skeppsmode, med dubbla fönsterrader i akterspegeln. I dessa fönster sattes så kallat marienglas in, importerat 
från England. Marienglas är en benämning antingen på moskovit eller ett annat genomskinligt mineral, 
selenit eller lapis specula. Detta mineral har bland annat brutits i Spanien och använts som fönsterglas från 
romersk tid och framåt. Att materialet köptes in från England till skeppsbygget berodde på att det kunde 
beställas via en bildhuggare. Materialet var troligen dyrare än vanligt fönsterglas eftersom diskussioner fördes 
om att istället köpa in vanligt, billigare glas från Hamburg. Eftersom tre olika rutstorlekar anges har mate-
rialet troligen importerats som färdiga rutor. Totalt beställdes motsvarande 38,5 kvadratmeter.193  

Ramar och fastsättning 
Under medeltiden satt glasfönster vanligen på utsidan av fönsteröppningarna, något som fortsatte vara 
brukligt fram till 1800-talets början. I de tidigaste, redan nämnda, exemplen från Danmark har glasfönster 
satts in i fasta träramar. Senare har panelerna istället satts fast direkt i glasfalsen, med murbruk, och med 
stöd av tvärgående järn, stormjärn. Under senmedeltiden började glasfönstren spännas fast i kassetter av 
järn, som sammanfogades till större fönsterytor. Fortfarande användes stormjärn som förstärkning av de 
mjuka, blyinfattade fönstren.194  

Av de danska, bevarade träramarna har minst en, den från Framlevs kyrka, haft fals på insidan. Det 
vanliga är annars att falsen funnits på utsidan, eller att ramarna saknar fals. Ramarna har satts fast på 
plats då kyrkorna byggdes och en del av dem har varit försedda med smala träspjälor som bildade ett glest 
galler. I några öppningar har enbart spjälor varit infogade, utan ram. Träramarna är av två slag, de är 
antingen gjorda i ett stycke, eller tillverkade av delar som satts samman med tappar. Ramen från Framlevs 
kyrka är ett exempel på den första kategorin, och också ett exempel på att virke från en tidigare stavkyrka 
återanvänts i ramen. Då tegel började användas i kyrkorna i Danmark, från slutet av 1100-talet, gjordes 
istället en fals direkt i fönsteromfattningen.195 

Under 1500- och 1600-talet började åter träkarmar att användas, i kombination med blyspröjsade 
rutor. Flera exempel finns på att sådana sattes in under senare delen av 1500-talet, i samband med  
ombyggnader av slott och borgar. Ett exempel är Göksholm i Närke, där fönstren förstorades och försågs 
med träkarmar och glas i slutet av århundradet.196 Vid Stegeborg var förändringarna av fönstren en viktig 
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del av den ombyggnad som Johan III lät genomföra under 1570- och 80-talet. Fler och större fönster togs 
upp. Dessa gjordes rektangulära och försågs med träkarmar av ek.197 

Vid Stegeborg målades de nya träkarmarna både ut- och invändigt. I övrigt var det före 1600-talet 
vanligt att träkarmarna skyddades med tjära.198  

Även efter att träkarmar blivit vanliga gjordes fönstren i regel inte öppningsbara. Ett exempel på fastsättning 
ger Gävle stads tänkebok i en notis från en gårdsförsäljning 1643. Här omtalas ett glasfönster som var fastslaget 
i väggen med spik.199 Öppningsbara fönster slog igenom först under slutet av 1800- eller början av 1900-talet.200 

I herrgårdar och en del borgarhus började även blyspröjset att ersättas av trä under 1600-talet. Från och 
med de första årtiondena av 1700-talet användes i stort sett enbart träspröjs. Även i fråga om detta märks dock 
regionala skillnader. På Gotland slog användandet inte igenom förrän mot slutet av århundradet.201 Främst i 
kyrkorna har järnbågar, och även blyspröjs, fortsatt att använts även senare, under 1700- och 1800-tal.202  

Luckor 
I de medeltida timmerbyggnaderna tycks skjutluckor ha varit den vanligaste formen av luckor. Dessa har 
ofta varit infällda i väggen, men även skjutluckor som satts på insidan har förekommit. Som Arne Berg 
diskuterar är det troligt att även lösa luckor och pluggar har använts.203 Utanpåsittande luckor tycks  
däremot höra ihop med det senare upptagandet av väggfönster i trähusen. 

Då glasfönster började tas upp i timmerhusen kombinerades dessa ofta med träluckor. Gerda Boëthius 
kopplar detta till ett skyddsbehov: ”Så snart fönstren fått den storlek, att de kunde bereda en inkräktare 
möjlighet att taga sig in, har man börjat skydda dem med luckor.” Luckorna har dock även använts för 
att skydda glaset, och som isolering. I de här sammanhangen förekom skjutluckor som kunde föras  
antingen i horisontell eller vertikal riktning. Vid slutet av 1700-talet och början av 1800-talet övergick man 
i Dalarna till tvådelade luckor, vilket tidigare varit vanligt på andra håll.204 I Ålborgs universitets räkenskaper 
mellan 1534 och 1540 omtalas ett ”trævindue” som kan dras upp utanför glasfönstret.205 Spår av träluckor 
finns bland annat från Vadstena kloster, där en invändig lucka använts tillsammans med ett glasat fönster.206  

På avbildningar av senmedeltida interiörer i norra Europa är det vanligt att fönsterglas kombinerats 
med luckor. Ofta framställs den nedre, större delen av fönstret som försett med luckor medan en mindre, 
övre, glasförsedd del släppt in ljus då luckorna varit stängda. Den typ av höga fönster som syns på de sen-
medeltida målningarna har sannolikt inte funnits i Sverige under medeltiden, men kombinationer av luckor 
och glasfönster har, som redan nämnts, konstaterats bland annat på Göksholm.  

Glasfönster och glasmålningar 
Glas hade använts i ungefär två årtusenden innan det först kom till bruk som täckmaterial i fönster.  
De tidigaste exemplen på fönsterglas finns från Rom och Pompeji och hör till det första århundradet e.Kr. 
Seneca (död 65 e.Kr.) talar om fönsterglaset som en nyhet. Ett tidigt fynd av planglas, från senast 36 e.Kr., 
är hittat i en avloppstrumma vid Regia i sydvästra hörnet av Forum Romanum i Rom.207 Något senare 
fynd har gjorts på flera platser i Rom och i de mest påkostade villorna i Pompeji och Herculaneum.208 
Fönsterglas blev dock aldrig någon allmän företeelse i de romerska byggnaderna i medelhavsområdet. Det 
har förutom i välbärgade romerska villor huvudsakligen påträffats i bad, både i privata och offentliga 
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sådana.209 I baden kunde å andra sidan stora mängder glas användas.210 Det romerska fönsterglaset släppte 
in ljus, men var inte genomsiktligt. I baden var det glasets förmåga att hålla värmen och ångan inne och 
samtidigt släppa igenom ljus som värderades. Tidigare hade slipade, genomskinliga stensorter som  
alabaster och marmor använts, något som nämns av Plinius den äldre (23–79 e.Kr.).211 Dessa material 
fortsatte att användas parallellt med det nya materialet och det har föreslagits att glaset från början var ett 
sätt att efterlikna stenskivorna på konstgjord väg. Mycket av det glas som påträffats imiterar färgen hos 
marmor och halvädelstenar. Över huvud taget tycks ädel- och halvädelstenar, men också metallkärl, ha 
varit förebilden när glas tillverkades.212  

Från romerska byggnader finns belägg både för fönsteröppningar som varit helt öppna, som varit försedda 
med järngaller och som haft en ram av trä eller metall där glas kunnat infattas. Det finns även exempel på 
öppningar där glas satts fast direkt med murbruk, och på glas som varit hopfäst med blyspröjs. En avbildning 
på en romersk gravsten visar hur flera rutor kunde kombineras i en ram. Från Pompeji och Herculaneum 
varierar rutstorlekarna mellan 30×40 och 30×60 cm. Här har rutorna ofta varit infattade i trä eller metall.213 

På ett grundläggande plan är framställning av glas en förhållandevis enkel process. Det som behövs  
är kiseldioxid – som bland annat förekommer i form av kvarts och i regel tillsätts i form av kvartsrik sand 
– kalk, samt ett flussmedel som soda eller pottaska vilket sänker smälttemperaturen. Soda har under me-
deltiden främst tillverkats genom förbränning av sjögräs från Medelhavet eller pottaska av lövträd. Kalk 
tillsätts för att göra glaset kemiskt stabilt. Utöver detta krävs en tillräckligt hög temperatur för att massan 
ska smälta. Om glaset inte färgas eller avfärgas blir det i regel grön- eller bruntonat, vilket beror på metall-
föroreningar i sanden. Metalloxider är också det som används för avsiktlig färgning av massan. Med kobolt 
blir glaset blått medan tenn används för att färga det vitt. Järnsulfid ger gul färg och med hjälp av magne-
sium kan glaset bli purpurfärgat. Kopparoxid kan användas både för att åstadkomma röda och gröna nyan-
ser. Vissa röda färger är så starka att glaset lätt blir alltför mörkt. Istället för att genomfärga det doppades 
därför en kärna av ljust glas i den röda glasmassan så att en hinna av rött glas bildades. Tekniken kallas 
överfång.214 Glas har även färgats med hjälp av tidigare färgat glas, som krossats och tillsatts i glasmassan.215  

Ofärgat glas började tillverkas runt 100 e.Kr. i bland annat Alexandria.216 Ett sätt att tillverka ljust glas 
är att undvika föroreningarna genom att använda så rena material som möjligt. Till det berömda, ljusa 
muranoglaset från Italien användes inte sand utan krossad, ren kvarts och tillverkarna var även i övrigt 
noga med att använda rena råvaror. I praktiken är det dock nästan omöjligt att fullständigt undvika  
föroreningar, om inte syntetiskt framställda råmaterial används. Därför har olika sätt att avfärga glaset 
brukats. Idag används dels en kemisk metod, med tillsatser som påverkar järnets oxidering, dels en fysikalisk. 
Den senare går ut på att neutralisera den oönskade färgnyansen med hjälp av andra färger, så att en neutral, 
eller egentligen svagt grå, ton uppnås.217 Liknande metoder har använts under medeltid. Färgtonen kunde 
neutraliseras, avfärgas, till exempel genom en tillsats av manganoxid. Till ofärgat glas användes, förutom 
renare råvaror, förmodligen också glaskross i mindre utsträckning.218  

Det är omdiskuterat hur den äldsta, romerska tillverkningen av glasrutor gick till. Den vanligaste för-
klaringen är att rutorna har gjutits på ett plant underlag, som i vissa fall beströddes med sand eller krossat 
glas.219 Glasblåsningstekniken utvecklades under det sista århundradet f.Kr. Både i Italien och Israel har 
tidiga spår av glasblåsning konstaterats.220 I huvudsak är det två tekniker som har använts för blåst föns-
terglas. Cylinderglas har tillverkats genom att en långsmal, rak glasbubbla blåstes och sedan öppnades i 
kortändan, klipptes upp på längden och vid basen, varefter skivan fläktes ut på en plan yta.221 Kron- eller 
månglas framställdes genom att en glasbubbla skars upp och plattades till genom att roteras. Tidiga rutor 
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tillverkade med denna metod är lätt skålformade och cirka 25 cm i diameter. Varje rundel har använts som 
en egen ruta, med rundade eller invikta kanter. Senare blåstes större skivor som rutorna skars ut från. Den 
tidiga typen av rutor har hittats både i mellanöstern och i romerska och bysantinska sammanhang, från 300-
talet och framåt. Merparten av det senantika glaset var dock cylinderblåst.222 Även i Storbritannien har senan-
tikt, blåst kronglas påträffats i romerska sammanhang, men är betydligt mer sällsynt än det cylinderblåsta.223  

Romerskt fönsterglas har hittats i relativt stora mängder i Storbritannien. De äldsta fynden hör till det 
första århundradet e.Kr., och kommer från Colchester i Essex. Både här och i de andra av de nordvästliga 
provinserna tycks fönsterglas ha tillverkats fram till runt år 300.224 Bevarade fönsteröppningar är ett betydligt 
mer sällsynt fynd, trots att murverk finns kvar från många romerska byggnader i England. Donald Harden 
menar att detta beror på att öppningarna i regel varit belägna högt upp på väggarna. Det finns dock även 
exempel på lågt placerade öppningar som bevarats. I en byggnad från 100–200-tal i Colloton Park, Dorchester, 
har ett par öppningar placerade cirka 75 cm från golvet hittats. Ett av fönstren fanns i vad som antas ha varit 
ett matrum. På båda sidor om öppningen syntes kvadratiska, decimeterstora rännor där en träram varit infäst. 

Flertalet av de fönsteröppningar som hittats i romerska byggnader har varit relativt små, runt 30×30 
cm, men det finns även större varianter. I nedrasat murverk i Silchester har delar av en fönsteröppning 
från ett bad hittats. Öppningen har varit välvd och cirka 107×122 cm stor, inåt vidgande och med ett 
plant, kaklat överstycke. Fönsterglas påträffades i närheten.225 

Det senantika glaset var inte bemålat. Det finns däremot exempel på optikblåst glas. Färgat glas an-
vändes, men i andra sammanhang, som till mosaiker, medan fönsterglaset var ofärgat – gröntonat eller 
turkos. De större delar av rutor som finns bevarade visar att det funnits rutor som varit betydligt större än 
de som senare användes i medeltida glasfönster. Från ett romerskt bad i Corbridge finns en ruta som är 
hela 60×60 cm stor. De övriga exemplen från Storbritannien är betydligt mindre, men fortfarande större 
än de medeltida motsvarigheterna. Flera rutor som hittats är cirka 25 cm breda. Vid Great Casterton har 
något mindre, cirka 20 cm stora, rutor hittats. Dessa har formats på ett liknande sätt som de medeltida 
glasrutorna – ristats med ett vasst redskap, brutits och därefter bearbetats med en kröjsel.226 Den äldre 
typen av romerskt glas har en matt och en blank sida, vilket ofta tolkats som att glaset är gjutet och att den 
matta sidan legat mot gjutunderlaget. Tjockleken är i regel mellan 2 och 5 mm. Det senare glaset är 
cylinderblåst och blankt på båda sidor. I vissa fall är det rödstrimmigt.227  

Glas som liknar den sena typen av romerskt fönsterglas förekommer även i tidiga klostermiljöer, som 
Monkwearmouth och Jarrow, med dateringar till 600–800-tal. Här är rutorna ofta triangulära eller  
rektangulära, med kröjslade kanter. Liknande glas har även påträffats senare, bland annat i Winchester.228 
Analyser av den här typen av fönsterglas hittat vid West Hill, Uley i Gloucestershire, pekar dels på att 
delar av fönsterglaset har avfärgats avsiktligt, dels på att de röda strimmorna kommer av ett misslyckat 
försök att färga glaset. De kan dock även ha åstadkommits medvetet, för att skapa dekorativa effekter och 
kanske för att efterlikna sten. Både rött och gulbrunt glas förekommer i tidigmedeltida glasfynd, men är 
ovanliga. Grönt och blått är de färger som använts mest frekvent. Även avsiktlig avfärgning har förekom-
mit. Glasets tjocklek varierar mycket, från cirka 1,5–3 mm.229 Från klostret San Vincenzo al Volturno i 
Italien finns exempel från 800-talet på både grönt och blått glas med röda strimmor, där dessa tycks vara 
skapade medvetet, för att ge glaset ett marmorerat utseende. Även här var merparten, ungefär 85%, av 
fönsterglaset grönt. Runt 11% var blått och närmare 1% ofärgat. Den återstående andelen utgjordes av 
glas i flera olika färger, bland annat lila och ljust rosa.230 

Bruket av fönsterglas tycks, att döma av de arkeologiska fynden, ha varit vanligare i de nordvästra, 
romerska provinserna än i medelhavsområdet. Skillnaden kan förklaras av klimatet, i kombination med 
den romerska arkitektur som exporterades. Både villor och militära byggnader verkar ha haft glasfönster. 
På flera platser med militär bebyggelse i norra England har relativt stora mängder fönsterglas påträffats. 
I Schweiz, vid legioinärslägret Vindonissa, har förutom romerskt fönsterglas även träramar med glasfals 
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hittats.231 Dominic Ingemark, som jämfört fynden från romerska och inhemska bosättningar i nordöstra 
England, Northumberland och Skottland, har konstaterat att det däremot i stort sett inte finns några fynd 
av fönsterglas på de samtida inhemska bosättningarna. Bara ett fynd har gjorts på en boplats med date-
ringar till romersk järnålder norr om Hadrianus mur. På ytterligare ett par platser har karaktäristiskt, 
romerskt fönsterglas hittats i tidigmedeltida sammanhang. Detta ingick i material som troligen hämtats 
från övergivna, romerska fort, för att återanvändas. Inte heller på andra platser i norra Europa, norr om 
den romerska gränsen, finns kända fynd av romerskt fönsterglas från samtida kontexter.232 Fönsterglaset 
var sannolikt i hög grad knutet till romersk livsstil och byggnadssätt. Återanvänt antikt glas, bland annat 
från mosaiker och glasfönster, har däremot använts både för framställning av emalj och för färgning av 
glasmassa. Råmaterialet har benämnts tesserae, och återbruket, vilket beskrivs av den tyske munken 
Theophilus under första hälften av 1100-talet, pågick åtminstone till och med detta århundrade.233 Glas-
fragment har även bearbetats och återanvänts utan att smältas om.234 Antikt glasmaterial har också expor-
terats från de tidigare romerska provinserna till bland annat Skandinavien. Här hittas tesserae framför allt på 
vikingatida handels- och hantverksplatser, men även på äldre centralplatser som Helgö har fynd gjorts, tro-
ligen från folkvandringstid.235 Materialet har sannolikt främst använts till pärlor.  

Norr om Alperna var de flesta glasföremål som användes före romersk tid smycken, och pärlor utgör 
de vanligaste fynden av glasföremål från denna tid. Något senare tillkom armringar och infattningsglas. 
Fynden visar sammantaget att glassmycken varit frekventa, och att glas sannolikt inte har hört till de mest 
exklusiva materialen.236 Även i Norden är pärlor det vanligaste glasfyndet från järnåldern, och tillverkning 
av sådana det enda glashantverk som kan beläggas före medeltiden. Den andra stora kategorin glasfynd 
är bägare, som under järnåldern framför allt importerades från Västeuropa och Svartahavsområdet.237 
En annan kategori glasfynd från den här tiden är glättstenar. Något fönsterglas finns däremot inte bland 
de importerade glasfynden före vikingatid.238 

Även om de huvudsakliga ingredienserna är desamma i allt glas, oavsett om det är tillverkat under 
antiken eller på 1700-talet, finns det skillnader i glasmassans kemiska sammansättning som delvis är  
specifika för olika tider eller platser. Vissa av skillnaderna går att se genom en okulär besiktning, medan 
andra kräver en kemisk analys. Skillnaderna gör att det, åtminstone på ett generellt plan, genom att ana-
lysera sammansättningen i en del fall går att avgöra ungefär vilken tid det hör till och ibland även var det 
är tillverkat.239 En stor felkälla i sammanhanget är dock dels att råglas kan ha exporterats till den plats där 
glaset sedan färdigställts, dels att äldre glas regelmässigt har återanvänts. 

Analyser av den antika glasmassans sammansättning har visat att glaset under denna tid höll en enhet-
lig och jämn kvalitet, vilket troligen beror på att råglas importerades från Egypten eller Främre Orienten, 
särskilt nuvarande Palestina. Den primära glasproduktionen antas alltså inte ha skett i hyttorna där glaset 
blåstes. Under 100–200-talet tycks dock även primär glasproduktion ha ägt rum i Italien. I England finns 
sådan belagd från det första till fjärde århundradet e.Kr.240 Det recept som Plinius nämner innehåller 
sand, soda och kalk, vilket stämmer väl överens med analyserna av glasets kemiska sammansättning. Den 
här typen av sodaglas fortsatte att produceras i Europa även efter den romerska tiden, fram till runt 800-
talet. Soda importerades från Wadi eller Natrun i Egypten. Möjligen var det störningar i importen häri-
från som ledde till att de europeiska glasproducenterna började ersätta sodan med den inhemska råvaran 
pottaska. De äldsta kända fynden av glaskärl tillverkade med pottaska är hittade vid Karl den stores palats 
vid Paderborn, byggt 776 men attackerat och förstört bara ett par år senare. Fynden fanns i destruktions-
lager från 778. Vid undersökningarna hittades även sodaglas, eller soda-kalk-glas, och spår av glasugnar 
där sådant tillverkats. Ett stort antal skärvor fönsterglas påträffades också. Glaset tycks ha använts i palat-
sets stora sal. Både gult, brunaktigt, blått, smaragdgrönt och ofärgat glas hittades. Det gröna glaset, som 
utgjorde den största andelen, var pottaske- eller vedaskglas, medan de färgade rutorna var gjorda av  
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sodaglas. Även blyglasrutor hade använts. På ett fragment fanns rester av bemålning.241 Fynd av pott- 
askeglas har också gjorts vid karolingiska kloster, som Corvey, Brunshausen-Gandersheim, Baume-les-
Messieurs, Fulda och Lorsch. Förutom i Baume-les-Messieurs, där pottaskeglaset dominerade, var mer-
parten av det glas som hittades på dessa platser dock sodaglas. Tidiga fynd av glas, i form av glaskärl, 
tillverkat med tillsats av pottaska finns också från Hedeby och från Borg, vid Lofoten.242  

Sodaglas fortsatte att användas parallellt med pottaskeglas, bland annat till fönsterglas, under ytterligare 
ett par århundraden. Exempel på glas av den här typen från tidig medeltid finns från kyrkor och kloster i 
Tyskland, England och även från Trondheim i Norge.243 Till koboltblått glas har soda vanligen använts som 
flussmedel, även där glaset i övrigt tillverkats med pottaska, eftersom kobolt i pottaskeglas istället ger en 
blågrön nyans.244 Under antiken tillverkades även en variant av sodaglas där blyoxid tillsatts, vilket sänkte 
smälttemperaturen avsevärt. Under medeltiden har bly också använts i kombination med pottaska. De äldsta 
kända föremålen tillverkade av blyglas av det här slaget i Europa är glättstenar från Melle i Frankrike, date-
rade till 700–800-tal. Från samma tid har mycket små tillsatser av blyoxid konstaterats i fönsterglas gjort 
med soda, i klostret San Vincenzo al Volturno i Italien. Merparten av det blyglas som hittats i nordvästra 
Europa är dock senare, från 1100-tal och fram till mitten av 1300-talet, och har bland annat tillverkats  
i Tyskland, framför allt i Niedersachsen. Blyglaset har i regel en karaktäristisk, starkt gul eller grön färg.245 

Pottaska var det absolut vanligaste flussmedlet i norra Europa under hela medeltiden men även andra sor-
ters aska har använts, framför allt i mer skogfattiga områden. En del glas från Frankrike och England har en 
högre halt av magnesium och fosfor än exempelvis det tyska pottaskeglaset, vilket kan bero på att askan här 
gjorts av ormbunksväxter. Även aska från sjögräs kan ha använts här. I Tinsholt/Glargårde på Nordjylland 
användes under andra halvan av 1500-talet både pottaska och någon annan sorts aska, troligen torvaska.246  

Från århundradena närmast efter den romerska perioden är fynd av fönsterglas och lämningar efter 
glastillverkning betydligt mer sällsynta i norra Europa. Det glas som tillverkats och använts har som redan 
nämnts främst utgjorts av smycken och kärl. I Trier, där minst två glasugnar funnits under 300-talet, tycks 
en ny produktion ha satts igång igen först under 1100–1200-tal. Tillverkningen under 300-talet tycks inte 
ha inbegripit fönsterglas, däremot mosaik, smycken och kärl.247  

Fönsterglas har dock fortsatt att användas och glas som liknar den sena typen av romerskt fönsterglas 
förekommer som redan nämnts i tidiga kyrkliga miljöer. Från klostren Monkwearmouth och Jarrow finns 
förutom fynd av fönsterglas också skriftliga belägg för glasfönster. År 675 skrev biskop Benedict efter  
galliska glasblåsare, som skulle göra fönsterglas och kärl till det nya klostret Monkwearmouth. Nästan ett 
århundrade senare, 758, skickade Cuthbert, abbot i Monkwearmouth och Jarrow, efter glasblåsare från 
Mainz. Glasfynden från klostren visar att försöken att skaffa fönsterglas lyckades. I Jarrow var fönstren 30×75 
cm stora och glaset runt 2 mm tjockt.248 Att tillkallandet av glasmästare upprepades efter åttiofyra år kan 
tyda på att ingen glastillverkning etablerades permanent vid klostren. Rosemary Cramp menar dock att 
glasmästarna i själva verket kan ha kallats in för att tillverka färgat glas, medan ofärgat sådant redan fram-
ställdes i landet.249 Cramp påpekar också att fönsterglas från den här perioden på ett par platser i England, 
från Brandon och möjligen Whithby, kan kopplas till träbyggnader.250 

I ett par andra, tidiga omnämnanden av glasfönster från England framgår att dessa ersatt andra lös-
ningar. I ett fall har glas satts in istället för fönster av lin eller genombrutna plattor, fretted slabs, i ett annat 
fall var det fönsterluckor som byttes ut. Det sistnämnda ombesörjdes av Wilfrid, biskop i Worcester 714–
44. Glaset omtalas här som ett nytt material. Fönsterglas förekom med andra ord i England vid denna tid, 
men var inte helt lätt att få tag i och knappast någon självklarhet ens i kyrkliga miljöer. Det finns också belägg 
för galler av trä eller järn i saxiska kyrkor. Något senare finns även exempel på att glasfönster förekom i 
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sekulära miljöer. Förutom de nämnda fynden från Karl den stores palats i Paderborn har fönsterglas exem-
pelvis hittats vid det kungliga palatset vid Kingsbury – Old Windsor, Berks. Här påträffades även blyspröjs, 
i lager som troligen kan dateras till sent 900-tal. Vid hamnplatsen Hamwic, Southhampton, har fönsterglas 
från saxisk tid hittats. Enstaka fynd från 900-talet har även gjorts vid Thetford.251 I Paderborn där fynden 
alltså tycks höra till palatsets stora sal finns som redan nämnts minst ett bemålat fönsterglasfragment.252 

De tidigaste arkeologiska och skriftliga beläggen för glasmålningar i Europa kommer i övrigt från 800-
talets Frankrike. Glasmålningsfragment har hittats i biskopspalatset i Rouen, förstört i en vikingaattack 
841. Fynd finns också från Séry-les-Méziéres, möjligen från 800-talet, medan ett målat kristushuvud från 
Wissembourg har daterats till andra halvan av 1000-talet. Flera tidiga fynd finns också från Tyskland – 
förutom från Paderborn även från Lorsch, Münster Schwarzacher och domkyrkan i Magdeburg.  
De delvis bevarade och delvis rekonstruerade 53×112 cm stora glasmålningarna i katedralen i Augsburg 
från 1120–40-tal räknas också till de tidigaste exemplen, och från ungefär samma tid finns det fynd från  
bysantinska kyrkor. Frånsett dessa tidiga exempel på fönsterglas kan detta, utifrån de belägg som finns, 
knappast sägas ha varit vanligt förekommande i nordvästra Europa ens i kyrkliga miljöer förrän under 
1100-talet. Först under andra halvan av detta århundrade fick glasmålningskonsten ett bredare genom-
slag, och från den här tiden har fönsterglas sannolikt varit frekvent förekommande i kyrkor i Västeu-
ropa.253 I mindre kyrkor blev glasfönster vanligare vid mitten av 1200-talet.254 

De tidigaste fynden av fönsterglas i Norden kommer från de stora handelsplatser som grundades under 
700- och 800-talet, som Birka och Kaupang. Det är även i dessa miljöer som flest vikingatida glasfynd 
hittas i stort.255 Bjarne Gaut har analyserat de glasfynd från 1998–2003 års undersökningar i Kaupang 
som inte utgjordes av pärlor, vilket var det absolut vanligaste glasfyndet vid undersökningarna. Av de över 
1000 fynd som ingick i hans sammanställning utgjordes huvuddelen, omkring 70%, av råmaterial till och 
avfall från pärltillverkning. Den näst största gruppen, cirka 30% av materialet, bestod av delar av glaskärl. 
De totalt 322 kärlfragmenten representerar minst 32–34 glaskärl. Troligen är antalet betydligt högre – 
Gaut menar att en mer realistisk uppskattning kan vara runt 50 kärl. Flertalet av dessa har tolkats som 
deponerade i de hus där de har brukats. Kärlen är sådana som varit vanliga i västra Europa under 700–
900-tal. Utöver dessa fynd finns ett trettiotal övriga glasobjekt. Gruppen omfattar infattningsstenar, 
glättstenar och en liten mängd planglas. Kärlen har använts inne i Kaupang och inte sålts vidare. Gaut 
ser dem som en del av en materiell kultur som särskiljt platsen från den omgivande landsbygden. Resterna 
efter pärltillverkning uppvisade ett annat distributionsmönster än bägarna, och de planglasfragment som 
hittades stämmer överens med spillmaterialets. Gaut menar att både dessa planglasfragment och de bitar 
av äldre glaskärl som hittas i samma kontext troligen har använts som råmaterial vid pärltillverkning. 
Bland det övriga avfallet och råmaterialet fanns sodaglas, tesserae, glasstavar och blockformade bitar.256 

Troligen kan samma tolkning göras för planglasfynden från Birka. Även här tycks de förekomma till-
sammans med avfall och råmaterial från pärltillverkning (se kapitel 4, s. 171). 

Även glasmaterialet från Hedeby domineras stort av pärlor och glasmaterial från pärltillverkning. Också 
härifrån finns ett fåtal fynd av fönsterglas. Ingeborg Krueger och Karl Hans Wedepohl anmärker att andelen 
är mycket liten, vilket dock kan bero på att de jämför med samtida karolingiska kloster och palats.257 

Glasmålningar i mosaikteknik 
Tillverkning av fönsterglas ägde rum på flera platser i norra Europa under medeltiden, men det var fram-
för allt två regioner som dominerade – dels gränsområdet mellan Frankrike, Tyskland och Belgien (Rhen-
landet, Lorraine och Burgund), dels Normandie. Även till England, där viss inhemsk glasproduktion före-
kom, importerades fönsterglas från dessa områden.258 Hur tillverkning av glas och glasmålningar gick till 
under 1100-talet finns beskrivet i verket De diversis artibus, författat av den redan nämnde munken som kallat 
sig Theophilus. Han beskriver på ett konkret sätt tre konstarter – måleri, glastillverkning och metallhantverk 
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– och var förmodligen benediktinermunk. Boken anses vara skriven i nordvästra Tyskland under första delen 
av 1100-talet, någon gång mellan 1110 och 1140. I de äldsta av de bevarade manuskripten, från mitten av 
1100-talet, identifieras Theophilus som guldsmeden Roger av Helmarshausen.259 Heidi C. Gearhart menar 
att hans verk inte enbart var en praktisk handbok, utan att den i en turbulent politisk och ekonomisk tid 
också kan ses som en slags försvar för konstarterna och praktikerna kring dessa i en värld där dessa höll på 
att förändras.260 Mot detta synsätt skulle, vad gäller glashantverket, kunna invändas att det snarast var den 
nya tidens glasmålningar som beskrevs av Theophilus. Även om det alltså finns exempel på tidigare glasmål-
ningar är det tydligt att det var under 1100-talet som denna konstart slog igenom på bred front.  

Oavsett Theophilus motiv som författare är det tydligt att han var väl förtrogen med de hantverk han 
beskrev. Kapitlen om glas handlar om allt från framställning av primärglas och färgning av glasmassa till 
emaljering och tillverkning av glaskärl, fönsterglas och ringar. Det han beskriver är tillverkning av pott-
askeglas, och han påpekar att askan skulle komma från björkstammar.261 Björkens ved är rik på potassium, 
medan näver – som framför allt grenarna till stor del utgörs av – innehåller en större halt av kalcium. En 
aska gjord på stamved ger alltså en något annan kemisk sammansättning, och en lägre smälttemperatur, än 
en aska gjord på grenar. Fram till cirka 1300 var det också främst stamved som användes vid glastillverk-
ningen. Därefter började aska gjord av mindre vedrika delar att användas. Karl Hans Wedepohl menar att 
anledningen till detta var att vedförbrukningen börjat uppfattas som ett problem i glasbruksområdena. Glas-
bruken i norra Tyskland, Nederländerna och Centraleuropa, som under senmedeltid och renässans vanligen 
låg i skogsområden, började under 1300- och 1400-talet utsättas för strängare kontroll och begränsningar i 
vedanvändandet. Att aska från de mindre vedrika delarna började användas innebar inte bara att den ke-
miska sammansättningen ändrades något, utan också att den blev mer ojämn och svårkontrollerad. Den 
stora vedåtgången ledde också till att bruken fick flytta med jämna mellanrum. Wedepohl räknar med att 
det tog 20 år innan ett glasbruk hade förbrukat all skog inom en kilometers radie från tillverkningsplatsen.262  

Det var inte bara glas som krävdes för att tillverka medeltida fönster, utan även järn och bly. I Sverige 
utvanns bly från slutet av 1400-talet som en biprodukt vid silverbrytningen i Sala, dessförinnan kan me-
tallen ha importerats.263 För att minska blyets mjukhet blandades det ofta med tenn, vilket emellertid även 
minskade hållbarheten. Spröjsen korroderade och behövde bytas ut med jämna mellanrum. Bevarade glas-
fönster med ursprunglig blyspröjs är därför sällsynta.264 Den äldre spröjsen har dessutom i regel återanvänts, 
vilket gör att arkeologiska fynd av blyspröjs är betydligt mer ovanliga än fynd av fönsterglas.265 

De metoder som Theophilus beskrev användes under hela medeltiden, och även senare, även om vissa 
modifieringar skedde efter hand. Glasfönstren tillverkades som en mosaik av mindre rutor infattade i bly. 
Mönstren skapades både genom rutornas form, glasets färg och genom bemålning, som i regel var mono-
krom.266 Glasmästarens arbete började med att fönstret ritades upp i full skala på en ljus bakgrund, en 
träskiva som var målad eller försedd med linneduk eller pergament. Senare användes även papper.267 Ett 
par vitmålade skivor som använts för detta ändamål, troligen under mitten av 1300-talet, finns bevarade 
i Gerona i Spanien, senare återanvända som dörr till ett skåp. Två glasmålningar som gjorts på skivorna 
finns också bevarade.268 Glaset skars sedan till efter det uppritade motivet. Först användes ett spräckjärn. 
Detta värmdes upp så att det blev glödhett och användes för att rista med i fuktat glas, som sedan kunde 
brytas. Därefter formades och bearbetades kanterna med en kröjsel.269 Målningen på glaset skedde i regel 
i tre färgskikt. En tunn färg, en mörkare nyans för skuggning och en mer eller mindre heltäckande färg till 
konturer. Målningen gjordes oftast på glasets insida, men förstärktes ibland med målning även på utsidan. 
De målade ytorna kunde bearbetas med verktyg som penslar, borstar och pinnar till exempel genom 
ströppling, ristning eller borttorkning. Färgen brändes sedan fast i glasets yta. Under medeltiden användes 
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svart- eller brunlod, gjord av pulvriserat glas samt metalloxid, i regel järn- eller kopparoxid. Nyanserna 
skapades genom att färgen gjordes tunnare eller tjockare när den blandades med vatten, vinäger eller olja. 
Under början av 1300-talet började även silvergul färg att användas, troligen genom ökade kontakter med 
islamiska hantverkare i Spanien. Färgen fick sin nyans av klor eller svavelsilver och fungerade på ett annat 
sätt än de tidigare nyanserna. Den förenades med glaset när den brändes in, och kunde färga detta gult 
eller rött, beroende på glasets sammansättning. Blått glas kunde färgas grönt på samma sätt. Detta gjorde 
att fält kunde färgas utan att en separat ruta behövde användas.270  

Figurframställningarna omgavs i regel av bakgrundsornamentik. Både geometriska mönster och  
växtslingor var vanliga. Under sent 1400-tal började damastmönster användas. Dessa målades ofta med 
schablon.271 De bemålade rutorna sammanfogades till sist med blyspröjs.  

Under 1100-talet, framför allt dess andra hälft, syns alltså en stor ökning både i antalet bevarade 
glasmålningar och i arkeologiska fynd av glasmålningsfragment i Nordeuropa. I östra Westfalen, där ett 
betydande antal glasbruk fanns från medeltid och fram till 1700–1800-tal, finns visserligen också spår av 
glastillverkning redan från 700-talet, men det är tydligt att det var under 1100-talet som glasproduktionen 
i huvudsak etablerades i området.272 Det var under den här tiden, under 1100- och 1200-talet, som glas-
fönstren upphöjdes till en central del av den gotiska kyrkoarkitekturen. Vid de stora katedralbyggena till-
verkades glasfönstren på plats, som vid katedralen i Chartres, där nästan alla fönster färdigställdes mellan 
1205 och 1235. Här utformades fönstren som en helt integrerad del av arkitekturen.273 Som tidigare 
nämnts tillskrevs glaset, eller snarare det ljus som bröts genom det, gudomliga egenskaper. De färgade 
fönstren sågs som ädelstenar som prydde kyrkan i det himmelska Jerusalem. Hela byggnaden runt altaret 
kunde betraktas som ett relikskrin, där målningar, skulpturer och gnistrande fönsterglas var en del av 
utsmyckningen. Abbot Suger i Saint-Denis betonade vid mitten av 1100-talet hur färger, ljus och skimmer 
var essentiella ingredienser i den kyrkliga arkitekturen och Durand beskrev hur glasfönstren i kyrkorna 
stängde ute vind och regn men släppte in det rena, gudomliga ljuset i kyrkan och de rättrognas hjärtan. 
Att släppa in dagsljus var med andra ord inte glasfönstrens huvudsakliga funktion.274 

Den ökade glasproduktionen sammanföll alltså med att bruket av fönsterglas blev mer utbrett, och det var 
nu, till skillnad från tidigare, mer fönsterglas än kärl som tillverkades vid glasbruken. Till katedralerna gick det 
åt flera ton fönsterglas. Karl Hans Wedepohl räknar med att glaset i katedralen i Köln vägt 25 ton. Den årliga 
produktionen vid ett medeltida glasbruk uppskattar han till mellan fem och tio ton glas.275  

De praktfulla glasmålningarna väckte en del motreaktioner. Cisterciensernas Bernard av Clairvaux, 
som var samtida med abbot Suger, menade att färgerna och figurframställningarna distraherade mun-
karna. Inom cistercienserorden användes därför istället mer dämpade målningar utförda i grisailleteknik, 
med geometriska mönster och växtslingor men utan figurframställningar. Ofärgat, i praktiken gul- eller 
gröntonat, glas dominerade, men även färgat glas användes, exempelvis i bårder. Mönstren kunde både 
skapas genom blyspröjsens konturer och genom målning i gråskala på ljust glas.276 Under andra hälften 
av 1200-talet fick tekniken spridning även utanför cistersiensermiljöerna. Meredith Parsons Lillich har 
föreslagit att den ökade användningen från omkring 1230 berodde på en omtolkning av nyplatonikern 
Dionysius Areopagitas verk från 500-talet. Samma texter hade inspirerat abbot Suger att använda blå och 
andra starka färger i glasmålningarna, men i de nya översättningarna betonades ljuset snarare än skimret, 
vilket Lillich alltså menar är förklaringen till att ljusare färger och mönster började användas. Det var 
också billigare att framställa glasmålningar med den här tekniken. Under 1300-talet, när grisailletekniken 
fått ett brett genomslag, användes den ofta i kombination med figurframställningar.277 

Bland de senmedeltida fynden av bemålat fönsterglas i Sverige är lövmönstrade målningar, i regel på 
grönt eller gröntonat glas, vanliga. 

I viss mån sköljde den nya fönsterglasvågen även över de profana byggnaderna. I Mähren, i nuvarande 
Tjeckien, tycks fönsterglasanvändandet ha slagit igenom under andra halvan av 1200-talet, i såväl sakrala 
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som profana miljöer. Från första halvan av 1200-talet finns glasfynd enbart från en kyrka medan det från 
andra halvan av 1200-talet och början av 1300-talet finns stora mängder fönsterglas, både från kyrkliga 
och sekulära miljöer.278 I England finns, som redan nämnts, flera tidiga exempel på fönsterglas, men ett 
mer utbrett användande har inte skett i sekulära byggnader förrän under 1200-talet, och då enbart i  
exklusiva sammanhang. Vanligt blev fönsterglas först under slutet av medeltiden.279 De tidigaste omnäm-
nandena av fönster i kungliga miljöer, från slutet av 1100-talet och framåt, berör inte glasförsedda sådana. 
Sannolikt har dessa istället vanligen varit öppna eller försedda med galler eller luckor. Under Henrik III:s 
regeringstid 1216–72 försågs däremot flera av de kungliga rummen med glasfönster. En del försågs med 
en kombination av glas och träluckor. År 1238 ersattes ett järngallerfönster i Westminster Palace med ett 
av glas.280 De sex relativt stora, parkopplade fönstren – tre åt norr och tre åt söder – i hallbyggnaden vid 
Merton College i Oxford har senast 1291 helt eller delvis varit försedda med glasmålningar. Möjligen 
försågs de redan från början med glas, byggnationen pågick fortfarande 1277. Byggnaden var utformad 
som en aristokratisk hall och användes för sammankomster av olika slag. Måltider och föredrag men även 
lekar och gudstjänster kunde äga rum här. När hallen uppfördes var det den största sekulära byggnaden i 
staden, frånsett slottet. I en samtida hallbyggnad vid Acton Burnell, Shropshire, har kopplade fönster med 
spröjsverk funnits. Dessa har haft luckor invändigt och den övre delen av fönstren, över tvärposten, var 
försedd med glas.281 Under 1300-talet och första delen av 1400-talet blev användandet av fönsterglas mer 
spritt, men betraktades fortfarande som en stor lyx i många sammanhang.282 Christopher M. Woolgar ger 
dock flera exempel på att glas inte var vanligt i alla situationer ens i högstatusmiljöer, som Dame Alice de 
Byrenes palats, där det på 1420-talet användes linneduk i fönstren i köket, eller det faktum att ett rum i 
hertigen av Oxfords hus på 1430-talet kallades för glaskammaren, på grund av glasfönstren.283  

Glasmålningar och glasfönster i Skandinavien 
Det äldsta bruket av fönsterglas i Skandinavien, där glaset använts som sådant och inte som råmaterial, 
hör förmodligen samman med den stora ökningen av fönsterglas under 1100- och framför allt 1200-talet 
längre söderut i Nordeuropa. Från det medeltida Danmark finns enstaka skriftliga belägg för glasfönster 
från den här tiden. Några av de tidigaste skriftliga uppgifterna, varav den äldsta är från 1195, rör fönster 
i domkyrkan i Lund. År 1252 nämns att den då avlidne biskop Uffo skänkt 200 mark till fönster dit. Med 
tanke på det höga beloppet var det troligen glasfönster som avsågs. Vid ungefär samma tid bekostade även 
en borgare i Lund flera fönster.284 Från Lund finns dessutom arkeologiska fynd av fönsterglas som satts i 
samband med domkyrkans föregångare och som preliminärt har daterats till början av 1100-talet.285 

Från ett fåtal kyrkor i Danmark finns dessutom bevarade glasmålningar. I Roager och Virring på  
Jylland finns sådana kvar på plats. Aage Roussell daterar målningen i Roager, genom paralleller till nord-
tyska och gotländska glasmålningar, till omkring 1250.286 Från Bjerreby kyrka i Tåsinge på Själland finns 
en glasmålning som suttit i nordfönstret i kyrkans långhus och blivit kvar ovanför de gotiska valven.  
Fönstret plockades ned och renoverades i början av 1900-talet. Glasmålningen är 29 cm bred och 79 cm 
hög och föreställer S:t Martin, kyrkans skyddshelgon. Roussell daterar den till första halvan eller mitten 
av 1200-talet men den kan vara äldre än så. Kyrkan uppfördes omkring 1200.287 Fem senmedeltida 
glasmålningar finns också bevarade i Danmarks Nationalmuseums samlingar.288 

I samband med sin sammanställning 1879 menade Camillus Nyrop att de få skriftliga beläggen visar 
hur ovanligt bruket av fönsterglas var i Danmark under medeltiden. Sedan dess har dock åtskilliga arke-
ologiska fynd gjorts. Materialet finns inte sammanställt mer än översiktligt, men Niels-Knud Liebgott på-
pekar att det är omfattande och att det visar att glas använts förhållandevis frekvent i kyrkorna. Vid mitten 
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av 1970-talet fanns det enligt Birgitta Als Hansen fynd från mer än 150 kyrkor, jämnt spridda över landet. 
Antalet har vuxit ytterligare sedan dess. Utifrån det stora antalet fyndplatser och den jämna spridningen 
över landet antar Liebgott att glasfönster snarast hört till de romanska landsbygdskyrkornas standardut-
rustning. Det är emellertid oftast fråga om små fragment och därför sällan möjligt att säga något säkert 
om dateringen eller om fönstrens utseende. Där målningsfragment förekommer menar Liebgott dock att 
det ytterst sällan är fråga om gotiska glasmålningar. En anledni ng till det lilla antalet gotiska fynd kan, 
menar han, vara att de större, gotiska fönstren kostade så mycket mer att fylla ut med glas, men han pekar 
samtidigt på fönstrens betydelse för att bland annat de stora, förgyllda gotiska träarbetena skulle komma 
till sin rätt.289 Aage Roussell tar i sin översikt upp fynd från tio danska kyrkor och menar att mycket av 
glasmåleriet är romanskt, men, i likhet med Liebgott, utan att närmare precisera vilken tid han avser. En 
stor del av fynden från landsbygdskyrkorna tycks dock höra till ungefär samma period som de gotländska, 
medeltida glasmålningarna. Tre hör till den allra sista delen av medeltiden. Roussell tar även upp ett antal 
enstaka skärvor från olika kyrkor, och bland dessa finns det ett fragment – ett ansikte från Thy på  
Nordjylland – som han menar hör till tiden strax före 1200.290 I övrigt är det enbart bland fynden från 
domkyrkan i Roskilde det finns glas som tycks vara äldre än 1200-tal. Härifrån finns flera fynd av fönster-
glas, bland annat skärvor med en typ av majuskelskrift, som i Danmark använts från mitten av 1100-talet 
och fram till slutet av 1200-talet.291 Det redan nämnda fyndet från Lund hör troligen till 1100-tal och de 
äldsta av de redan nämnda, bevarade träramarna hör till samma århundrade. En del av dessa har glasfals. 
I Tveje Merløse kyrka finns en ram med rester av bevarade glasmålningar i nedre delen. Ramens dager-
öppning är cirka 30 cm bred och 1 m hög. Troligen har glasmålningarna här varit inramade av fyra 
rundlar. Rester av glasmålningar har även noterats i Skovby kyrka. I både Tveje Merløse och Skovby har 
såväl färgat som ofärgat, gröntonat glas använts. I Ruts kyrktorn på Bornholm finns rester av ett glasföns-
ter av grönt, ofärgat, glas.292 Detta har, liksom glasfönstret i Linderöd (figur 9), rombiska rutor, och hör 
sannolikt till senare delen av medeltiden. 
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Figur 7. Lasarus uppväckelse. Troligen från Eksta kyrka och från senare delen av 1200-talet. Delar av andra 
glasmålningar har använts för att ersätta trasiga eller förkomna rutor. Glasmålningen ingår i Gotlands  
museums samlingar. Foto: Linda Qviström. 

 



Sammanfattningsvis finns det från det medeltida Danmark belägg för att fönsterglas introducerats i 
kyrkorna under 1100-talet, men materialet är till stora delar obearbetat.  

I Norge har inga medeltida glasmålningar bevarats. Fynd av fönsterglas finns däremot från en rad 
kyrkor, med spridning från Østfold och Aust-Agder fylke i söder till Nordland och Troms i norr. De största 
mängderna har hittats i Hvaler och Fjære kyrkor, kyrkoruinen i Sarpsborg samt i klostren på Hovedøya i 
Oslofjorden och i Utstein vid Stavanger. Glaset dateras här till 1200–1300-tal. Fönsterglas har också hit-
tats i domkyrkan i Trondheim samt i kyrkorna i Kinsarvik, Ål, Ranem, Herøy och Trondenes. Enstaka 
skärvor finns även från andra kyrkor, och från 1745 finns en beskrivning av en medeltida glasmålning 
föreställande en biskop i domkyrkan i Stavanger. Sigrid Christie menar att de äldsta av fynden är de från 
Hvaler och Sarpsborg, som hon jämför med kalkmålningar i Sverige från mitten av 1200-talet.293 Delar 
av glasfynden från Trondheim är dock troligen äldre än så (se ovan, s. 71).  

Från Bergen finns ett par skriftliga belägg från 1300-talet som omtalar fönsterglas. År 1308 ber biskop 
Arne broder Audfinn Sigurdssønn att under sin resa till påven försöka upprätta ett kontrakt med någon 
som kunde förfärdiga glasfönster och målningar, och år 1335 testamenterar Eindride Simonssøn medel 
för att utföra glasmålningar, glerglugga, till Mariakyrkan i Bergen. Glasfönstret skulle sitta i korets nordvägg 
och bland annat innehålla donatorns vapensköld.294 I Trondheim kallas ett hus år 1303 glærstofo, vilket kan 
vara den tidigaste indikationen på glasfönster utanför de kyrkliga miljöerna i Norge.295 Ett annat tidigt 
belägg är från 1392, då glasrutor omnämns i ett stenhus i Oslo.296 Fönsterglas har hittats vid biskopsborgen 
i Hamar, byggd på 1190-talet, men inte tolkats höra till denna byggnadsperiod utan till en modernisering 
som skedde under 1300- eller 1400-talet.297 Som Christie sammanfattningsvis konstaterar är materialet 
litet, men det visar trots allt att medeltida glasmålningar förekommit under 1200- och 1300-talet i Norge. 
De skriftliga beläggen från Bergen pekar dels på att det inte var helt lätt att hitta någon som kunde utföra 
glasmålningar i landet i början av 1300-talet, men också på att det trots allt var möjligt att beställa sådana.298  

Från Finland kommer de äldsta fynden av bemålat fönsterglas från undersökningarna av lämningarna 
efter kyrkan i Korois, föregångaren till Åbo domkyrka. Den äldre träkyrkan på platsen var i bruk ungefär 
från 1200-talets andra fjärdedel och fram till ca 1318. Delar av glaset antas höra till denna fas.299 Högme-
deltida glasmålningsfragment finns även från Jomala på Åland. Skärvorna påminner om de gotländska 
glasmålningarna från andra halvan av 1200-talet. Från Raisio/Reso kyrka finns bland annat figurfram-
ställningar bevarade från andra halvan av 1300-talet. I övrigt hör glasmålningarna till slutet av medelti-
den. Glasmålningarna från Nauvo/Nagu kyrka daterar Carl Axel Nordman till andra halvan av 1400-
talet. Han menar att även glasmålningarna från Sauvo/Sagu kyrka hör till detta århundrade. Dessa har 
suttit i ett masverksfönster i koret. Glasmålningarna från Vehmaa/Vemo menar han hör till sista fjärde-
delen av 1400-talet eller senare.300 I 33 kyrkor har medeltida fönsterglas hittats som jordfynd.301 
Merparten av fynden hör till 1400-talet, vilket också de vapenmålningar som är arkivaliskt kända från Fin-
land gör.302 Från detta århundrade pekar Liisa Seppänen på en ökning av antalet fönsterglasfynd från Åbo.303 

Den region i Sverige, och för övrigt i Norden, som har ojämförligt flest bevarade medeltida glasmål-
ningar är Gotland. Härifrån finns sådana ungefär från 1200-talets andra fjärdedel och fram till slutet av 
1300-talet, från ett trettiotal landsbygdskyrkor (se kapitel 5 samt Appendix, tabell 4). I övrigt finns medel-
tida glasmålningar bara från sammanlagt sju kyrkor i nuvarande Sverige; i Småland, Närke, Västman-
land, Dalarna och Hälsingland.304 I Närke finns glasmålningar från kyrkorna i Sköllersta och Tångeråsa, 
den sistnämnda en träkyrka. Även i Kumla har medeltida glasmålningar funnits. Sköllersta kyrka anses 
vara uppförd av en gotländsk byggmästare under 1270–80-talet. Aron Andersson daterar dock glasmål-
ningarna här till 1300-talets första fjärdedel och menar att glasmålningarna i Tångeråsa troligen är gjorda 
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av samma verkstad, under första halvan eller mitten av 1300-talet. I Tångeråsa sitter glasmålningen i ett 
rektangulärt, högt placerat 70×45 cm stort fönster på långhusets sydsida. De båda glaspanelerna är 64×16 
cm stora vardera. Fönstret tros vara ursprungligt, medan de övriga i kyrkan är omgjorda senare.305 Från 
Odensvi kyrka i Västmanland finns en glasmålning från mitten av 1300-talet, föreställande Ödgisle  
Birgersson, biskop i Västerås 1329–52. Glasmålningen hör till ett av masverksfönstren i korets östvägg. Dessa 
rekonstruerades 1864 utifrån kvarvarande fragment, och de bevarade glasmålningarna sattes då åter in i 
koret. Från den gamla kyrkan i Bjuråker i Hälsingland finns en glasmålning från andra fjärdedelen eller 
mitten av 1300-talet, den enda som bevarats från Norrland.306 

Från åtskilliga kyrkor finns också arkeologiska fynd av fönsterglas. Andersson menar att inget av dessa 
hör till tiden före 1200-talets mitt. Han gör ingen fullständig genomgång av materialet, men sammantaget 
är det tydligt att både de arkeologiska fynden och de bevarade glasmålningarna har en kronologisk tyngd-
punkt i 1200- och 1300-talet (se figur 8).307  

Totalt uppgår det bevarade, medeltida glaset i landet till cirka 60 kvadratmeter, vilket, kommenterar Aron 
Andersson, inte på långa vägar skulle räcka ens till en enda gotisk katedral.308 På nationell nivå går det att 
konstatera att det funnits glasfönster både i sockenkyrkor, stadskyrkor och kloster åtminstone sedan 1200-talet, 
men det är osäkert hur vanligt detta varit, och det är också oklart hur stor andel av kyrkorna som varit ut-
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Figur 8. Dateringar av glasmålningar från nuvarande Sverige, utom Gotland och Uppland. Dateringarna utgår i första hand från uppgif-
terna i Andersson 1964. Odaterade fynd, eller fynd som enbart daterats till medeltid har inte tagits med här. Utöver de glasmålningar som 
finns med i sammanställningen finns åtskilliga fragment funna vid arkeologiska undersökningar. Bland annat finns fynd från en rad kloster: 
Alvastra och Vreta i Östergötland, Varnhem och Gudhem samt Gamla Lödöse i Västergötland, Nydala i Småland, Julita i Södermanland 
och Riseberga i Närke (af Ugglas 1931; Andersson 1964; SHM katalog). 



smyckade med glasmålningar. Även där sådana fanns är det inte säkert att de satt i alla kyrkans fönster. För-
modligen har glasmålningar varit vanligast i koren, medan resten av fönsteröppningarna oftare har lämnats 
öppna, eller varit täckta med något annat material. Troligen har varken glasmålningar eller användandet av 
fönsterglas varit utbrett i de tidigaste kyrkorna, något som, bland annat med hänvisning till glasmålningar i 
Frankrike och Tyskland, ibland framförts. Bengt Söderberg har exempelvis uttryckt att: ”Redan i tidig romansk 
tid torde bruket av målade fönster i kyrkorna ha varit allmänt, åtminstone i de större och förnämligare”.309  

Som tidigare nämnts finns skriftliga belägg, exempelvis från England, för fönsteröppningar från 1100-
tal som inte varit försedda med fönsterglas, som varit öppna eller gallerförsedda. En stor del av de ro-
manska fönsteröppningar som finns bevarade i Sverige har sannolikt inte varit glasförsedda, vilket även 
gäller många högmedeltida öppningar både i kyrkor och sekulära miljöer. Öppningar försedda med galler, 
nät eller som är helt öppna förekommer fortfarande i många kyrktorn. 

Glasmålningar och glasfönster i sekulära miljöer 
Under högmedeltid har fönsterglas även förekommit utanför kyrkorna, i mer eller mindre exklusiva mil-
jöer. I Östergötland finns fynd bland annat från kungsgården Borg, där de äldsta fragmenten hör till ett 
bostadshus som uppförts under 1300-talet och varit i bruk under resten av medeltiden.310 Från Falken-
bergs hus, som finns omtalat från slutet av 1200-talet och förstördes 1434 finns ett huvud från en glasmål-
ning bevarat. Målningen är gjord med rödbrun färg på vad som troligen varit ljust glas och har genom 
paralleller till klosterkyrkan i Gamla Lödöse daterats till 1300-talets andra fjärdedel eller mitt.311 En annan 
plats där fönsterglas hittats är Eketorp på Öland. Härifrån finns sammanlagt sex fyndposter fönsterglas. 
Ulf Näsman menar att fynden utgör ett belägg för att fönsterglas använts i Eketorp, men specificerar inte 
närmare när detta skett.312 Bland de fynd som förvaras på Historiska museet finns minst tre skärvor som 
kan vara medeltida. Glaset är korroderat och mycket fragmenterat. En skärva har en kant som möjligen är 
kröjslad, i övrigt saknar de helare delarna kantbearbetning. Bland fynden finns även modernt glas.313 Fynden 
från den medeltida fasen av Eketorpsborgen hör i huvudsak till 1100–1300-tal. I borgens nordöstra del finns en 
husgrund daterad till början/mitten av 1800-talet, vilket kan förklara det sentida glaset.314  

Från Gotland finns glasmålningsfragment från tre av de medeltida prästgårdarna. Från ytterligare en 
finns en fönsteromfattning som sannolikt varit glasförsedd, och det finns dessutom fynd av medeltida föns-
terglas på ytterligare ett fåtal platser utanför Visby. Från staden finns gott om fönsterglas från högmedeltid 
och senare. Här är det svårt att säkert knyta fynden till sekulär bebyggelse, men det finns glas även i kvarter 
som befunnit sig längre bort ifrån de kyrkliga institutionerna. Samma problem finns generellt kring fynden 
av högmedeltida fönsterglasfynd från städerna. Fynden kan sällan säkert knytas till någon enskild byggnad och 
tolkas ofta som hörande till en kyrklig miljö, även om det inte finns något i fyndomständigheterna som kan 
knyta glaset till en sådan – sannolikt för att de betraktats som kyrkliga föremål i sig. Även om detta i många fall 
stämmer, och en stor del av det fönsterglas som använts under högmedeltiden faktiskt har hört till kyrkliga 
miljöer, riskerar tolkningarna att bli självbekräftande.  

Det finns dock även exempel på högmedeltida fönsterglas som kan kopplas till sekulära miljöer.  
I Stockholm har fönsterglas sannolikt funnits vid slottet under högmedeltid. Nyligen har fynd även gjorts 
vid Södertorg/Slussen, som troligen kan kopplas till en exklusiv, sekulär miljö som är något senare, från 
andra hälften av 1300-talet. Även i Uppsala har det sannolikt funnits byggnader med glasförsedda fönster 
utanför kyrkorna under högmedeltid. Här är det dock troligt att flera av dessa varit knutna till kyrkliga 
tjänstemän. Vid Alsnö hus har fönster med glasfalsar funnits, vilket visar att åtminstone delar av palatsets 
fönster varit försedda med glas (se kapitel 4). 

På minst en plats i Visby, i kvarteret S:ta Maria, har fönsterglas hittats vid undersökningarna av en skif-
tesverksbyggnad. Även strax utanför staden, i Bingeby, har fynd av fönsterglas gjorts vid en medeltida gård 
med träbebyggelse. Även om det finns en del osäkerheter kring de båda fynden öppnar de för att fönsterglas 
förekommit både i murade byggnader och i trähus under högmedeltid på Gotland (se vidare kapitel 5). Från 
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Uppland finns enstaka fynd som sannolikt kan knytas till träbyggnader i högstatusmiljöer, ungefär från 1300-
talet och framåt (se vidare kapitel 4). Från Åbo finns ett senmedeltida fynd från en träbyggnad uppförd på 1440-
talet.315 Möjligen har även den glærstove som omnämns i Trondheim 1303 varit ett trähus med glasfönster.316 

Vid de fyra huvudgårdar som undersökts av Martin Hansson i Tiohärad i Småland fanns det endast 
en skärva fönsterglas på en av platserna, kallad Agundaborg. Den största byggnaden på gården hade 
källare under halva huset, ingrävd i den höjdrygg som gården låg vid. Det var i denna som fyndet av 
fönsterglas gjordes. Anläggningen har, bland annat utifrån frånvaron av eldstäder, tolkats som mindre 
intensivt utnyttjad, kanske främst använd under sommarhalvåret. En av husgrunderna på gården har 
planformen av en kyrka och kan möjligen också ha varit en sådan. Alla gårdens byggnader har varit 
timrade. Källardelen i huvudbyggnaden har dock varit kallmurad och dessutom putsad med kalkbruk. Som 
Hansson påpekar kan det knappast ha funnits någon praktisk anledning till det senare. En troligare förklaring 
är att innehavaren till gården med hjälp av kalkbruket velat ge ett intryck av att källardelen var murad.  

Hansson daterar anläggningen till senare delen av 1200-talet.317 Också de nämnda fynden från Eke-
torp har hört till en träbyggnad, även om dateringen här alltså är osäker. 

Sammantaget framstår 1200-talets senare del och 1300-talet som den tid då fönsterglas började använ-
das mer frekvent i påkostade fönster både i kyrkor och sekulära miljöer i Norden. Även om glasfönster 
förekom redan under 1100-talet, framför allt i det medeltida Danmark men kanske även på andra platser, 
var det under den här tiden de fick en något vidare spridning. Att glasfönstren i första hand var en del av 
byggnadernas utsmyckning framgår av att det är samma typ av fönsterglas som finns i de sekulära miljö-
erna som i de kyrkliga. Glasfönster var under högmedeltiden i stort sett synonymt med glasmålningar. 

Högmedeltida fynd är dock mycket sällsynta och utifrån fönstrens och byggnadernas utformning och 
de mycket små mängder fönsterglas som hittats är det sannolikt att det rört sig om enstaka glasfönster, 
eller att delar av fönster varit glasförsedda. Att fönsterglas förekom och fanns tillgängligt, även om det var 
till en hög kostnad, har alltså inte inneburit att glasfönster använts i alla fönsteröppningar, inte ens i på-
kostade palats som det på Alsnö. Möjligen är det ett rum eller ett fönster i ett rum som varit försett med 
glasmålningar. Kanske har dessa funnits i ett borgkapell, som en utsmyckning i festsalen eller i en förnäm 
nattstuga – placeringen går ofta inte att säkert avgöra idag. Det som däremot kan beläggas är att det i 
dessa exklusiva miljöer även funnits öppna fönster, och medan glasfönstren var svåra att se ut igenom var 
dessa troligen i hög grad utformade med tanke på utsikt. 

Ljusare glas, kantiga rutor och kabinettsmålningar 
Under slutet av medeltiden började ljusare glas efterfrågas i högre grad än tidigare. Ett litet antal glasbruk 
satte igång med att tillverka exklusivt, ljust fönsterglas, ofta sodaglas.318 Även den övriga glasproduktionen 
påverkades. Mindre färgat glas användes. Det vanligaste var ofärgat, grönt glas i olika nyanser. En ny typ 
av glasmålningar, så kallade kabinettsmålningar, började också utföras. Till skillnad från den tidigare mo-
saiktekniken, där det färgade glaset och blylinjerna tillsammans med målningen bildade en monumental 
enhet, gjordes dessa målningar i mindre skala, med emaljfärger på mer eller mindre ljust glas. Emaljfärger 
hade visserligen använts på glas även tidigare, men då främst på exklusiva dryckeskärl. Istället för de färgade 
rutorna var det nu alltså det målade motivet som stod för färgen. Glasmålningar i mosaikteknik fortsatte 
dock att framställas även under medeltidens slut, ibland i kombination med de nya målningsteknikerna. 

Den nya målningstekniken var nära knuten till den grafiska konsten under senmedeltid och renässans 
och det var ofta samma förlagor som användes som till exempel till bokillustrationer.319 De polykromt 
bemålade rutorna upptog inte hela fönstren utan sattes in som mitt- eller medaljongrutor och hörnrutor. 
Under den senare delen av medeltiden blev en bakgrund av jämnstora rutor med rombisk form vanligt i 
kombination med de bemålade rutorna.320 I norra Tyskland, Nederländerna samt Danmark kombinera-
des de ofta med målningar i grisailleteknik.321  
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Den nya typen av målningar och fönster användes både i kyrkor och sekulära miljöer, men medan det 
monumentala medeltida glasmåleriet var utformat för att passa de stora kyrkorummen var den nya typen 
av fönster och målningar i högre grad anpassade efter sekulära miljöer och mindre rum, vilket märks både 
på motiven och målningstekniken.322 Eftersom målningarna i regel bara utgjorde en del av fönsterytan var 
de dessutom lättare att anpassa efter olika fönsterformer än det tidigare, då hela fönsterytan täcktes av 
glasmålningar som därför i högre grad behövde skräddarsys till varje fönster. I den nya typen av fönster var 
rutornas form standardiserad och glasmästaren behövde bara anpassa dem och mönstret efter fönsteröpp-
ningen och den målning som eventuellt skulle ingå i glasfönstret. De standardiserade rutorna, något senare 
i kombination med ett nytt sätt att tillverka blyspröjs, i en blyvinda, gjorde fönstertillverkningen till en betyd-
ligt snabbare och mindre kostsam process. 

 

Ett delvis bevarat exempel på ett senmedeltida glasfönster med blyinfattade, rombiska rutor av grönt glas 
finns bevarat ovanför valven Linderöds kyrka i Skåne. Här har glasfönstret murats fast på plats i en äldre 
träram i det romanska fönstret. Även ett par av stormjärnen sitter kvar.323 Själva glasfönstret är troligen 
från 1400-talet. Fönstret har hamnat ovanför valven, med målningar signerade 1498, när dessa slogs.324 
Ett välbevarat glasfönster med ett rombiskt rutnät avbrutet av vapenmålningar finns från Ubberuds kyrka  
i Danmark. Här har glasfönstret från cirka 1500 en stickbågig järnram. Det är 120×63 cm stort och indelat 
av järnband i fyra likstora, vertikala fält. I mitten av varje fält sitter en rund ruta med vapenmålning.325 

Från Glimmingehus finns delar av flera glasfönster bevarade. Bland dessa finns ett cirka 60×55 cm 
stort sådant med mer exklusiv utformning. Det har rombiska rutor med ett urnupet, rundat hörn upptill 
(se figur 10). Längs långsidorna har fönstret kantats av bandformade rutor. Fönstret har troligen hört till 
den översta, sist tillbyggda våningen i borgen.326 

Under 1600-talet började även rektangulära rutor att användas, men rombiska rutor tycks utifrån sam-
tida avbildningar fortfarande ha funnits i många fönster. På den äldsta bilden av Visborgs slott, från 1618, 
framställs rombiska rutor medan samma fönster 1679 avbildas med rektangulär rutindelning och bågfor-
made bårder upptill. På 1600-talets avritningar av uppländska kyrkor var den sneda rutskrafferingen ett 
standardiserat sätt att markera glasfönster, vilket tyder på att rombiska rutor var vanliga här (se kapitel 4, 
s. 231, jfr kapitel 5, s. 297). Ett annat exempel kommer från en målning av Julita bruk i Södermanland 
från 1600-talets tredje kvartal. Ett par knuttimrade loftbodar avbildas med liggande, smala öppningar, 
ungefär en och en halv stockbredd höga och försedda med rombiska fönsterrutor. Dessa finns i övervå-
ningarna, medan bottenvåningarna helt saknar öppningar. Även i säteriets mangård, som är den enda av 
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Figur 9 (till vänster). Del av glasfönster, troligen från 1400-talet, i en romansk fönsteröppning i Linderöds kyrka, Skåne. Foto: Karl-Magnus Melin.  
Figur 10 (mitten). Glasfönster från Glimmingehus, troligen från tiden kring 1500. SHM inv. 22029:15. Foto: SHM. Public Domain. 
Figur 11 (till höger). Detalj av kalkmålning från 1400-talets sista fjärdedel, Kungs-Husby kyrka i Uppland. Foto: Lennart Karlsson, SHM. 

 



alla byggnader på bilden som har glasfönster utöver loftbodarna, avbildas rutorna som rombiska. Här är 
fönstren omkring tre stockvarv höga.327 Bland de äldsta fynden från stadsdelen Kvarnholmen i Kalmar, 
som började bebyggas på 1640-talet, finns fynd både av rombiska och rektangulära rutor.328 

De äldsta beläggen för glasmästare i de nordiska länderna hör till 1400-talet, för Norges del något senare. 
I Sverige rör det tidigaste omnämnandet broder Bengt i Vadstena, som 1404 omtalas för sin skicklighet att 
tillverka glasfönster. I Kalmar och Uppsala omtalas glasmakare 1415 och i Kumla kyrka i Närke på 1420-
talet.329 År 1497 nämns glasmästaren Lars i Uppsala, i samband med att glas skulle sättas in i fönstren i dom-
kyrkan och S:t Eriks kapell. Några år senare, 1503–06, omtalas två glasmästare, Lars och Hans, i räkenskap-
erna. Inköp av fönsterglas noteras under samma tid, däremot inte glasmålningar.330  

I Stockholm gäller det första omnämnandet en glasmästare Cristiern, 1492. Två år senare omtalas en målar-
dräng i samme glasmästares tjänst.331 År 1505 nämns Laurens glasmästare och 1512 glasmästaren Jens, munk i 
gråbrödraklostret.332 I Århus ska en glasmästare 1487 ha försett staden med sex glasfönster som betalning för 
borgerskap. En glasmästare nämns även i den lilla staden Sakskøbing 1486.333 

I Nådendals kloster bevittnade glasmästaren Engelbrekt ett brev 1449.334 Därefter finns inga skriftliga 
uppgifter om glasmästare i Finland förrän från 1500-talets Åbo. Glasmästaren Menarth nämns här 1509. 
Året därpå bad domprosten Paul Scheel borgaren i Danzig, Hans Chonnert, att skicka en glasmästare till 
staden, och från 1516 finns det uppgifter om att sex kistor fönsterglas importerades till Åbo domkyrka från 
Tyskland.335 Därefter omtalas glasmästare i samband med arbeten på Åbo slott. Sammantaget 25 olika 
glasmästare nämns under 1500-talet, några av dem bara en enda gång. I mindre städer i nuvarande  
Finland fanns under samma tid högst en eller två glasmästare.336  

I Bergen omtalas en glasmästare 1518 och i Trondheim 1520, medan det i Stavanger inte finns någon 
glasmästare känd förrän första delen av 1600-talet.337 I ett inventarium från Tuterøens kloster från 1531–
32 räknas glasmästarredskap upp.338 

Glasmästarna skar till och satte samman glasfönster, men kunde åtminstone under tidigmodern tid 
även utföra glasmålningar. I Köpenhamn ingick 1684 i mästarprovet att måla en ruta. Av förordningen 
för det nybildade glasmästarskrået i Stockholm 1585, där det slås fast att det bland de åtta glasmästarna 
skulle finnas fyra målare, framgår det dock även att några hade specialiserat sig på glasmålningar och att 
alla kanske inte utförde dessa. I England menar Richard Marks att det åtminstone från 1200-talet är tydligt 
att det inte var samma personer som utförde glasmålningar som förfärdigade glasfönster.339 Philibert  
Humbla menar att det är troligt att de målade glasrutor som finns bevarade från 1600-talets Gästrikland och 
Hälsingland förfärdigats av lokala hantverkare, även om förebilderna ofta var internationella. I Gävle nämns 
glasmästare tidigast 1559. Under 1600-talet fanns sedan glasmästare både på landsbygden och i städerna i 
Gästrikland och Hälsingland. Det framgår dock inte om någon av dessa specialiserat sig på glasmålningar.340  

Som nämnts berörde det nya sättet att utforma glasfönster inte bara glasmålningstekniken och färgen 
på glaset, utan även i hög grad rutornas form och därmed de metoder som användes för tillskärning. 
Standardiserade, raka, geometriska former blev vanliga. Under renässansen kombinerades dessa ofta så 
att rutorna bildade dekorativa mönster. I Danmark finns en glasmästarbok bevarad från 1670. I denna 
beskrivs 21 olika mönstervarianter.341 Vid den här tiden tillverkades fönsterrutor genom att en schablon 
lades på en glasskiva av passande storlek. Vit färg användes för att göra ett avtryck av schablonen, och när 
färgen torkat skars rutorna ut med ett sprängjärn. De efterarbetades sedan, först med en liten hammare 
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av buxbom eller bly, som användes för att ta bort lite större, utstickande flisor. Därefter bearbetades kan-
terna med en kröjsel till rätt form.342 I Silkeborg i Danmark har ett sprängjärn hittats tillsammans med 
glasmästeriavfall från runt 1600. Järnet var 37 cm långt, spetsigt och med en tyngd i ena änden.343 Spräng-
järn fortsatte att användas under hela 1600-talet, parallellt med diamantskäraren som togs i bruk runt 
1600. Därefter blev den senare standardverktyget.344 I dekorationssyfte började diamant användas för 
gravyrer under senare delen av 1500-talet. Fönsterglas med ristade eller graverade motiv har bland annat 
hittats vid Tinsholt/Glargårde på Jylland och Nordingrå kyrkoruin i Ångermanland. Från Nordingrå 
finns en skärva rött glas med ristat eller graverat motiv, troligen från mitten av 1600-talet.345 Georg Hag-
grén har lyft fram att det bland fynden från Gamla Helsingfors, övergivet i början av 1640-talet, finns 
enstaka fragment av diamantskurna fönsterrutor, vilket visar att tekniken börjat användas vid denna tid 
men att den fortfarande var ovanlig. I Villnäs kyrka har fönstren från början av 1650-talet tillverkats med 
den äldre metoden. Även glasrutorna i Skokloster har formats med spräckjärn. Vid 1700-talets mitt, då 
en del rutor bytts ut, har däremot diamantskärare kommit till bruk.346 

Även kröjseln fortsatte alltså att användas under 1600-talet, men i mindre omfattning än tidigare, vilket 
sannolikt berodde på rutornas raka former. De rombiska rutorna har ofta bara en efterbearbetning med 
kröjsel där spräckningen inte redan gett en rak kant, till skillnad från de medeltida glasrutorna som är 
bearbetade runtom. Under 1700-talet gjordes glaset dessutom tunnare vilket medförde att det lämpade 
sig mindre bra för formning med kröjsel.  

En annan förändring, som hängde ihop med det nya sättet att utforma fönster och med det mer ut-
bredda glasfönsteranvändandet, rörde tillverkningen av blyspröjs. Under medeltiden göts spröjsen medan 
den under 1500-talet började tillverkas med hjälp av en blyvinda, där det mjuka blyet drogs och pressades 
genom en form. Tekniken gav tunnare, smidigare spröjs som gick betydligt snabbare att tillverka än den 
gjutna. Dessutom gick mindre mängder bly åt vid framställningen. I Finland kommer det tidigaste beläg-
get från 1571, då en blyvinda införskaffades till Åbo slott. Omkring 1600 tycks tekniken ha slagit igenom 
helt i Finland. År 1591 räknas en blyvinda upp bland kvarlåtenskapen efter glasmästaren Morten i Helsin-
gör. I England finns fynd av dragen blyspröjs tidigare, från 1400- och 1500-talet.347 Även i Tyskland har 
tekniken börjat användas under 1400-talet.348  

Ett glasmästeri där man arbetat med cylinderblåst glas efterlämnar karaktäristiska, avlånga, ofta mån-
skärformade, kantbitar som nupits av då rutorna formats.349 Vid ärkebiskopsgården i Trondheim hittades 
senmedeltida glasmästerispill vid undersökningarna 1991–92. Materialet låg samlat mellan det tidigaste 
mynthuset på platsen och den östra väggen av biskopsgården. En stor mängd glas hittades, hela 47 kg. En 
stor del av detta utgörs av spill från tillverkning av glasfönster. Materialet hör till en lång tidsperiod – det 
har daterats till mellan 1100-tal och 1400-talets slut – men är deponerat mellan 1483 och1532. 40 frag-
ment blått glas som har daterats till 1400-tal var tillverkade av kalkrikt pottaskeglas med varierande sam-
mansättning, vilket kan tyda på att glaset importerats från olika tillverkare. Skärvorna har troligen samlats 
på hög för att återanvändas. I den siste katolske ärkebiskopens, Olav Engelbrektssons, räkenskapsböcker 
omtalas glasmästarna Mats och John. Även glasmästarlärlingen Erik finns omnämnd.350  

Även från tyska Bad Windsheim finns senmedeltida exempel på glasmästeriavfall av den här typen. 
Här har dessutom en kröjsel hittats. På samma plats påträffades även rutor med avnupna kanter och 
ristade linjer, troligen icke färdigbearbetade rutor.351  

På Nordjylland har flera hundra spillbitar hittats vid glasbruket Tinsholt/Glargårde från senare delen 
av 1500-talet, vilket visar att fönsterrutor färdigställts direkt på plats, på bruket.352  
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De äldsta fynden av glasmästerispill från Uppland är troligen de från dominikankonventet i Sigtuna. 
Troligen är materialet senmedeltida, från slutet av klostertiden. I Uppland har glasmästerispill påträffats i två 
kvarter. Det tidigaste av dessa fynd hör till senare delen av 1500-talet och början av 1600-talet (se kapitel 4). 

Att det inte tycks finnas fynd av glasmästerispill som är äldre än cirka 1400-tal i Skandinavien kan 
förmodligen delvis kopplas till en ökad inhemsk framställning av glasfönster – de äldsta, skriftliga beläggen 
för glasmästare hör ju till samma tidsperiod – men möjligen har det också att göra med att spillet är typiskt 
för tillverkningen av de geometriskt formade rutorna. Vid tillverkningen av mosaikrutor ser spillet sanno-
likt annorlunda ut och kan ha varit svårare att identifiera (jfr kapitel 5, s. 317). 

Glasbruk i Skandinavien 
Det finns inga säkra belägg för att glas framställts i Sverige före 1500-talet, men Dominic Ingemark har 
argumenterat för att den broder Bengt som omnämns i Vadstena inte bara förfärdigat fönster utan även 
själva glaset. Han går igenom förutsättningarna för glastillverkning före 1500-talet i Sverige och kommer fram 
till att de var goda. Det fanns, förutom tillgång till råmaterial och bränsle, också en marknad, menar han.353  

I Gamla Lödöse har en tegelugn undersökts nära dominikankonventet. Denna har sekundärt använts 
först för kalkbränning och därefter möjligen för att framställa glas. Temperaturen har varit så hög att delar 
av teglet i ugnen förglasats på insidan, och vid undersökningarna hittades förglasad slagg som Anna Ihr 
tolkat som rester av primärglastillverkning. Några spår efter sekundär glasproduktion har däremot inte 
konstaterats på platsen.354 Fyndet tycks ännu sakna motsvarigheter i liknande miljöer på andra håll i Sve-
rige. Glashantverkare som var knutna till kloster eller andra byggnadshyttor kan å andra sidan ha fram-
ställt glas under kortare perioder, utan att någon permanent hytta etablerats. Att heliga Birgitta var inför-
stådd i hur glas tillverkas framgår av en av hennes liknelser, där Kristus talar till henne och liknar sig vid 
en god glasmästare, som gör många kärl av aska.355 Detta behöver inte betyda att hon själv bevittnat 
glasframställning, men för att liknelsens budskap ska ha kunnat nå fram måste processen att tillverka glas 
ha varit allmänt bekant, åtminstone i det övre samhällsskikt där Birgitta rörde sig.  

Något senare, troligen under 1510-talet, beskriver Peder Månsson i detalj hur glastillverkning går till. 
Robert Geete, som gav ut den delvis bevarade texten i början av 1900-talet, menar att Peder Månsson 
bygger på erfarenheter från sin vistelse i Rom. Han kan även ha använt äldre, romerska texter, till sin 
beskrivning. Det glas Peder Månsson redogör för är tillverkat med soda, vilket det inte hade varit om han 
bevittnat glasframställning i norra Europa, eller baserat sin text på Theophilus beskrivning.356 

En annan fråga i sammanhanget är om broder Bengt i Vadstena även förfärdigade glasmålningar. Aron 
Andersson menar att så troligen inte var fallet eftersom det inte är Bengts konstnärliga förmågor som prisas, 
utan hans hantverkskunnande. Han påpekar även att omålade fönster överensstämmer med heliga Birgittas 
anvisningar.357 Enligt dessa, som hon fått genom sina uppenbarelser, skulle glaset vara vitt eller gult, vilket i 
praktiken troligen betydde ljust gröntonat eller gultonat. Glaset skulle inte heller vara utsmyckat: ”Engin 
kostelikin graffning skal wara j dwromen ällir windöghomen, stwdhomen ällir wägghiomen wtan alt wari aff 
slätte gärningh ödhmiuke oc starke Glas windoghonen skulu engin leeth haffua, wtan hwitan ällir golan”.358  

De tidigaste skriftligt belagda glasbruken i Skandinavien hör till 1500-talet och renässansen. Då dessa 
etablerades tycks kunskapen om glasframställning ha varit frånvarande eller bristfällig och en rad glas-
mästare från framför allt Tyskland tillkallades. Bruket både av glasfönster och dryckesbägare av glas 
ingick, som Lars G. Henricson har påpekat, vid denna tid i det europeiska fursteidealet vilket Henricson 
ser som ett incitament till att glasbruk anlades, både i Sverige och Danmark under senare delen av 1500-
talet.359 I Sverige tillkom bruken på kungligt initiativ, medan flera av de danska glasbruken etablerades av 
förmögna aristokrater. Det första glasbruket i Sverige etablerades på Norrmalm i Stockholm, på initiativ 
av Gustav Vasa, och kan följas i skriftliga källor mellan åren 1556 och 1565. I början av 1580-talet anlades 
nästa glasbruk, på initiativ av hertig Karl, söder om Nyköping. Det användes fram till 1593/1594. Hertig 
Karl tog initiativ till att ytterligare fem glasbruk etablerades runt slutet av 1500-talet och början av 1600-
talet. Fyra av dem fanns i Södermanland, ett i Närke. Det sistnämnda, Sundby, etablerades bland annat 
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för att förse Örebro slott med fönsterglas. Hyttan var i bruk i ungefär 40 år och lades ned på 1620-talet.360 
Glasbruken i Södermanland blev betydligt mer kortvariga.361 I Uppland, på Bryggholmen söder om En-
köping, anlades på Johan III:s initiativ ett glasbruk 1587 som blev det mest långlivade av renässansbruken 
i Sverige. Den siste, kände glasmästaren tillträdde 1626. Hur länge produktionen pågick därefter är inte 
känt. På 1686 års karta över ön beskrivs bruket som om det vore i drift. Under 1600-talet grundades sedan 
flera mer eller mindre kortlivade glasbruk i Mälarområdet. Ett av dem var Melchior Jungs glasbruk på 
Kungsholmen i Stockholm, grundat 1641.362 

Heribert Seitz menar, utifrån det skriftliga källmaterialet, att dryckeskärlen till en början var det pri-
mära och att det var först vid glasbruket på Bryggholmen som fönsterglaset blev ett viktigt inslag i pro-
duktionen. Henricson lyfter fram Johan III:s behov av fönsterglas till de stora byggnadsprojekt han initie-
rade, bland annat på Stockholms slott, som en av anledningarna till att bruket anlades. Det rådde, påpekar 
Henricson, brist på fönsterglas i Stockholm vid den här tiden. Kungen hade uppenbara problem med 
leveranserna under 1570-talet.363  

Fönsterglas producerades dock även vid de tidigare glasbruken, som Stora Glashyttan i Söderman-
land.364 Merparten av det fönsterglas som hittats här är gröntonat, en mindre del bärnstensgult. Även blå 
glasmassa, som kan ha använts till fönsterglas, har hittats. Huvudsakligen har planglaset härifrån tillverkats 
med cylindermetoden, men Henricson har visat att också små kronglasrutor, butzenscheiben eller buteljbotten-
glas, av en typ som förekommer i vissa högreståndsmiljöer i Nordeuropa under renässansen har tillverkats. 
Dessa har haft en diameter om runt 11 cm och har använts en och en som rutor i exklusiva fönster där 
puntelmärket i mitten av rundlarna har använts som en dekorativ effekt. Henricson menar att rutorna kan 
ha specialbeställts av hertig Karl till Nyköpingshus. Glasrutor av den här typen beställdes även till Stockholms 
slott. Från 1585 finns en uppgift om leveranser på över 6000 skivglas och 16 330 runda skivglas till slottet. 
Samma typ av glas finns också i ett av fönstren i det Wrangelska gravkoret från 1630-talet i Skoklosters kyrka.365  

Samma färgskala som från Stora Glashyttan återfinns i fynden från Bryggholmens glasbruk. Merparten 
av planglaset är grönt, den näst vanligaste färgen är bärnstensgult. Även avfärgat, blått och blågrönt planglas 
finns i materialet. På några skärvor syns spår av diamantristade linjer och möjligen ornamentik. Planglaset 
har tillverkats med cylindermetoden, men en skärva hittad 2002 har identifierats som möjligt kronglas. 
Bland fyndmaterialet från Bryggholmen finns fönsterglasfragment med kröjslade kanter, vilket antingen 
innebär att fönster färdigställts på ön eller att rutorna suttit i någon av de byggnader som hört till bruket.366 

I Danmark är ingen glasproduktion känd före renässansen. Både fönsterglas och glaskärl importerades 
under medeltiden, huvudsakligen från Tyskland.367 Under 1500-talet anlades flera glasbruk, det första på 
1530-talet. Frälset upplevde ett stort ekonomiskt uppsving i landet under denna tid, de tjänade bland 
annat på att föda upp hästar och sälja dem i Nordtyskland eller Holland. Många privatpalats uppfördes, 
och i de nya renässansidealen var med tidens mått mätt stora glasfönster ett viktigt inslag. Initiativet till 
glasbruken kom förutom från högadeln också från kungen och kyrkan. Liksom i Sverige fanns det inled-
ningsvis inte några inhemska glasblåsare som kunde åta sig uppdragen, och glashantverkare lockades där-
för hit främst från Tyskland.368 Ett av de mer långlivade glasbruken anlades 1550 vid Tinsholt/Glargårde 
på norra Jylland och fanns kvar i ungefär trettio år. Glasbruket var stort, med 6–7 ugnar, och hade en 
särskild avdelning för framställning av cylinderblåst fönsterglas. Detta gjordes i tre färgvarianter. Dels 
framställdes färglöst, eller mycket ljust grönt glas, dels grönaktigt och dels klart, grönt glas, färgat med 
kopparoxid. Enstaka blå och röda skärvor har också hittats vid bruket. Även fönsterglas bemålat med 
rödbrun metalloxidfärg finns bland fynden. Några av de bemålade glasfragmenten har dessutom graverat 
mönster. Vid bruket har, som tidigare nämnts, inte bara fönsterglas tillverkats, utan även färdiga glasrutor 
eller fönster. Stora mängder glasmästeriavfall – bitar som nupits av för att forma glasrutor – har hittats 
vid undersökningar på platsen. Även källargrunden efter en byggnad som antas vara glasmästargården 
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har hittats. En del av delarna av glasfönster har troligen suttit i glasmästarens egen byggnad, vilken tycks 
ha haft både bemålade glasfönster och väggar. Också rutor med emaljmålning har hittats här.369  

I Silkeborg på Jylland har spår efter glasmästeriverksamhet från runt 1600 hittats. Både avnupna rester 
av fönsterglas och blyavfall finns bland fynden. Förutom det redan nämnda sprängjärnet påträffades även 
bemålat glas samt en ugn som kan ha använts vid fastbränningen av glasmålningar.370  

På 1570-talet anlade Sten Bille ett glasbruk, troligen vid Herrevads kloster. Under samma årtionde 
omtalas en venetiansk glasmakare i Lund. Flera försök att anlägga hyttor gjordes på kungligt initiativ vid 
Silkeborg på östra Jylland under sent 1500-tal.371 

Inom finskt område grundades det första glasbruket 1681, i Nystad. Bruket blev kortlivat, och det dröjde fram 
till mitten av 1700-talet innan något nytt anlades.372 I Norge etablerades inte något glasbruk förrän 1741.373 

Den nordiska renässansens glasbruk blev alltså mer eller mindre kortlivade, vilket även gällde många 
av de tyska glasbruken anlagda i skogsområden. Smältugnarna utsattes för stora påfrestningar och höll 
inte alltför många säsonger innan nya ugnar måste byggas upp. Vedåtgången var dessutom mycket stor 
och kostnaden ökade när resurserna i närområdet hade uttömts. Därför flyttades hyttorna ofta.374 De 
nordiska glasbruken var dessutom starkt knutna till sina grundare, med kontakter på kontinenten, och 
överlevde sällan dessa. Bruken drevs med arbetskraft som rekryterats utifrån och kunskapen överfördes 
inte till lokala hantverkare.375 Detta trots att det, som Henricson påpekat, varit ett uttalat syfte med anläg-
gandet av bruken att en inhemsk glasmästarkår skulle etableras. I hertig Karls avtal med glasmästaren 
Petter Keller ingick att denne skulle utbilda två ”drängar”.376 Även i en överenskommelse med glasmästare 
Hans Kofelt på Bryggholmen ingick att denne skulle lära upp svenska drängar i glaskonsten.377 Någon 
permanent, inhemsk glasindustri etablerades dock inte förrän långt senare. Vid slutet av 1600-talet fick 
glasproduktionen en nystart med Kungsholms glasbruk i Stockholm, grundat 1688 och med Henrikstorps 
glasbruk i Skåne, som fick privilegier 1691.378 I det som under 1960-talet började omtalas som ”glasriket” 
– de skogsrika bygderna mellan Kronobergs och Kalmar län – anlades de första bruken under 1700-
talet.379 Inte heller i Danmark kom någon mer omfattande verksamhet igång igen förrän mot slutet av 
1600-talet. Mellan 1608 och 1652 fanns inga glasbruk alls i Danmark och även därefter gick etableringen 
trögt. Då glasbruk åter började etableras på 1690-talet var det åter högadliga intressen som stod bakom. 
Det inhemska glaset hade dock ännu svårt att hävda sig i konkurrensen mot det importerade, som var av 
högre kvalitet.380 Först 1825, med Holmegårds Glasværk, började glas tillverkas i större skala.381 

Fönsterglas fortsatte alltså att importeras även sedan en inhemsk produktion inletts. Under 1500-talet 
köptes glas in från Tyskland men även från Italien, och det var främst hovet och högadeln som stod för 
importen.382 En av anledningarna till att Henrikstorps glasbruk etablerades var en vilja att minska impor-
ten av fönsterglas. Till en början var det enbart ”gement glas” – fönsterglas, flaskor och buteljer – som 
fick framställas här. Både cylinderglas och kronglas, med en diameter om cirka 1 m, tillverkades. År 1695 
infördes, efter begäran från bruket, ett införselförbud för fönsterglas, flaskor och buteljer i södra Sverige, 
från Östergötland och söderut. I norra Sverige höjdes istället tullen på importerat glas. Henrikstorps glas-
bruk kunde dock inte klara av att försörja Stockholm med fönsterglas och apoteksglas, troligen på grund 
av en brist på återförsäljare, vilket gjorde att det importerade och nu dyrare glaset istället användes. Efter 
klagomål upphörde den förhöjda tullen efter tre år.383  

De uppgifter som finns om tidigare glasimport till Sverige, under medeltid och tidigmodern tid, är 
spridda och osäkra. Som Georg Haggrén har påpekat finns inga systematiska undersökningar gjorda, och 
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möjligheterna att genomföra sådana försvåras av att glaset inte alltid specificeras i tullräkenskaperna.384 
Enligt de uppgifter som finns såldes fönsterglaset ofta per kista. Vid slutet av 1600-talet rymdes 120 skivor 
i en sådan. Även korgar glas nämns, exempelvis i samband med inköp av glas till Stockholm slott 1578. 
Av Öresundstullens protokoll från denna tid framgår att det i huvudsak var tre kvaliteter av fönsterglas 
som importerades. Den vanligaste sorten benämndes tyskt glas och kom från Hessen och Mecklenburg. 
Danzigerglas var grövre och billigare och importerades i liten utsträckning. Dyrast och bäst ansett var det 
franska glaset. Detta importerades bland annat till skånska herrgårdar.385 När Linné under sin resa till 
Västergötland beskriver Göteborg och byggnaderna där, som han imponerades av, anmärker han att de 
i fönstren hade franskt eller engelskt glas.386 I Uppsala nämns franskt glas från några av stenbyggnaderna, 
som Skytteanum och Oxenstiernska huset i kvarteret S:t Erik.387 

Kvalitetsindelningen är liknande i de uppgifter från 1540-talet som Haggrén tar upp från dåvarande 
Sverige. Tulluppgifterna visar att glaset här främst importerades från Lübeck och Danzig, men också från 
hansestäderna längs Östersjöns södra kust – Greifswald, Königsberg, Rostock och Stettin. Även här  
används beteckningar som danzigerglas och hessiskt glas som kvalitetsbeteckningar. Det dyraste, franska 
glaset var kronglas. Detta kom till kuststäderna i norra Östersjön antingen från Nederländerna, eller via 
norra Tyskland.388 Bland det glas som nämns i bouppteckningar från slutet av 1500-talet i Helsingör finns 
hessiskt och franskt glas. Även här mäts glaset i kistor, med hela och halva rutor.389  

Även till England, där en inhemsk glasproduktion fanns, importerades stora mängder fönsterglas under 
senmedeltiden. Från 1300–1500-talet köptes glas in från Normandie, och glaset därifrån ansågs som det 
bästa. Också glaset från Rhenlandet och Flandern ansågs bättre än det inhemska. Från 1485 nämns även 
import från Venedig. Färgat glas var i regel dyrare än det ofärgade. 390 Helen Spencer, som analyserat 
material från högmedeltida glasmålningar i Skottland, menar att det mesta av glaset här tycks ha importerats 
från Frankrike, men att även tyskt glas använts. Glas från olika platser återfinns i en och samma glasmålning, 
vilket till en viss del kan bero på att glas bytts ut, men också på att glas med speciella färger och egenskaper 
köpts in från olika platser. Vid mitten av 1400-talet köptes mycket billigare glas från Rhenlandet medan 
färgat glas fortsatte att inhandlas från Frankrike.391 

Vapenmålningar och gåvorutor 
Användandet av fönsterglas ökade stort i kyrkorna under senmedeltiden. I England skedde detta under 1300-
talet, i Sverige troligen något senare. Proportionellt sett var dock ökningen sannolikt större i de sekulära 
sammanhang där glasfönster nu började användas i allt större omfattning. I England blev fönsterglas vanli-
gare i bostadshus även utanför de mest exklusiva högstatusmiljöerna under 1300- och 1400-talet. Från bond-
gårdar finns enstaka belägg för användande av glasfönster åtminstone från 1400-talet och framåt, och under 
början av 1500-talet förekommer tvister om huruvida glasfönster skulle vara landbons eller jordägarens an-
svar, vilket å ena sidan kan ses som ett belägg för att glasfönster var förhållandevis vanliga vid den här tiden 
och å andra sidan kan visa att de var ett relativt nytt inslag i byggnadernas utrustning.392 

Kyrkfönstren bekostades, liksom andra delar av kyrkornas utsmyckning, ofta av förmögna släkter, eller 
ibland av sammanslutningar som gillen och skrån. Detta är tydligt under senmedeltiden då vapensköldar  
vanligen ingick i glasmålningarna, eller utgjorde hela motivet. Redan tidigare förekom stiftarbilder. Det som 
bekostats i de här sammanhangen var förmodligen inte bara de målade rutorna utan hela glasfönster. Pamela 
Graves ser det ökande användandet av glas i kyrkorna under senmedeltiden som en del av det stora världs-
liga inflytandet i kyrkorummet vid denna tid, där gravmonument och donationer av målningar och glas-
målningssviter med vapensköldar utgjorde en del.393 
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De vapenmålningar som finns bevarade eller belagda från Sverige hör främst till slutet av medeltiden.394 
En del av en glasmålning från Skirö i Småland visar en stiftarbild, en knäböjande riddare daterad till första 
halvan av 1400-talet. Det vapen som ska ha funnits vid målningen har troligen hört till lag-mannen i 
Tiohärad, Karl Magnusson Oxenstierna, död 1426.395 Från Torsång i Dalarna finns glasmålningar där  
ätten Svinhufvuds vapen ingår, troligen från första delen av 1500-talet. Målningarna är gjorda på ljust 
glas, med svarta linjer och silvergula fält.396 En ruta med drottning Margareta Lejonhufvuds vapen finns 
bevarad från domkyrkan i Västerås, troligen från slutet av 1530-talet. Målningen är gjord på ljust och blått 
glas, med svart, gult, orange och guld. Den är uppbyggd som en kombination av mosaik- och kabinettsmål-
ning.397 En vapenmålning av liknande slag finns bevarad i Mariakyrkan i Sigtuna. Från Uppland kan sam-
manlagt minst ett tiotal vapenmålningar, framför allt från senare delen av 1400- och första delen av 1500-
talet, beläggas (se kapitel 4). Från samma landskap finns även ett par exempel på vapenmålningar från 1600-
talet och i Tranemo kyrka i Västergötland finns två målade vapensköldar daterade till 1632 eller 1633.398  

I Finland menar Carl Axel Norman att merparten av de genom uppteckningar kända vapenmålning-
arna hör till andra hälften av 1400-talet. Av de övriga daterar han ett par till den första halvan av samma 
århundrade och ett par till tidigt 1500-tal.399 I tre kyrkor finns eftermedeltida vapenmålningar bevarade. 
En av de vapensköldar som kan beläggas i Finland, i Raisio/Reso kyrka, hör till en ofrälse person.400  

Förutom de bevarade vapenmålningarna finns även enstaka arkivaliska belägg för fönsterdonationer.  
År 1322 skänktes en gåva till fönstret vid S:t Olovsaltaret i Riseberga kloster. Till Kungs-Husby i Uppland 
gav prästen Lars i Börje ett fönster 1343 och år 1391 skänkte Ulf Jonsson och hans hustru fyra mark 
penningar till glasfönster i Linköpings domkyrka. I samma kyrka ska domprosten Simon Gudmundssons 
vapen ha funnits på kyrkans norra sida. I koret finns uppgifter om vapen hörande till Henrik Tidemans-
son, biskop 1465–1500. Till S:ta Gertrud i Västervik donerades 1409 hela 30 mark till glasfönster.401  
I Bergen testamenterades medel till glasmålningar med vapen till Mariakyrkan 1335. Från Roskilde dom-
kyrka finns en intressant uppgift från 1411 då drottning Margareta instiftade ett Betlehemskapell i det 
södra tornet, och specificerade att detta skulle förses med nya glasfönster ”meth ornamenter oc picturer 
oc meth andræ styckæ som ther til höræ” så att kapellet både skulle bli ljusare och mer färgrikt.402 Av en nu 
försvunnen inskription i Älvkarleby kyrka framgår inte vem som bekostat glasmålningarna, däremot att de 
invigts av ärkebiskop Jakob Ulfsson 1498. Det är troligt att glas- och kalkmålningar här gjorts samtidigt.403 

Från Tyskland finns många glasmålningar med yrkesframställningar, skänkta av gillen eller skrån.  
I Frankrike finns sådana exempel även från tidigt 1200-tal, innan gillen och skrån formaliserats. Här är 
det omdiskuterat om det är donatorer som bilderna refererar till.404 Från Storkyrkan i Stockholm finns ett 
senmedeltida fundationsbrev för guldsmedernas altare i S:t Blasius kor. I brevet, som är daterat till 1485, 
anges att guldsmederna ska ha sitt altare i eviga tider, mot att de underhåller byggning, murning och 
glasfönster, så ofta som det krävs.405 

Den senmedeltida och tidigmoderna typen av vapen- och kabinettsmålningar förekom i mer eller 
mindre världsliga sammanhang på många platser i Nordeuropa, men var under 1400–1600-talet särskilt 
vanlig i Schweiz, södra Tyskland och övre Rhenområdet, där målningarna ofta placerades i offentliga 
byggnader som rådhus och stadshus. Även i de här sammanhangen bekostades glasmålningarna av för-
mögna privatpersoner.406 Ett exempel är rådhuset i Lüneburg, i Nidersachsen, där de äldsta delarna av 
byggnadskomplexet är från första halvan av 1200-talet. År 1434 omnämns betalningar för glasmålningar 
i en sal, troligen den gamla rådssalen. Delar av dessa finns bevarade. Några av glasfönstren är uppbyggda 
av rombiska rutor med infällda vapensköldar och rundlar med figurmotiv. Både rundlarna och sköldarna 

                                                        
394 Andersson 1964, s. 145 
395 SHM inv. 26136:4; Andersson 1964, s. 134, 142–143, 229, pl. 147  
396 SHM inv. 26136: 6–8; Andersson 1964, s. 229–230, pl. 150 
397 SHM inv. 4349; af Ugglas1941, s. 75; jfr Söderberg 1933, s. 37 
398 af Ugglas 1941, s. 141, s. 79 not 46; SHM inv. 20235:1–2 
399 Nordman 1964, s. 264–266, pl. 1–12  
400 Haggrén 2009a  
401 SDHK 4866; 17286; Gustafsson 1959, s. 288–289; Andersson 1964, s. 12–13, not 1; Bonnier 1987, s. 107; Nisbeth 
1998, s. 38–39; Bengtsson 2010b, s. 358–359 
402 Moltke & Møller 1951, s. 1492–1493, 1543; Bolvig 2002, s. 195 
403 Nilsén 1986, s. 176 
404 Raguin 2008, s. 91 
405 De Brun et al. 1924, s. 43 
406 Raguin 2008, s. 129 



är i mosaikutförande – gjorda som de högmedeltida glasmålningarna.407 Också från England och Frank-
rike finns åtskilliga vapenmålningar bevarade från 1400–1500-tal.408 

Även i privata byggnader är det vanligt att målningarna skänkts som gåvor. I Schweiz, där fönstergåvor 
var en utbredd tradition under 1400–1600-tal, förekom två typer av sådana. Den ena sortens gåvorutor 
skänktes till släktingar och vänner, en sed som beskrivs i ett brev från 1489. I detta bekräftas rätten att 
skänka bort glasrutor vid nyår, ”als das bishär herkommen und gebrucht ist”. Den andra typen av föns-
terglasgåvor var av mer offentlig karaktär och lämnades främst till kyrkor, kloster och gillen, men också 
till enskilda borgare och tjänstemän. Även dessa rutor var ofta vapenprydda, och de som bekostade dem 
var medlemmar av råd och magistrat, samt frälsepersoner. Enskilda personer, både borgare och tjänste-
män på landsbygden, kunde ansöka om att få bidrag till en vapenruta till ett nybyggt hus. Husbygget var 
ett villkor för bidraget, som även kunde användas till annat än fönsterrutan. Fönstergåvan innebar i prak-
tiken alltså både ett ekonomiskt bidrag till den som byggde ett hus, och ett offentligt erkännande – vapnet 
visade att man åtnjöt beskydd av en mäktig person. Listor över fönstergåvor från 1600-talet visar att seden 
fortsatte även under detta århundrade i Schweiz.409  

Medan det schweiziska vapenmåleriet kännetecknades av ett fortsatt användande av den medeltida 
mosaiktekniken, på samma sätt som vapenmålningarna i Västerås domkyrka och Mariakyrkan i Sigtuna, 
användes den andra typen av glasmålningar, kabinettsmålningar, parallellt. Med kabinettsmålningarna 
fick glasmåleriet och de bemålade glasfönstren en annan roll än tidigare. De små, detaljerade bilderna var 
avsedda att ses på nära håll. De var anpassade till mindre rum, i sekulära miljöer.410  

Från senare delen av 1500-talet och fram till 1700-talet finns kabinettsmålningar från sekulära samman-
hang även i Norden. I Danmark hör de äldsta exemplen till 1560-talet och stadsmiljöer som Odense.411 Även 
de norska exemplen kommer främst från städer.412 I Sverige finns belägg för kabinettsmålningar även utanför 
städerna. Bevarade målningar finns från Skåne, Blekinge, Gotland, Hälsingland, Gästrikland, Medelpad och 
Dalarna.413 De ofta färgrika glasmålningarna tycks ha varit vanligast under 1600-talet, århundradet efter att 
de fått stort genomslag i Nederländerna och Nordtyskland. Flest målade rutor finns från Gotland, och häri-
från kommer också de tidigaste exemplen, från 1570-tal (se kapitel 5). De yngsta målningarna härifrån är 
från den andra sidan nationsbytet, från omkring 1730. De gotländska målningarna kan, tillsammans med de 
skånska och danska, ses som en del av traditionen i norra Tyskland och Nederländerna.414 Bengt Söderberg 
menar att de gotländska glasmålningarna framför allt kan kopplas till traditionen i trakten kring Hamburg.  
I en bevarad mönsterbok som hört till en glasmålare från denna stad återfinns flertalet av de motiv som funnits 
i gotländska gårdar från slutet av 1500-talet och fram till början av 1700-talet.415  

Glasmålningarna liknar inte bara de nordtyska genom motiven utan även i hur de använts. Under 
1500–1700-tal förekom både i Tyskland och Danmark, framför allt i städerna men även på landsbygden, 
en gåvotradition som inte hade den officiella karaktär som präglat många av de sydtyska gåvorutorna. 
Här skänkte grannar, vänner och släktingar glasrutor till ett nybyggt hus. Ägaren tackade genom att ordna 
Fensterköst eller Fensterbier i Tyskland och glaröl eller rejsegild i Danmark. Seden har även förekommit i Skåne. 
På Gotland ordnades fönstergillen, vilket omtalas av Per Arvid Säve på 1800-talet.416 Från Stockholm finns 
belägg för en fönstergåva 1599. Detta år vittnade Blasius Dundey om att Willem Brun förärat honom ett 
fönster med hans namn på. Intill fanns en ruta med Tomas Klementz namn. Rutan slogs ut av Blasius 
fru, Malin Wilhelmsdotter, som istället satte dit en ruta med sitt eget namn.417 Incidenten visar både på 
att fönstergåvor förekom, och ger en insikt i att det vid denna tid inte tycks ha vållat några större problem 
att beställa en ny ruta, något som också beläggen för att hälften av glasmästarna i staden enligt skråför-
ordningen skulle vara målare visar. 
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I Gästrikland och Hälsingland, där liknande fönstermålningar funnits på landsbygden under 1600-
talet, bland annat i bergsmansgårdar, tycks dessa ha införskaffats av husägaren själv, även om gåvorutorna 
har utgjort förebilder. Från en gårdsbyggnad i Stocksbo by i Ovansjö socken i Gästrikland finns glasmål-
ningar som föreställer ägarna till det nybyggda huset. Johan Pehrssen avbildas i en jaktscen tillsammans 
med årtalet 1626 medan Margareta sitter vid en spinnrock, på en ruta daterad 1632 (figur 12).418 I Norge 
tycks dock däremot glasmålningarna från 1600-talet ha ingått i ett gåvosystem.419  

Glasmålningarna från södra Norrland är utförda på rektangulära eller ovala rutor, som suttit mitt i 
fönstren. Det finns, som Philibert Humbla påpekat, vissa kronologiska tendenser i materialet, men dessa 
är inte helt tydliga. Två sådana är att de rektangulära rutorna med tiden blir vanligare och antalet färger 
som använts blir färre. De äldsta målningarna är vidare de 
tydligast tecknade.420 Liknande glasmålningar har också fun-
nits i kyrkor. Från kyrkan i Luleå Gammelstad finns beva-
rade fönster avpassade efter kabinettsmålningar och två föns-
ter med glasmålningar från Hälsingland från första delen av 
1700-talet ska enligt uppgift komma från Delsbo kyrka. Det 
är dock möjligt att de istället kommer från ett bostadshus.421  

Bland glasmålningarna från Norrland finns även sådana 
som kan kopplas till borgare. En oval ruta från Gästrikland 
med ett vapen som hålls av en ängel, över ett textband med 
namnet Gerdt Selhorst och årtalet 1615, antas av Humbla 
höra till en borgare. Förutom att namnet tyder på detta pe-
kar han på paralleller till liknande vapensköldmotiv från 
Norge, Skåne och Gotland som kan knytas till köpmän.422 
Från Medelpad finns ett bevarat fönster med en bemålad 
ruta och en inskription på träramen. Denna anger inte bara 
årtalet, utan också vad huset skulle skyddas mot, nämligen 
tjuvar och eld: ”Eget boh hier husbon ro + R 1624 Gud 
Beware fyr samt tiyffer och Ildebrant Huus och Hiem fyr 
Roffarehandt”. Fönstret ska enligt uppgift ha suttit i läns-
mansgården i Mälsta by i Tuna socken.423 Både vid Tomta 
i Forsa socken och i Stocksbo i Ovansjö socken har flera 
fönster varit försedda med glasmålningar. Av ett husesyns-
protokoll från 1699 framgår att det fanns gamla fönster med 
målade rutor i östra nattstugan.424 I Finland har arkeologiska fynd av bemålat fönsterglas från 1600-talet 
gjorts vid lämningar efter borgarhus i Gammelstaden Helsingfors samt vid flera herrgårdar.425 Ett tidigt 
fynd, troligen från 1600-talet, finns vidare från en välbärgad bondgård i Nyland.426  

I Norge kan glasmålningarna som nämnts främst knytas till städer, och flertalet av de bevarade exemplen 
kommer från västkusten – från Bergen, Trondheim och Stavanger. Enstaka glasmålningar finns dock också 
kända bland annat från Oslo.427 Både i Norge och Sverige har glasmålningstraditionen fortsatt under 1700-
talet, framför allt fram till omkring 1730, men det finns även exempel på målningar utförda senare än så. 
Dessa är i regel enklare i utförandet, och färre färger har använts. Under 1700-talet började också en ny 
teknik att anammas – etsning. Omkring 1800 förekommer enkla, bildlösa inskrifter i svartlodsmålning, där-
efter tycks glasmåleriet ha upphört helt.428 Under senare delen av 1800-talet togs konstformen upp på nytt, 
inte minst i syfte att återskapa det medeltida glasmåleriet. 
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Figur 12. Kabinettsmålning daterad 1632 från 
Stocksbo, Ovansjö socken i Gästrikland. I bakgrunden 
syns ett fönster av 1600-talsmodell, med små, blyin-
fattade rektangulära rutor och en dekorativ bård överst. 
Foto: Länsmuseet Gävleborg. CC BY-NC-SA. 



Träspröjs och större rutor 
Samma principer för tillverkning av blåst fönsterglas, cylinder- respektive kronglasmetoden, var fortfa-
rande i bruk in på 1900-talet, tills maskintillverkningen helt tog över. I Sverige var handblåst glas det 
vanligaste under hela 1800-talet. Den sista produktionen lades ned 1934.429 Kronglasmetoden har tradi-
tionellt främst använts i Frankrike, Italien och delvis i England, medan cylindermetoden var helt förhärs-
kade norr och öster om Frankrike.430  

Fram till och med 1700-talet bibehölls teknikerna i stort sett oförändrade. De utvecklades dock något efter 
hand, framför allt eftersom större rutor efterfrågades. Det cylinderblåsta glaset började till exempel blåsas i en 
grop, vilket gjorde det möjligt att förlänga cylindern. Från slutet av 1600-talet utvecklades också flera nya tekniker 
för planglasframställning. I Frankrike började gjutet glas, som bland annat användes till spegelglas, att tillverkas 
vid denna tid. En annan metod, som möjligen använts även tidigare, var att blåsa glaset i en kubisk form.431 

Under 1600-talet började alltså rektangulära rutor att dominera. Vid mitten av århundradet var  
rutornas storlek i regel cirka 10×15 cm.432 Som de bevarade exemplen, bland annat från södra Norrland, 
visar kombinerades de rektangulära rutorna ofta med en bård överst. Den danska glasmästarhandboken 
från 1670-talet visar en rad exempel på olika utföranden.  

Under samma århundrade började träspröjsade fönster sättas in i herrgårdar och förmögna borgarhus, 
men blyspröjsade, små rutor fortsatte att användas parallellt in på 1700-talet. Från och med de första 
årtiondena av detta århundrade blev träspröjs, där rutorna sattes fast med kitt, normen.433 På Gotland 
slog dessa igenom något senare, under andra delen av 1700-talet.434 

Under 1700-talet ökade också de rektangulära rutornas storlek successivt. Jämfört med dem från senare 
tider var både fönstren och rutorna dock fortfarande små under andra halvan av 1700-talet. Under denna 
tid var kvadratiska fönster med sexton rutor, omkring två decimeter i kvadrat stora och infogade i träspröjs, 
vanliga, både på landsbygden och i staden. Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet började 
betydligt större rutor användas. Vid ungefär samma tid upphörde generellt bruket med fönsterluckor.435  

Trenden var alltså att allt större och färre rutor, helst av ljust glas, sattes in i fönstren. Samtidigt började 
anordningar som dämpade ljuset och insynen att användas. Invändiga fönsterluckor förekom under 1700-
talet, och under samma århundrade användes gardiner allt oftare. Först vid mitten av 1800-talet blev 
sådana dock vanliga på flertalet bondgårdar och torp.436  

Det var ännu vid mitten av 1800-talet vanligt att glasfönster enbart fanns i mangårdsbyggnader. På Got-
land började smedjor och snickarbodar förses med fönster ungefär vid denna tid. Något senare, omkring 
1870, sattes fönster in i ladugårdar och fähus.437 Inte heller i Uppland fanns glasfönster i uthusen under första 
delen av 1800-talet.438 Av Nils Månsson Mandelgrens teckningar av gårdar i olika delar av landet vid mitten 
av 1800-talet framgår att detsamma gällde även i andra delar av landet.439 

Att större rutor och fönster började användas förklaras ofta med tekniska framsteg, att det hade blivit 
möjligt att tillverka större rutor.440 Arnstbergs anger att ”man förmådde göra rutorna bättre och större”, 
vilket gjorde blyet överflödigt. 441 Om det hade varit önskvärt hade dock större rutor kunnat göras även 
tidigare. Glaset tillverkades inte i små rutor, dessa skars till av större skivor. Blyspröjsen var dessutom inte 
enbart en funktionell del av fönstren, utan även en dekorativ, liksom glasmålningarna i sig var dekorativa 
element. 1700-talets sätt att tillverka fönster, utan blyspröjs och målningar, visar att andra värden nu 
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betonades. Här märks en tydlig önskan om ett ökat ljusinsläpp, och att kunna se ut genom rutorna, något 
som inte prioriterats i utformningen tidigare. 

I en strävan efter ljusare glas började inte bara större, utan även tunnare rutor att tillverkas, något som är 
tydligt i det arkeologiska materialet från tiden. Att göra tunnare och tunnare glas var en billig men, bokstavligt 
talat, ohållbar lösning. Glaset började därför åter göras tjockare, och fick istället framställas av ljusare glasmassa. 

Arnstberg uppger att kittet ökade fönstrens isolering, vilket var ytterligare en anledning till att större 
fönster kunde sättas in. Trots kittet var de enkla glasfönstren knappast välisolerade. De kombinerades i 
regel med träluckor, som stängdes nattetid. För att få bättre isolering började dubbelt glas att användas i 
vissa sammanhang. Sådana nämns tidigast vid Stenbockska palatset i Stockholm år 1729.442 Öppnings-
bara fönster med gångjärn slog inte igenom förrän vid slutet av 1800- eller början av 1900-talet. Vid 
denna tid blev också innanfönster vanliga.443  

I den nya stadsdelen Kvarnholmen i Kalmar uppges övergången från bly till kitt ha varit en ekonomisk 
fråga snarare än en som hade med inomhusklimatet att göra. Då husen uppfördes under 1650–60-talet 
försågs de med blyspröjsade fönster som satt i träkarmar. Även under 1700-talets början, då fönsterkitt 
börjat användas, fortsatte en del att använda blyspröjs. Vid en syneförrättning 1735 på residenset anmärkte 
landshövdingen att fönstren här borde göras på engelskt manér, med kitt, istället för med bly, eftersom detta 
skulle hålla längre och vara mindre kostsamt. Fönsterluckor var vanliga i Kalmar vid denna tid, och i en del 
hus var de nedre våningarnas fönster gallerförsedda.444 

Som Ingemark diskuterat fanns det, teoretiskt sett, goda förutsättningar för tillverkning av glas i Sve-
rige, något som 1700- och 1800-talets produktion visar. Råvaror och bränsle fanns att tillgå. Det som 
fattades, och behövde importeras, var kunskap. Glasblåsare saknades uppenbarligen både under 1500- 
och 1600-tal, vilket dock inte behöver betyda att sådana inte varit verksamma tidigare i landet. Troligen 
saknades dock en inhemsk marknad stor nog att bära en större produktion. De som efterfrågade glas under 
1500-talet var främst hovet, högadeln, förmögna borgare och kyrkan. Som Olof Nordström påpekat var 
det svårt att kvalitetsmässigt konkurrera med de kontinentala produkterna, och eftersom det var de sam-
hällsgrupper som hade råd att importera det de ville ha som var de största konsumenterna var det för-
modligen först senare, när glaset började användas mer allmänt som det blev ekonomiskt hållbart att 
anlägga glasbruk. Under 1600-talet och framför allt under 1700-talet hade användandet av fönsterglas 
blivit vanligare och marknaden därmed vidgats.445 Under 1800- och inte minst under 1900-talet blev  
efterfrågan på planglas stor. Glas hade blivit ett byggmaterial som användes för många andra ändamål än 
som fönsterglas, och en mängd olika metoder nyttjades för att tillverka glas med skilda egenskaper. Mellan 
1870 och 1900 startades ett stort antal glasbruk i Sverige. Från slutet av 1800-talet användes flera olika 
metoder för industriell tillverkning av planglas genom gjutning, valsning eller dragning. Dessa metoder 
gjorde den äldre sortens fönsterglasbruk olönsamma.446 

Fönster och fönsterglas – sammanfattande diskussion 
De äldsta beläggen för fönsterglas i norra Europa hör till romersk järnålder. Under 200 och 300-talet tycks 
användningen har varit relativt frekvent i de nordvästra romerska provinserna – fönsterglas verkar ha 
använts i högre grad här än vad som varit fallet i Medelhavsområdet. En rimlig anledning som framförts 
är skillnaderna i klimatet. Fönsterglas var något som krävdes för att kunna överföra den romerska bygg-
nadskulturen till de nordvästra provinserna. Fönsterglaset tycks dock inte ha anammats bortom de ro-
merska bosättningarna, vilket däremot andra glasvaror gjorde. De romerska glasrutorna var större än de 
som användes under medeltiden, men glaset var i regel förhållandevis tjockt och bör inte ha varit svårare 
att transportera än glasbägare. Sannolikt var glasfönster inte något som efterfrågades ens av dem som 
hade kontakter och ekonomiska resurser att skaffa sådana. Fönster och fönsterglas hörde – till skillnad från 
till exempel dryckeskulturen – inte till den delen av den romerska kulturen som togs upp i norra Europa.  
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Efter den romerska perioden har fönsterglas fortsatt att användas, till en början främst i kyrkor och 
kloster. Romerskt glas har samlats in och återanvänts som råmaterial både för tillverkning av nytt fönster-
glas och till exempel pärlframställning. Från 700/800-tal producerades glas med det inhemska flussmedlet 
pottaska i nordvästra Europa. Under den här perioden dominerade dryckeskärl och smycken bland det 
som tillverkades, även om också planglasproduktion förekom. Först under 1100-talet började fönsterglas 
framställas i större skala. Från den här tiden och framåt var det detta som upptog de största volymerna i 
glasbrukens produktion.447  

Det tidigaste användandet av fönsterglas i Skandinavien kan troligen kopplas till denna ökning i Nor-
deuropa under 1100- och 1200-tal. Från Danmark finns enstaka skriftliga, tidiga belägg och glasfynd samt 
träramar, de äldsta troligen från slutet av 1100-talet. Niels-Knud Liebgott menar att fynden från kyrko-
restaureringarna är frekventa och ger ett relativt likåldrigt intryck, vilket tyder på att fönsterglas varit 
vanligt förekommande i de senromanska kyrkorna i Danmark. Fragmenten är dock ofta få och små och 
materialet obearbetat, vilket bland annat gör att det i många fall är svårt att säga om det rör sig om enstaka 
glasmålningar eller om kyrkorna haft flera glasfönster. 

I Östergötland finns enstaka exempel på romanska fönster med glasfals. I övrigt är det osäkert om och 
i vilken mån kyrkor norr om Skåne varit försedda med fönsterglas under denna period. Vare sig från 
Uppland eller Gotland finns några säkra belägg för glas som är äldre än 1200-tal, men det kan inte ute-
slutas att detta förekommit. Däremot är det inte troligt att det varit vanligt.  

I Norge finns fönsterglas från Trondheim som daterats till 1100-tal, i övrigt hör fynden även här främst 
till högmedeltid. Från Finland finns endast enstaka, högmedeltida fynd från kyrkorna. Här är merparten 
av fynden istället från 1400-talet och framåt.  

Från Gotland, där mest material finns, framträder en bild av glasmålningar som något alla eller de 
flesta kyrkor varit utsmyckade med, men alltså något senare än i Danmark. Här tycks fönstren ha försetts 
med glasmålningar ungefär från andra kvartalet av 1200-talet och framåt. I Uppland är de högmedeltida 
fynden mer sällsynta. Troligen är det främst enstaka, påkostade kyrkor som varit försedda med glas här 
under denna tid. I båda landskapen har fönsterglas, och glasmålningar, använts även i sekulära byggna-
der. I Uppland var dessa kopplade till det översta samhällsskiktet – till kungen och det kyrkliga och världs-
liga frälset. På Gotland har prästgårdar och möjligen en del andra välbärgade gårdar varit utsmyckade 
med enstaka glasfönster. Någon genomgång av glasmaterialet från hela landet har inte gjorts i detta sam-
manhang, men troligen skulle en sådan visa på ytterligare regionala skillnader.  

Att fler kyrkor än de som det finns kända fynd från har haft glasmålningar under medeltiden är högst 
troligt, men det är också troligt att alla kyrkor inte har haft glasmålningar. Hur stor andel av kyrkornas 
fönster som varit försedda med glasfönster är också svårt att besvara. Inte ens i norra Tyskland, där det 
fanns ett stort antal hyttor och verkstäder som tillverkade glas och glasmålningar, är det säkert att alla 
kyrkfönster var försedda med sådana. Ulf-Dietricht Korn menar att det finns relativt säkra belägg för 
glasmålningar i kyrkornas kor vid mitten av 1300-talet, men utöver detta är det mer osäkert hur många 
fönster som var glasförsedda.448 Aron Andersson tar upp fynd från en äldre kyrka i Hov i Östergötland, där 
tre kalkstensomfattningar hittats varav två utan glasfals. Den tredje har dels sådan, dels hål med kvarsittande 
ekpluggar som kan ha hållit fast ett glasfönster. Andersson tolkar detta som att den romanska kyrkans kor varit 
försett med en glasmålning, medan långhusfönstren stått öppna.449 Där träramar finns bevarade sitter dessa 
dock ofta i långhusens sydfönster, vilket är samma placering som glasmålningen från Tångeråsa i Närke har.  

Ett annat exempel där det går att se var glasfönster funnits är i den yngre klosterkyrkan i Gamla 
Lödöse. Merparten av det fönsterglas som hittades fanns i kyrkans kor, mellan altaret och östmuren. Tro-
ligen har också långhusets sydsida haft glasfönster. I norr anslöt klosterbyggnaderna. I väster fanns inga 
fynd av fönsterglas, däremot hittades tre cirka 65 cm långa fönsterstag i järn nära portalen. Möjligen har 
det funnits ett gallerförsett fönster här, utan glas.450  

Medeltidens glasmålningar var uppbyggda som en mosaik av mer eller mindre starkt färgat glas som var 
indelat i små, blyinfattade rutor. Ljusare, gröntonat glas med bland annat bladmönster förekom också, både 
under hög- och senmedeltid. Glaset var tjockt, inte sällan 3–5 mm. Glasmålningarna hade inte som främsta 
uppgift att släppa in ljus, åtminstone inte världsligt sådant. Glaset var ädelstenar som prydde kyrkan och 
ljuset som strålade genom de färgade rutorna gudomligt. Det träffade och lyste upp de rättroendes hjärtan.  
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Glasfönstren var alltså inte i första hand tillverkade med tanke på ett maximalt ljusinsläpp. Öppningarna möj-
liggjorde inte heller insyn eller utsikt även om skenet från vaxljus och lampor i viss mån kunde ses utifrån då det 
var mörkt. I regel var fönstren inte öppningsbara utan fastsatta, antingen direkt, med bruk, eller i en träram.  

Under senmedeltiden började något större, mer standardiserade rutor att användas. Dessa var i regel 
rombiska och av ofärgat, oftast gröntonat, glas. De ofärgade rutorna kunde kombineras med glasmålningar, 
som då upptog en mindre del av fönstren, vilket medgav ett annat och större ljusinsläpp än tidigare. En ny 
glasmålningsteknik började också att användas – ett mer detaljerat, polykromt måleri, kallat kabinettsmåleri. 
Mosaiktekniken fortsatte att användas parallellt med detta, och i kombination med den nya målningstekniken.  

Glasfönster tycks ha blivit vanligare i kyrkorna under den här perioden, medan de i Sverige i huvudsak 
fortfarande förekom i mer exklusiva miljöer utanför dessa. Samtidigt blev glasfönster mer allmänna utanför 
kyrkorna längre söderut i Nordeuropa, vilket bland annat framgår av senmedeltida avbildningar av välbeställda 
borgarhem, av arkeologiska fynd, skriftliga källor och bevarade glasmålningar från bland annat rådhus.  

Under 1500-talet och framför allt under 1600-talet började användandet av glasfönster bli mer utbrett 
också i Sverige, först i frälsemiljöerna, där de redan tidigare använts men i mindre omfattning, därefter i 
borgarnas bostäder och sedermera även i bondgårdarna. De regionala skillnaderna var dock betydande. 
Ännu under 1600-talet var glasfönster förhållandevis exklusiva på landsbygden och i delar av landet an-
vändes inte väggfönster mer allmänt förrän under senare delen av 1700-talet.  

I Stockholm blev glasfönster vanligare senast under andra delen av 1500-talet, vilket möjligen är något 
tidigare än i de mindre städerna i landskapet. Åtminstone i slutet av detta århundrade blev glasförsedda 
fönster sannolikt även mer frekvent förekommande i Visby. Här, liksom troligen även i Stockholm, ingick 
dessa i en ny typ av påkostade inredningar i förmögna borgarhem. Under 1600-talet fanns glasfönster 
med glasmålningar i välbärgade gårdar i södra Norrland och troligen även i Uppland. Också på Gotland 
försågs många gårdar med små, liggande glasfönster prydda med så kallade gåvorutor under detta år-
hundrade. Hur utbrett användandet av glasmålningar var i profana sammanhang runt 1600-talet är inte 
helt känt, men det är troligt att sådana funnits även utanför de områden där de bevarats. Både från Uppsala, 
Stockholm och Kalmar finns enstaka fynd, och i sydvästra Finland har den här typen av glasmålningar 
kunnat beläggas arkeologiskt både på landsbygden och i städerna.451  

Under 1600-talet gjordes glaset något tunnare än under högmedeltid, men tjockleken varierade. Det 
var i regel gröntonat eller grönt. Rektangulära rutor blev standard under detta århundrade, kompletterade 
med bårder av rutor med andra former. Även små, runda rutor har använts i påkostade fönster och rom-
biska rutor fortsatte att vara i bruk i en del sammanhang. Glasmålningarna gjordes ofta på klart, tunt glas 
av hög kvalitet. Blyspröjs, eventuella målningar och tonat glas bildade tillsammans dekorativa enheter – 
glasfönster som släppte in mer ljus än de tidigare varianterna men genom vilka möjligheten till utsikt var 
begränsad. Även ljusinsläppet inskränktes av fönstrens utformning och av deras i de flesta sammanhang 
begränsade storlek. De geometriska mönstren och bemålade rutorna visar att den dekorativa aspekten fort-
farande var central. Precis som tidens kakelugnar, spisar och väggmålningar ingick glasfönstren som en del 
i rummens utsmyckning, liksom ljuset från dem gjorde det. Den relativt sett ökade graden av dagsljus inom-
hus skapade dessutom nya förutsättningar för interiören.  

Fönstren var alltså inte i första hand utformade för att se ut igenom, med mindre än att de öppnades. 
Glasfönstren var vid den här tiden i regel inte heller öppningsbara. Däremot fanns det öppningar som 
enbart var försedda med luckor eller galler, och glas och luckor kunde kombineras i en och samma föns-
teröppning. De funktioner vi idag förknippar med fönster – ljusinsläpp, utsikt och möjlighet till ventilation 
/vädring – var med andra ord fortfarande mer separerade under 1600-talet. Den nutida kombinationen 
kan kännas igen först från 1800-talet och framåt.  

Under 1700-talet började större rutor sättas in i husen, även på landsbygden. Glaset gjordes tunnare och 
ljusare och fattades oftast in i träspröjs. Fönsteröppningarna ökade även i storlek och antal. Fram till den här 
tiden tycks fönstrens roll som utsmyckning ha vägt tyngre i valet av utformning än en önskan att släppa in så 
mycket ljus som möjligt men under 1700-talet blev ljuset, och troligen utsikten, viktigare aspekter då fönster 
utformades. Att detta lyckades märks på att gardiner började användas i högre grad, något som inte tidigare 
varit påkallat då för starkt solljus inte varit ett problem inomhus.452 

Övergången till större och ljusare rutor beskrivs återkommande som en följd av tekniska framsteg. Ett 
exempel är Karl-Olov Arnstberg som skriver om 1600-talets fönster i jämförelse med 1700-talets att: 
”Längre tillbaka förmådde man inte att göra stora rutor.” Den nya sortens träspröjs, fortsätter han, gjorde 
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dessutom blyet överflödigt.453 Blyspröjsen var dock inte enbart en funktionell del av fönstren, utan även 
en dekorativ, liksom glasmålningarna. 

Det stämmer att teknikerna för att framställa större glasskivor utvecklades, bland annat började gjutet 
glas tillverkas i Frankrike under slutet av 1600-talet och cylindrarna till det blåsta glaset kunde förlängas 
genom att de blåstes ned i en grop. Det gjutna glaset, som tillverkades på ett liknande sätt som det  
romerska, användes dock främst till speglar och de olika typerna av blåst glas var alla varianter av samma 
tekniker som använts sedan senantiken och som fortsatte vara i bruk fram till början av 1900-talet.454 Det 
var med andra ord redan tidigare möjligt att framställa större rutor. Flera av de romerska glasrutor som 
hittats är också betydligt större än de medeltida, och de små rutor som skars ut under medeltid och renäs-
sans kom från skivor som var större än den färdiga produkten. Tekniker att avfärga glas fanns också, även 
om detta var svårare och blev dyrare än att inte göra det. Ljust fönsterglas användes exempelvis även 
under högmedeltid, som ett inslag i glasmålningarna. 

Frågan är alltså om det är så enkelt som att tekniken ändrades och gjorde det möjligt att tillverka större 
rutor, eller om det inte i själva verket handlade om ett samspel, där andra egenskaper hos fönster efter-
frågades än tidigare, vilket styrde glastillverkningen mot metoder att tillverka större och ljusare glas. 1700-
talets sätt att tillverka fönster, utan blyspröjs och målningar, visar att andra värden nu betonades. De visar 
på en tydlig önskan om ökat ljusinsläpp, och att kunna se ut genom rutorna, något som inte prioriterats i 
den tidigare utformningen. Om det hade varit viktigare att förstora rutorna än att skapa dekorativa möns-
ter med glas och bly hade detta varit möjligt även tidigare.  

Ofta uppges också priset på glas som den kanske viktigaste förklaringen till att glasfönstren fick ett så 
brett genomslag under 1700-talet. ”Under andra halvan av 1700-talet blev glaset så billigt att det gick att 
börja använda större rutor, vilket medförde att det gick att använda träspröjsar istället för sådana av bly”, 
skriver exempelvis Philibert Humbla.455 Det framförs ibland också att glas betraktades som en lyxvara, 
och ett av argumenten som lyfts fram här är fönsterskatten som utgick mellan 1743 och 1809.456 Fönster-
skatten hörde dock inte till överflödsförordningarna, beskattningen av lyxvaror, utan var troligen snarare 
en första motsvarighet till fastighetsskatt, och att det betalades skatt per fönster visar snarast att fönster 
under 1740-talet räknades till standarden i bostadshus. Antalet fönster kunde därmed användas som mått 
på bostadens storlek och standard. 

De medeltida glasfönstren var dyra att tillverka, både genom materialkostnaderna och genom den stora 
arbetsinsats de krävde.457 Hur stor kostnaden egentligen var är dock svårt att ange, till exempel är det ofta 
oklart i de uppgifter som finns vad betalning för glasmästare och donationssummor gällde.458 Det finns dock 
också indikationer på att materialet glas inte var en dyrbarhet i sig, även om detta varierade mellan olika 
kvaliteter och till exempel färger. Ringar av glas har under 1100- och 1200-tal tillverkats som billiga smycken, 
bland annat för barn,459 och efter att de första passglasen börjat importeras till Stockholm på 1530-talet blev 
dessa sedan snabbt så vanliga att Lars G. Henricson menar att de närmast kan betraktas som ett mass-
material, vilket tyder på att det inte rörde sig om någon särskilt exklusiv produkt.460 Från senmedeltid och 
tidigmodern tid tyder de uppgifter som finns från Norden och bland annat England på att glaspriserna har 
varit mycket varierande. Färgat glas var dyrare än ofärgat, och franskt glas var kostsamt och exklusivt, men 
i princip behöver inte allt fönsterglas ha betraktats som en dyr produkt. När det gällde de stora glasmål-
ningarna var det förmodligen till stor del hantverkskunnandet och hantverksskickligheten, samt de många 
timmarna det tog att färdigställa ett stort glasfönster, som gjorde dessa så kostsamma. Under senmedeltid och 
tidigmodern tid förenklades tillverkning och utförande. Standardiserade rutor och mindre färgat glas användes. 
Det gick att beställa dyra, exklusiva fönster, men troligen också billigare varianter. Både Samuel Kiechel och 
senare Pehr Kalm beskriver också att bönderna i sydvästra Sverige använde glas – fast i takfönstren. 

Henrik Græbe noterar vidare att ”allmogen” inte, trots att priserna sjönk väsentligt under 1700-talet, 
började använda fönsterglas i så stor utsträckning. Han uttrycker det som att det nu inte längre var av 
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ekonomiska skäl fönsterglas inte användes utan att ”orsaken måste ha varit motvilja mot nyheter.” ”Hos allmo-
gen hade man sedan urminnes tider stängt sig inne i sitt hus och fanns det överhuvud fönsteröppningar var de 
täckta med skinn eller papper, men vanligast endast av en trälucka.” När fönster sattes in var det till en början 
bara små rutor, och av så dåligt glas att det inte gick att se igenom, påpekar Græbe.461  

De medeltida beläggen både för fönster och användande av fönsterglas är begränsade, men tyder på 
att regionala skillnader funnits i hur fönster använts, placerats och utformats. Regionala skillnader fram-
träder också i skildringar som Linnés och Kalms från mitten av 1700-talet. Möjligen speglar även Samuel 
Kiechels berättelse från 1580-talet sådana skillnader. Ordet ljore eller ljure är dessutom bara känt från 
västra Sverige men har varit vanligt i Norge och Danmark.462 I landskapslagarna är det i Östergötland 
och norrut som möjligheten att det kunde finnas fönster i väggarna anges. Eftersom det är fråga om fönster 
som är öppna så att tjuvgods skulle ha kunnat kastas in är det sannolikt gluggar som avses.  
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Figur 13. Del av kabinettsmålning, funnen vid undersökningar i Källunge kyrka 
(GFC9927_32). Målningen påminner om de bevarade glasmålningarna från  
Lunderhagestugan från Fleringe, flyttad till Bungemuseet. Foto: Linda Qviström. 



Kapitel 3. Belysning 

Artificiell belysning är det som, vid sidan av öppningar i väggar och tak, utgör grunden i ljustillflödet  
i inomhusmiljöer.1 I flertalet bostäder har den öppna elden varit den främsta ljuskällan, långt fram i tiden. 
I vilken utsträckning andra ljuskällor använts inomhus under medeltid är mer oklart. När medeltida  
belysning beskrivs lyfts ofta de belysningsredskap som är kända genom bevarade föremål, arkeologiska 
fynd, avbildningar eller skriftliga källor fram, som ett svar på hur problemen med belysning löstes inomhus. 
Framför allt från den tidiga medeltiden är dock beläggen få och representerar knappast ett vardagligt ljusan-
vändande. Antaganden om hur belysning användes utgår ofta även från paralleller till belysning under  
senare århundraden, samt från ett uttalat eller outtalat antagande att belysning måste ha använts. Parallel-
lerna är viktiga just som paralleller och diskussionsunderlag, men det finns en risk att de i alltför hög grad 
används för generaliseringar. Om senare tiders förhållanden helt appliceras osynliggörs både de skillnader 
över tid och rum som trots allt finns i materialet, och också bristerna i detta. Utifrån förekomsten av belys-
ningsredskap, sett i ett långt tidsperspektiv, går det också att ifrågasätta, eller åtminstone nyansera, antagan-
det om ett allmänmänskligt behov av belysning. Även om olika former av belysning har använts kan detta 
inte utan vidare räknas till människans grundläggande behov på samma sätt som livsmedel, sömn och värme.  

Syftet med det här kapitlet är att försöka ge en bild av när, var och i vilka sammanhang artificiell belysning 
använts under medeltiden, i förlängningen för att kunna diskutera hur människor förhållit sig till ljus och 
mörker och hur detta förändrats under och efter den aktuella tidsperioden. Utgångspunkten är arkeologiska 
fynd från i första hand Sverige, publicerade skriftliga källor samt medeltida bildmaterial. För att kunna sätta 
in diskussionen om de sammanhang i vilka de olika belysningsredskapen uppträder i ett vidare kronologiskt 
och rumsligt sammanhang sträcker sig översikten delvis över ett större område och tidsspann.  

Genom att granska hur olika typer av belysningsredskap fördelar sig över tid och i vilka rumsliga kontexter 
de förekommer vill jag åstadkomma en diskussion om belysningens karaktär på ett bredare plan. I vilka sam-
manhang och under vilka tider har belysningsredskap funnits och vad säger detta om människors förhållande 
till artificiellt ljus? I vilken mån har belysningen varit temporär och rörlig eller permanent och stationär?  

En annan fråga som är relevant i detta sammanhang rör relationen mellan ljus och fönster. Om det 
artificiella ljuset enbart fyllt praktiska funktioner skulle det gå att argumentera för att det borde finnas fler 
ljuskällor i miljöer utan fönster. Något sådant direkt samband finns dock knappast. Förhållandet är snarare 
det omvända – på ett generellt plan finns närmast en korrelation mellan förekomst av fönster och  
förekomst av ljusredskap.  

Forskning om belysning  
Om utbudet av litteratur som tar upp fönster ur ett historiskt perspektiv är magert finns det desto mer 
skrivet om artificiellt ljus. I den historiska belysningsforskningen finns det ett par med varandra besläktade 
teman som framför allt dominerat under de senaste decennierna. Det första är gatubelysningens införande 
och det andra den omvälvande förändringen i inomhusbelysningen, främst från 1800-talet och framåt, 
som kulminerade i det elektriska ljuset. Tillsammans har dessa förändringar ibland karaktäriserats som en 
ljusrevolution. Internationellt är detta ett omfattande forskningsfält, där framför allt historiker med olika 
inriktning dominerar. Det mesta inom fältet har skrivits från 1980-talet och framåt, men det finns även 
tidigare exempel. Betydelsen av elektrifieringen uppmärksammades mycket tidigt av de som såg, och i 
vissa fall medverkade till, förändringarna. En av dessa var Sir Joseph Swan (1828–1914), en av upp- 
finnarna bakom det elektriska ljuset.2  
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The days of my youth extend backward to the dark ages, for I was born when the rush-light, the tallow-dip, or the 
solitary blaze of the hearth were common means of indoor lighting, and an infrequent glass bowl, raised 8 or 10 feet 
on wooden post, and containing a cupful of evil-smelling train-oil with a crude cotton wick stuck to it, served to make 
darkness visible out of doors. In the chambers of the great, the wax candle or, exceptionally, a multiplicity of them, 
relieved the gloom on state occasions, but as a rule the common people, wanting the inducement of indoor brightness 
such as we enjoy, went to bed soon after sunset.3 

 
Citatet ger exempel på olika typer av belysning som användes innan mer effektiva belysningsmetoder slog 
igenom, på de tydliga sociala skillnader som märks i hur belysning använts, men också på dåtidens ljusre-
torik. Det gamla och mörka framställs som dåligt, otillräckligt och illaluktande. Som Loris Russell påpekar, 
i sin skildring den kanadensiska, koloniala inomhusbelysningens historia, blir de sociala aspekterna av be-
lysning särskilt uppenbara i ett land som stora delar av året är insvept i mörker.4 

En annan författare som tidigt diskuterade hur de nya typerna av belysning förändrade människors liv 
var Matthew Luckiesch som också var en av de första att diskutera betydelsen av färger och ljus i inom-
husmiljöer.5 I Sverige uppmärksammades betydelsen av de snabba och genomgripande förändringarna 
år 1910 av Carl Lagerberg i en artikel om belysningsredskapens historia. Lagerberg skriver att fotogen-
lamporna, som tidigare ansetts som ett oöverträffat belysningsmedel, lyste svagt i jämförelse med elektriska 
ljuset. Han förmodade att de helt skulle konkurreras ut av elljuset om ett par, tre decennier.6 Förloppet 
visade sig bli snabbare än så och ett par årtionden senare, 1933, anmärkte Sigurd Erixon att det fortfarande 
fanns människor som mindes hur det var att leva utan elektriskt ljus. Erixon påpekade också att en av följ-
derna av förändringarna var att det levande ljuset ändrat sin roll från belysning till stämningsskapare.7  

Under senare årtionden är det, i ett nationellt perspektiv, framför allt etnologen Jan Garnert som upp-
märksammat både belysningens historia och ljusets och mörkrets etnologi. Hans huvudsakliga fokus är 
elektrifieringen av ljuset, som han tar upp ur ett teknikhistoriskt perspektiv, men han tecknar också en bild 
av belysningen före elljuset, och diskuterar människors livsvillkor i en mestadels mörk tillvaro. Tids- 
perspektivet är främst 1800- och 1900-tal.8 Ljus och elektrifiering har också berörts i en etnologisk licen-
tiatavhandling, av Göran Sjögård. Sjögård gör en bred genomgång av olika typer av belysning och hur 
dessa använts, främst med utgångspunkt i etnologiska frågelistsvar.9  

Den första gången elektriskt ljus användes i Sverige var 1876 i två sågverk i Näs i Dalarna respektive 
Marma i Hälsingland. Det tidigaste användandet inomhus skedde 1882, på Rydals spinneri i Västergöt-
land. Under 1920-talet blev elektriskt ljus vanligt i hemmen  

Både effektiviseringen av belysningen, inklusive elektrifieringen, och gatubelysningen är teman som 
berör tidsperioder vilka ligger utanför mitt avhandlingsämne. Trots det finns det skäl att i viss mån beröra 
dem, eftersom de är starkt kopplade till dagens förhållningssätt till ljus och mörker, och därmed hur vi 
uppfattar dessa förhållanden under äldre tider. Förändringen av belysning, både inomhus och utomhus, 
påverkar även i hög grad hur vi ser på och använder fönster.  

Ett annat belysningstema som tagits upp, inom både arkeologi och konstvetenskap, är hur rum, föremål 
och exempelvis kalkmålningar har samspelat med och tett sig i en samtida belysningssituation – hur ytor och 
färger har upplevts i ljuset från färgade glasfönster eller i begränsad belysning som utgjorts av levande lågor. Inom 
arkeologisk forskning har bland annat grottmålningar diskuterats ur detta perspektiv.11 

Slutligen finns en rad publikationer som tar upp det som detta kapitel huvudsakligen ägnas åt – artifi-
ciell belysning och olika typer av belysningsredskap. Vad gäller medeltida sådana är merparten av det 
som publicerats skrivet före mitten av 1980-talet. Från arkeologiskt håll har ämnet rönt begränsad upp-
märksamhet, dock inte så lite som F.W. Robins ger sken av 1939 i sin globala sammanställning om lam-
pans och ljusets historia: ”The story of medieval lighting in Europe is as dim as the lights themselves 
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were.”12 En av de mest uttömmande och citerade publikationer som rör belysning under nordisk medeltid 
är Fredrik Wallems Lys og lysstel, från 1907. Wallem utgår både från föremål och skriftliga källor. Hans 
sammanställning berör Norge, men med utblickar mot grannländerna. Två senare publikationer i Norge, 
av Arnstein Berntsen och Albert Steen, bygger till stor del på Wallems verk.13 I Danmark har ingenjören 
och samlaren Johan Hedemann Baagøe skrivit en rad artiklar om belysningsredskap från främst 1700-
talet och framåt. Även han utgår ifrån föremålssamlingar, egna såväl som olika museers.14 Niels-Knud 
Liebgott har i katalogform gett en sammanfattande bild av ljusredskap från medeltid och renässans utifrån 
det danska Nationalmuseets samlingar.15 I Sverige har medeltida ljusredskap främst berörts i enstaka ar-
tiklar och bokavsnitt, medan nationella sammanställningar till stor del saknas. De bevarade, kyrkliga be-
lysningsredskapen omnämns regelmässigt i publikationsserien Sveriges kyrkor. Ljusredskap, framför allt 
från kyrkliga miljöer, har vidare vid flera tillfällen berörts av Carl af Ugglas. Det mest omfattande arbetet 
inom detta område är dock Sigurd Erixons, om ljusredskap i mässing.16 En enskild kategori kyrkliga  
belysningsredskap, nämligen luminarier, tidigmedeltida oljelampor av sten, har berörts av Bengt Stolt.17  

Enstaka regionala översikter har gjorts, som den redan nämnda artikeln av Carl Lagerberg, där han 
utgår från västsvenska föremål.18 I Kulturens årsbok 1983 med temat ”Ljus och lykta” finns bland annat 
en artikel av Maria Cinthio där hon ger en bred överblick över medeltida ljusredskap, främst utifrån 
arkeologiska fynd från Lund.19 I övrigt berör merparten av det som publicerats om belysning och belys-
ningsredskap i Sverige senare tidsperioder, främst 1700- och 1800-tal. Bland annat har ämnet berörts av 
Lars Levander, i skildringen av övre Dalarnas bondekultur, och mer utförligt av etnologerna Gösta Berg,  
Göran Sjögård och Jan Garnert.20  

Flera av publikationerna har mer eller mindre populärvetenskaplig karaktär eller utgörs av föremåls-
kataloger, vilket gör att de ofta saknar andra, specifika referenser än de som ges till enskilda föremål.  

Belysningsredskap i ett långtidsperspektiv 
Artificiell belysning före det elektriska ljuset har utgjorts av eld i olika former. Det finns visserligen undan-
tag från detta; i Västindien, Karibien, Japan och på Söderhavsöarna har till exempel eldflugor fångats i 
bärbara burar och använts för belysning, men i övrigt är det den levande lågan som brukats i olika former 
– som ljus, stickor och i lampor, fyrfat och lyktor. Den enklaste, mest vardagliga, formen av belysning 
utöver eldstaden har ofta haft en tillfällig karaktär. Vilka bränslen och ljuskällor som har använts till den 
typen av belysning beror i olika hög grad på vilka brännbara material som funnits tillgängliga. Variationen 
är stor. Fet fisk har exempelvis fått tjäna som bränsle för belysning, och i virkesfattiga delar av Danmark 
har rötter från torvmossar använts. I Storbritannien har enkla veketågsbloss, rush lights, varit i allmänt bruk 
in i modern tid. I områden med god tillgång till kådrik ved, oftast från gran eller tall, som stora delar av 
Skandinavien och alpländerna, har trästickor varit vanligast.21 Det är dock inte enbart den omedelbara 
tillgången till bränsle som styrt vilken typ av belysning som använts. Handel har skett även med de enklaste 
belysningsmedlen, som trästickor. Ett exempel kommer från 1500-talets Danmark, där historikern Arild 
Huitfeldt vid ett tillfälle 1578 inhandlade 300 lysstickor. Tio år senare skänkte Christopher Walkendorf tusen 
stickor som skulle fördelas mellan rummen i hans ”kollegium” i Köpenhamn, där de skulle användas som 
läsbelysning.22 Att ett bränsle förekommer lokalt är heller inte något som garanterar att alla har möjlighet 
eller rätt att använda det. Här spelar sociala strukturer in, och frågor som rör ägande- och nyttjanderätt. 
Anders Tidström kommenterar från 1740-talets Skåne att ”af talg consumeras här ingenting i brist deraf; 
bonden slaktar intet någon boskap, om icke en gammal utlevad ko får tjena hans visthus, utan aflåter den, 
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om han har någon att sälja, till stallning på herregården.”23 Samtidigt är det här en av de delar av landet 
som det finns flest belysningsredskap för ljus från.24 

Mycket av den vardagliga belysningen, den som inte krävt några redskap, har lämnat få eller inga märkbara 
spår i det arkeologiska materialet. Torrvedsstickorna är sedan länge uppbrända och hittas sällan arkeologiskt.25 
Oanvända talgljus bevaras generellt inte, och har de brunnit ned är det svårt att spåra dem. Jag återkommer 
till detta men tar i det följande istället främst upp de olika belysningsredskap som faktiskt finns bevarade.  

Grottornas och templens lampor 
Belysningsredskap är, sett ur ett långt tidsperspektiv, en relativt ovanlig fyndkategori. Det finns dock några 
undantag från detta. Det mest uppenbara är de oljelampor som masstillverkades under antiken. Ett annat 
är lamporna som hittats i anslutning till paleolitiska grottmålningar, främst i Frankrike. De senare har på-
träffats på ett hundratal platser, i eller vid grottor. Det rör sig om allt från enstaka till hundratals fynd. Sam-
manlagt har runt 550 lampor eller lampfragment registrerats i olika samlingar.26 Det är tydligt att lamporna 
har använts då målningar utfördes, och att de varit en viktig del av ritualerna kring målandet i mörkret. 
Även facklor har använts och antas ha utgjort den äldsta formen av belysning i grottorna. Facklorna är 
kända genom att kol från dem bevarats och genom svarta märken där de strukits av mot grottans väggar.27 

När Mario Ruspoli diskuterar de paleolitiska lampfynden menar han att det är rimligt att anta att 
lamporna även användes inne i bostäderna, tälten, trots att de i stort sett enbart hittats i grottorna.  
”It seems unlikely that when the artists of Lascaux returned home in the evening after a visit to the cave, 
they would not have made use of the same sources of illumination they had used underground.” Han drar 
en parallell till att människor i norra Nordamerika och i Sibirien långt fram i tiden har bränt animaliskt 
fett i sina tält, både för att få ljus, för att laga mat och som värmekälla.28 Det kan dock påpekas att de paral-
leller som lyfts fram hör till betydligt senare tidsperioder.29 Frånvaron av lampfynd utanför grottorna skulle 
trots allt kunna tyda på att de inte använts i vardagliga situationer.30  
 Antiken är den enda epok, före vår egen, då lampor förekommit i en sådan omfattning att de närmast 
uppträder som ett massmaterial vid arkeologiska undersökningar. Tillverkningsteknikerna samt de platser 
och sätt som lamporna deponerades och användes på skiftade under de århundraden då de var i bruk. 
Från 600-talet f.Kr. och framåt märks en stor ökning av lampor i Grekland och på Cypern, och i samband 
med detta ändrades formerna med större hastighet. Olika lampor tillverkades också för skilda ändamål 
och tillfällen.31 En typ av senromerska lampor som främst hittats i de nordvästra provinserna är öppna 
sådana av järn, brons eller bly. Dessa är troligen inte gjorda för flytande bränsle, utan anpassade till fast 
djurfett.32 Lampor har hittats i alla typer av miljöer under antiken, profana såväl som sakrala. Många kan 
sammankopplas med rituella praktiker i helgedomar och vid begravningar.33 

De klassiska oljelamporna av keramik var vanligt förekommande till och med 100-talet e.Kr., därefter 
minskade användandet. Särskilt tydligt är detta efter 300-talet.34 Den antika lamptraditionen fortsatte 
dock i flera olika, framför allt religiösa, sammanhang i Medelhavsområdet. Bysantinska lampor i keramik 
och brons i samma stil som de antika terrakottalamporna men ofta med korsformat handtag, finns från 
300/400-talet och i huvudsak fram till 600-talet.35 Också oljelampor dekorerade med menoraljusstakar 
förekommer i södra Europa.36  
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Ungefär från 500- eller 600-talet tycks lampor av glas till stor del ha ersatt keramiklamporna. Från 
300-talet och framåt skedde dessutom en ökning av användandet av vaxljus, vilket delvis kan förklara det 
minskande användandet av keramiklampor. Från 300-talet började bägarformade glaslampor att använ-
das. Till en början var dessa koniska eller cylindriska, senare halvrunda, vasformade eller päronformade. 
Glaslamporna fylldes med vatten, därpå hälldes olja som en veke lades i. Vissa typer var förmodligen enbart 
använda som lampor, som bägarna med tre små hankar för individuell upphängning. Lamporna formade 
som vinglas utan fot och med ihålig stam kan däremot ha varit mer multifunktionella. Det har föreslagits att 
de både har fungerat som dryckeskärl och som lampor.37 Trattformade glaslampor har använts även i norra 
Europa, men generellt var glaslampor vanligast i östra Medelhavsområdet, och i Mellanöstern.38  

De bägarformade lamporna var gjorda för att placeras hängande, i solitära ställningar eller i takkronor, 
polycandela, en metallskiva med hål i. Lamporna har också kunnat användas i kandelabrar. Samma typ av 
lampor har använts i såväl kristna, framför allt bysantinska, kyrkor, i synagogor och senare, från 800–900-
tal, också i moskéer.39 Delar av polycandelaställningar och upphängningskrokar för sådana har hittats i 
London, och daterats till 500–600-tal.40 Från 800-talet tycks användningen av glaslampor ha minskat 
inom den kristna kyrkan, troligen för att de här ersattes av vaxljus.41 Den trattformade typen av glaslampa 
fortsatte dock användas och har under medeltiden förekommit från Medelhavsområdet och åtminstone 
upp till norra Tyskland. Lamptypen har hittats i stort sett enbart i kyrkor och kloster, men Erwin 
Baumgartner och Ingeborg Krueger påpekar att avbildningarna av glaslampor tyder på att de även an-
vänts i sekulära sammanhang, något som även kan beläggas i England där lampor förekommit i slottsmil-
jöer. Det finns även arkeologiska fynd från sekulära miljöer, bland annat från Hedeby och Lübeck.42  

Belysning i Skandinavien före medeltid 
Från Skandinavien finns mycket få fynd av förhistoriska belysningsredskap. De äldsta lamporna är kera-
miska och kommer från ett tiotal mesolitiska fyndplatser i Danmark, Skåne och Norge.43 Birgitta Hultén 
menar att de inte använts för vardaglig belysning, utan i samband med ålfiske.44 I Danmark och Sverige 
är lamporna från ertebölletid de enda kända fram till vikingatid/tidig medeltid. Ett fynd som nyligen gjorts 
på en järnåldersboplats vid Gilltuna i Västmanland, har dock utpekats som en möjlig tranlampa i sten och är i 
så fall troligen den första stenlampa från järnålder som identifierats i Sverige. Stenen, som har en fördjupning 
i mitten, hittades dock som lösfynd och kan inte dateras närmare. Dateringarna från den undersökta platsen 
spänner över större delen av järnåldern, från hela det första årtusendet e.Kr., men Susanna Eklund och Anneli 
Sundkvist menar att det är troligt att lampan hör till vikingatid eller tidig medeltid, med tanke på paralleller 
från atlantnära boplatser.45  

Från Norge finns ett stort antal fynd av öppna tranlampor, främst av täljsten. Dessa dateras generellt 
till sen vikingatid/medeltid.46 Härifrån finns också fynd av stavlampor av järn, från vikingatid. Sådana 
har hittats i ett fåtal, rikt utrustade gravar. Stavarna är mellan en halv och en meter långa och spetsiga 
nedtill, så att de kunnat sättas ned i marken. Överst har en rundad lampskål suttit.47 Öppna skållampor 
förekommer i många varianter från olika tider och delar av världen. Lampor liknande de norska finns 
exempelvis i flera skytiska gravar på Krimhalvön, från första århundradet e.Kr. Skålformade lampor på 
en fot av järn har hittats i England, dels i Sutton Hoo-graven, dels i en anglosaxisk grav i Broomfield, 
Essex. I Sutton-Hoo innehöll lampan en bevarad kaka av bivax.48 Vilken typ av bränsle som använts i de 
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norska stavlamporna är sällan diskuterat. Oluf Rygh framförde 1885 att de kan ha eldats med kådrik ved 
och påpekade att detta var en typ av bränsle som fortfarande användes i lampor i Norge.49  

En senmedeltida lampa påtagligt lik den från Hennum i Lier återfinns i en kalkmålning från 1400-talets 
första hälft i Trefaldighetskyrkan i Arboga. Liknande medeltida lampor finns även beskrivna från England.50 

I det vikingatida Norge har stavlamporna knappast varit ett vardagligt föremål. Där fyndsammanhanget är 
känt hör de till rikt utrustade gravar, och de har förmodligen varit använda i rituella sammanhang.51  

Förutom dessa stavlampor finns det från båtgraven vid Gokstad i Norge dessutom fyra enkla ljusstakar 
i form av tunna ljusplattor av ek.52 

I enstaka vikingatida gravar i Danmark och södra Norge finns vidare bevarade ljus, eller rester av sådana, 
vilka utgör de tidigaste beläggen för användning av vaxljus i Skandinavien. Vid Magerøy i Sør-Trøndelag 
ska ett stort altarljus, 3–4 tum högt och en handled tjockt, ha hittats men därefter eldadats upp. Även i Møre 
og Romsdal har ljus hittats i flera gravar. Andra exempel finns från Vestfold, Rogaland och Karmøy.53 

I Danmark har ljus hittats i de rika kammargravarna i Jelling och Mammen. Ljuset i Mammengraven 
har ett jämnt, koniskt hål i botten, sannolikt efter att ha suttit på en ljusstake med en pigg, troligen av 
metall, vilket tillsammans med storleken gör att det tolkats som ett altarljus. Längden är drygt 55 cm och 
tjockleken är 10 cm vid basen och cirka 8 cm vid toppen. 3,7 kg bivax har gått åt vid tillverkningen. Veken 
har varit snodd av vävt tyg och haft en tjocklek om mellan 8 och 22 mm.54 Ljuset från Jelling var betydligt 
mindre, ungefär 2 cm i diameter, och bevarat till en höjd av 7 cm. Det har tillverkats genom rullning av 
millimetertunna, rena och nästan vita vaxplattor runt en nu försvunnen veke som varit tjockast på  
mitten.55 Även ljuset i Mammengraven har tillverkats genom rullning runt tygveken eller genom att en 
skåra skars upp när ljuset nått en vis tjocklek, varpå veken lades in och ljuset åter rullades ihop och byggdes 
på med mer vax.56 En annan typ av fynd finns från kammargraven i Søllested på Fyn, där ett möjligt ljus 
av hoprullat skinn har hittats.57  

I ett nordeuropeiskt perspektiv är de tidigmedeltida ljusen, framför allt de av vax, generellt knutna till 
ett kyrkligt bruk. De skandinaver som kommit i kontakt med vaxljus har troligen främst gjort det i kyrkliga 
sammanhang. Anne-Sofie Gräslund menar i en diskussion om ljuset i Mammengraven att detta är ett 
kristet inslag. Hon anser också att det inte är sekundärt placerat i graven, vilket föreslagits, utan att begrav-
ningen från början är att betrakta som kristen. Hon pekar på paralleller från Smolenskområdet, där det finns 
fynd av ljus i det som, bland annat utifrån förekomsten av ljus, antagits vara tidiga, kristna gravar.58 

Från Sverige finns inga motsvarade gravfynd, vare sig av ljus, järnlampor eller ljusplattor. Däremot 
har enstaka fynd gjorts på andra platser. En 1,6 cm tjock vaxrulle, sannolikt ett ljus, har hittats på Norra 
gärdet i Gamla Uppsala. Fyndomständigheterna är inte helt tydliga, och fyndet har inte daterats i sig, men 
sammantaget hör flertalet fynd från undersökningen till 700- och 800-tal.59 Från vikingatid finns också fynd 
av enstaka öppna keramiklampor från Birka. Dessa är tjockväggiga och har en tapp i mitten, som stöttat en 
veke.60 Lampornas relativt anonyma form gör att det inte är säkert att alla fynd har identifierats.61 Keramik-
lampor från slutet av vikingatiden har vidare hittats i Gamla Uppsala. Två av fynden påträffades i grophus.62 

                                                        
49 Rygh 1885, s. 23 
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Flera av de vikingatida glasbägarna, framför allt de trattformade, har samma form som Medelhavs-
områdets glaslampor. Grace Crowfoot och Donald Harden, som diskuterat detta, menar att bägarna an-
vändes som lampor i Egypten, Syrien och Jordanien, samtidigt som de användes som dryckesbägare i 
Västeuropa. De påpekar dock att det inte är omöjligt att de använts som lampor även här.63 Parallellen 
har även tagits upp av Bjarne Gaut, i samband med glasfynden från Kaupang.64 En trattbägare använd 
som dryckeskärl finns avbildad i en handskrift från cirka 870.65 I övrigt är tolkningen att glasbägarna 
använts för dryck i skandinaviska sammanhang främst gjord utifrån kontexten, där de kan ses som ingå-
ende i en exklusiv dryckeskultur med rituella inslag medan lampor inte på samma sätt kan beläggas vid 
prestigefyllda ritualer. En annan sak som talar för att kärlen använts som dryckeskärl är att hankar som 
på lamporna i Medelhavsområdet använts för upphängning i vissa fall på de frankiska bägarna omvand-
lats till dekorativa element, utan någon sådan funktion. 

Det har påpekats att det är anmärkningsvärt att inte antika keramiklampor hittats i Norden, med tanke 
på deras frekventa förekomst i den romerska världen och de många andra romerska föremål och influenser 
som tagits upp.66 En orsak kan vara att de slutna typerna av keramiklampor, liksom glaslamporna, var 
gjorda för att eldats med vegetabiliska oljor. Det är oklart om sådana användes till bränsle norr om  
Alperna, vilket kan vara en förklaring till att lamporna inte anammades. Det fanns dock även inhemska 
oljeväxter och det bör inte ha varit omöjligt att importera olivolja, vilket skedde under medeltiden. Till 
skillnad mot glaslamporna tycks dock de antika lamporna av keramik inte heller ha ”hybridiserats”, knutits 
till nya praktiker och getts andra betydelser.  

I de nordvästra, romerska provinserna användes däremot en annan typ av lampa, anpassad för talg. 
De senare, medeltida, ljusredskap i norra Europa som är tydligt präglade av de antika är även i övrigt 
främst kopplade till ljus av vax eller talg. Av den stora, antika belysningsrepertoaren är det alltså främst 
dessa som tagits upp här, medan slutna lampor, anpassade för lättflytande, vegetabilisk olja fortsatt att 
användas i Medelhavsområdet.  

Sammantaget kan fynden från danska och sydnorska kammar- respektive båtgravar knappast sägas 
representera ett vardagligt ljusanvändande. De är dels kopplade till en samhällselit, dels troligen till rituella 
sammanhang. Vaxljusen kan generellt betraktas som ett kristet inslag, även om detta inte motsäger att de 
kan ha använts vid ceremonier som inte varit kristna. Den ljusstump som hittats i Gamla Uppsala är 
intressant, eftersom det är det enda fyndet som är känt utanför gravsammanhang. Fyndomständigheterna 
är dock inte helt klara, och det är svårt att dra några vidare slutsatser utifrån detta enda fynd, mer än att 
konstatera att det är mycket ovanligt. Ljuset representerar samma typ som de smalare av ljusen från  
kammargravarna från 970-talet i Gniozdovo i Smolensk.67 Det som är kvar av ljusen kan närmast beskrivas 
som vaxrör, tillverkade genom att en platta av vax lindats runt en veke som varit betydligt tjockare än vaxlag-
ret runt den. Detta gör dem till något av ett mellanting mellan det vi idag skulle kalla ljus och fackla eller 
bloss. Mammenljuset representerar en annan slags ljus, mer likt dagens motsvarigheter, där vaxet utgjort  
huvuddelen. Ljuset i Jelling är sannolikt ett altarljus. 

Vad stavlamporna har eldats med är inte känt. I den i Sutton Hoo-graven fanns bivax. Det är också 
möjligt att lamporna använts som fyrfat, där till exempel tjärved eldats, samt att olika typer av bränslen 
kan ha använts vid skilda tillfällen i en och samma lampa. Något som talar för att fast bränsle använts 
snarare än flytande är att flera av lamporna är mycket flacka.68 

De enkla keramiklamporna från Birka och Gamla Uppsala kanske däremot kan kopplas till ett mer 
världsligt användande. I Gamla Uppsala gjordes fynden i anslutning till grophus. 

Medeltida ljuskällor  
Belysningsredskap är alltså sällsynta fynd från den skandinaviska förhistorien, vilket inte är detsamma som 
att belysning inte alls har använts. Handhållen, mer temporär belysning, ofta i form av trästickor, är något 
som har brukats parallellt med andra belysningsmetoder fram till modern tid, och något som sannolikt 
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även nyttjats före medeltiden. Under medeltiden har belysningsredskap, att döma av antalet fynd, blivit 
vanligare, framför allt under senmedeltiden och främst i kyrkliga sammanhang och i frälsemiljöer, något 
senare i urbana kontexter. Utanför dessa sammanhang har belysningsredskap varit relativt ovanliga. 

När ordet ljus används i medeltida källor refererar detta främst till lågan, ljuseffekten. Det är inte alltid 
tydligt vilken ljuskälla som använts. Gränsen mellan det som idag benämns ljus, bloss och fackla har varit 
flytande och sannolikt inte alltid betydelsefull. Då jag gör skillnad mellan dem här, till exempel för att 
förtydliga hur olika belysningsredskap använts, utgår jag främst från dagens användning av orden. Jag skiljer 
mellan å ena sidan gruppen bloss och facklor, där tjära, harts, talg eller vax i vissa fall använts för att kärnan – 
bränslet i blosset eller facklan – ska brinna bättre och jämnare, och å andra sidan ljus av vax eller talg, där 
dessa material i sig utgjort bränslet. Det finns dock inte någon skarp gräns mellan de båda grupperna.69  

Bränsle till lampor 
I lampor är bränslet ofta flytande, till exempel olja eller tran. Öppna lampor, vilket är det som använts i 
Norden, kan dock även eldas med fast fett från havs- eller landlevande djur. I Durham anges munkarna 
använda talg i sina lampor i sovsalarna och kyrkan, och från sydvästra Tyskland finns vida, skålformade 
keramiklampor från 1100- och 1200-tal som eldats med talg.70 Ett problem har varit att de fetter som 
användes som bränslen samtidigt var viktiga födoämnen. I Alaska, där öppna lampor inte bara använts 
som ljuskälla utan dessutom kunnat fungera som en enkel eldstad för uppvärmning och matlagning, bi-
drog detta till att det till vardags under 1800-talet bara eldades så mycket att de nödvändigaste sysslorna 
kunde utföras, och att man under perioder av svält inte eldade alls. Enligt uppgifter från århundradets 
mitt ska två tända lampor ha gett tillräckligt ljus för att kunna läsa och skriva och samtidigt hålla tempe-
raturen på mellan 10 och 15 grader inomhus.71 

I Norden har flera olika oljeväxter odlats, som hampa, lin, dådra, vallmo, valnöt och raps. I vilken 
mån dessa användes för att pressa olja ur är dock inte känt.72 Under medeltidens mitt har olivolja impor-
terats för att användas som smörjelse. Biskop Magnus Sommar i Strängnäs bad i ett brev daterat 31  
oktober 1535 skarabiskopen Sven Jacobi om hjälp att importera olivolja via Lödöse. Oljan var tänkt att 
vigas på skärtorsdagen.73 Oljerester från två medeltida oljekar, krismatorier, har analyserats och visat sig 
bestå av oliv- respektive rapsolja.74 Om olja även använts för belysning är dock osäkert.  

Olaus Magnus uppger att tran eller lyse av val och säl användes som lampbränsle, särskilt i de ”högtupp-
sattas” salar och i kyrkornas evighetslampor.75 År 1503 omtalas sältran som bränsle i en evighetslampa i 
dominikankyrkan i Västerås.76 Tran har förutom av säl framställts av olika sorters fisk samt av val. Ordet 
tran har möjligen börjat användas under 1300-talet, i samband med att nya framställningssätt introduce-
rades från Tyskland.77 Evald Lidén menar att det kan ha kommit in från lågtyskan i två olika omgångar, 
i ett tidigare skede till södra Skandinavien och i ett senare till Mellansverige.78 En äldre benämning är lyse. 
Olaus Magnus använder både tran och lyse och tycks inte heller skilja mellan valspäck och tran.79 Det har 
vidare funnits regionala skillnader i hur termerna använts. Peder Clausson Friis anger 1599 att valfett på 
norska kallades lyse, men tran på danska.80 Odd Vollan menar att de båda orden under 1500-talet beteck-
nade olika produkter. Tran var framställt genom kokning medan lyse var det fett som flöt upp och skummades 
av när exempelvis fisklever upplösts efter att ha lagts att ruttna.81  
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Tran har, förutom som bränsle i lampor, använts för olika skinn- och pälsarbeten, för att täta båtar med 
samt även för medicinskt bruk.82 För belysning har tran kunnat utvinnas ur vilka fiskar och vattenlevande  
däggdjur som helst, medan andra krav funnits vid till exempel skinnberedning.83 

I Norge har en storskalig framställning ägt rum. Under högmedeltid exporterades tran till England. 
Vollan menar att exporten till en början gällde tran tillverkad av säl eller grönlandshaj, men att torsklever 
senare tog över i samband med torrfiskproduktionen.84 Från yngre järnålder finns det arkeologiska belägg 
för en relativt omfattande tranframställning i Nordnorge, främst i norra Troms och Finnmark. Här finns 
över 700 registrerade gropar, klädda med stenhällar, där tran troligen framställts av valspäck. Av dateringarna 
att döma tycks verksamheten ha varit som mest intensiv 600–900 e.Kr. Som Gørill Nilsen påpekar är det dock 
inte troligt att det tran som producerades här i huvudsak användes som bränsle i lampor, eftersom det inte finns 
några samtida lampfynd. Hon lyfter istället fram tranets betydelse som tätningsmedel, inte minst för båtar.85  

Under senmedeltiden gick mycket av exporten till hansestäderna. Priserna steg kraftigt mellan 1300 och 
1500, vilket Vollan antar berodde på ökade behov av belysning.86 Även här kan dock användningen inom 
sjöfarten ha varit ett viktigt avsättningsområde. 

I Sverige har enstaka mindre gropar, både från sten- och bronsålder, som undersökts tolkats som möj-
liga lämningar efter tranframställning.87 Under medeltiden har tran sannolikt både framställts i mindre 
skala och något mer storskaligt. Ett exempel på det senare är de så kallade själabodarna i Stockholm, där 
tran kokades. Det var inte tillåtet att sälja okokt tran till de utländska uppköparna.88 Det äldsta omnäm-
nandet av själabodarna är i ett diplom från 1305. Bodbenämningen till trots framställdes tran inte enbart 
av säl, utan även av fisk.89 I Österbotten och på Åland hade säljakten en stor betydelse under medeltiden, 
och tranframställningen syns i flera skriftliga källor från 1500-talet, bland annat skattelängder. Både tran 
och sälspäck exporterades i stor mängd via Åbo.90 

Merparten av de registrerade lämningar som kan knytas till trankokning i Sverige, närmare 90 stycken, 
finns dock i Bohuslän och hör till 1700-talet.91 Här hade tran redan tidigare framställts för husbehov, men 
under den stora sillfiskeperioden under 1700-talet skedde tillverkningen i stor skala, på minst 400 platser.92  

En anläggningstyp som föreslagits höra samman med trantillverkning, vilket dock är omdiskuterat, är 
så kallade lerbottnar – lerklädda, trågliknande gropar som ofta är ett par decimeter djupa och belägna 
nära kusten. En stor del av dem kan kopplas till det tidigmedeltida sillfisket. Lerbottnar har hittats i ett 
stort antal i Malmö, Falsterbo och Ystad men förekommer även på andra platser längs Skånes kust samt 
i Blekinge och på Själland, Öland och vid Paviken på Gotland.93 De har använts från mitten av 1100-talet 
och omkring cirka 1300 försvinner anläggningstypen helt.94 De funktionella tolkningarna, som alla är 
kopplade till fisket, har ifrågasatts av Lars Ersgård, som istället vill se lerbottnarna som en symbolisk mar-
kering tillkommen vid en muntlig överlåtelse av rätten att handla på marknaden.95 Detta utesluter dock 
inte en samtida, praktisk funktion, och det är i sammanhanget värt att notera att lerbottnarnas använd-
ningstid grovt sett sammanfaller med lampfynden i Lund (se nedan). Om trågen använts för tranframställ-
ning skulle deras försvinnande, som Leifh Stenholm påpekar, också kunna sättas i samband med ett ändrat 
produktionssätt för tran – det vill säga att denna vara började framställas genom kokning.96 På språkliga 
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grunder har det alltså föreslagits att den nya metoden, att framställa tran genom kokning, införts från Tysk-
land. I samband med detta har det förmodligen varit en fördel att redan från början placera råvarorna i 
flyttbara behållare, i likhet med den hantering som finns beskriven från 1700-talet i Norge.97 

Oavsett om lerbottnarna använts vid tranframställning eller ej ger själva tillverkningsmetoden vid han-
den att mycket enkla anläggningar kunnat användas. Förutom i gropar kan tranet, innan det började 
framställas genom kokning, potentiellt också ha framställts i flyttbara behållare av exempelvis trä, skinn 
eller keramik. Från sen tid finns uppgifter från Bohuslän om hur små mängder lyse framställts genom att 
torsklever lades i flaskor som hängdes upp i solen.98 Enkla, och kanske till och med mobila, anläggningar 
skulle kunna förklara verksamhetens relativa osynlighet i det arkeologiska materialet.  

Kraven på tran som skulle användas till bränsle i lampor var, som nämnts, lägre än om varan skulle 
brukas för andra ändamål. I lampor kunde också späck från såväl säl och val som talg från landlevande 
djur användas direkt. Från senare, historisk tid finns exempel på att en rad olika sorters djurfett använts 
som lampbränsle. Hästister, eller hästolja, har eldats i Västergötland och Uppland och från Skåne finns 
uppgifter om att igelkottsfett användes, i brist på annan talg, men att detta var svåreldat.99 Under sin lapp-
ländska resa påpekar Linné att samerna inte använde ljus, men kunde bränna rentalg för att få belysning. 
Renen gav dock mycket lite talg och denna användes även som föda.100  

Ett annat bränsle som använts i lampor är rovolja, en form av rapsolja, som började användas i större 
omfattning för detta ändamål under 1700-talet. Rovoljan fortsatte att vara vanlig även efter att fotogen 
börjat användas mer allmänt som lampbränsle under 1860-talet. I takt med att fler började använda olje-
lampor under 1800-talet skedde också en rad olika mer eller mindre lyckade försök att uppfinna alternativa 
bränslen. Kamferolja är ett exempel. Parallellt pågick olika försök att använda elektricitet som ljuskälla.101 

Lysstickor, facklor och bloss 
Trästickor och bloss hörde till vardagen i Sverige ännu under 1800-talet, på många håll fram till sekelskif-
tet 1900, och även om de faktiska beläggen är få var detta sannolikt mycket vanliga former av belysning 
också under medeltiden. Det exempel som oftast lyfts fram i detta sammanhang är Olaus Magnus beskriv-
ning av bruket av trästickor. Hans text illustreras av en man och en kvinna som bär långa lysstickor i 
munnen, något som Olaus Magnus beskriver som en lösning när båda händerna var upptagna med arbete 
(se figur 14). Mannen på bilden bär en korg och en stor kanna. Kvinnan spinner, med en slända, och har 
en bunt långa stickor i bältet. Linet är fäst med ett band runt huvudbonaden och Olaus Magnus noterar 
att även trästickor kunde bäras på liknande sätt, instuckna i huvudbonaden. Han konstaterar också att 
den här typen av belysning passade bäst utomhus. Anledningen han anger är inte brandrisken, utan luk-
ten. Många hade svårt att fördra röklukten från de brinnande trästickorna, särskilt havande kvinnor, som 
kunde drabbas av missfall av den skadliga röken, menar han. Olaus Magnus anger vidare att de mycket 
långa nätterna gjorde att nordborna använde sig av en rad olika sorters belysning för att klara av sina 
sysslor. Förutom stickor användes naturligt kådrika torrvedsfacklor i olika former över hela Norden, på 
samma sätt som vax- eller talgljus. Även vanliga, armslånga ljus användes på en del håll.102  

Olaus Magnus skrev i första hand för en kontinental publik och lyfte gärna fram det som var  
annorlunda och uppseendeväckande. Detta kan vara bakgrunden till att han uppehåller sig vid stickorna 
som bars i munnen, och inte berättar mer om hur de ”vanliga ljusen” användes. Troligen användes de 
”som vanligt” vilket inte var intressant att beskriva. Han går inte in på några regionala skillnader, även 
om han antyder att ”vanliga ljus” inte användes överallt. Möjligen är hans beskrivning mest förankrad i 
mellersta och norra Skandinavien, vilket troligen var de delar han själv sett mest av.103 
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Utöver Olaus Magnus beskrivning finns få direkta belägg för användandet av trästickor under medeltiden 
i Norden. En text som ibland lyfts fram i sammanhanget är Magnus Lagabøters bylov från 1276. Här 
anges att det inte är tillåtet att sätta ljus i vägg eller bord. Om vi ser till vilka alternativ som fanns, vilka 
ljusredskap som förekommer vid denna tid, skulle texten kunna syfta på stickor som satts in direkt i en 
springa i vägg eller bord, utan hållare. Även tunnare ljus av talg eller vax var dock tillräckligt mjuka för att 
kunna sättas fast med hjälp av en droppe smält talg utan hållare på ett någorlunda plant underlag. Att talgljus 
klämdes fast direkt på bordet eller på spisen finns omtalat från 1800-talet, exempelvis från Uppland.104 Formu-
leringen skulle också kunna syfta på en hållare som sattes in i en våg- eller lodrät yta. En stor del av hållarna 
har dock troligen inte varit mobila på det sätt att de flyttats runt och satts fast på olika ställen. De har snarare 
använts i ljusstakar, ofta med träfot, eller varit mer eller mindre fast placerade på, eller inmurade i, väggen (se 
31). Det går med andra ord inte att säkert avgöra närmare vilken typ av ljuskälla som avses i den norska stads-
lagen och det var förmodligen inte heller det viktiga att lyfta fram i sammanhanget.  

Arkeologiska fynd av lysstickor är ovanliga även från städerna där bevarandeförhållandena skulle till-
låta att sådana fanns kvar. Anledningen är förmodligen främst att de har eldats upp när de använts klart, 
men det finns även en möjlighet att de inte tillvaratagits eller identifierats i så hög grad. Vid undersök-
ningarna i Västannortjärn i Dalarna var däremot lysstickor det absolut vanligaste fyndet. Dessa var av 
furu och hade bränts ned så att ungefär 5–10 cm av stickan återstod. Bland träfynden från tjärnen fanns 
både jordbruksredskap och föremål som kunde kopplas till fiske, som båtdelar, flöten, sänken och delar av 
en mjärde. Det är troligt att även stickorna använts i samband med fiske.105  

Från senare århundraden finns åtskilliga skriftliga beskrivningar och avbildningar som visar dåtidens 
bruk av stickor. Det har funnits en rad olika benämningar på dessa, som jag inte går in på här. Ofta har 
kådrik ved, till exempel från stubbar efter stora träd, använts. Det har också förekommit att stickor doppats 
i exempelvis beck eller tjära.106 Under 1700- och 1800-talet har stickorna både använts som rörliga ljuskällor 
och i mer fasta anordningar. Som Olaus Magnus beskrev gav stickorna upphov till rök, och både i hans egen 
och i senare skildringar finns olika former av rökhuvar omnämnda. Rökhuvar har även använts tillsammans 
med tranlampor i Norge och Västsverige.107 När Linné beskriver hur bönderna i gränstrakten mellan Småland 
och Skåne använde trästickor av god, lättkluven furu ”istället för ljus” nämner han inga rökanordningar, men 
väl att röken färgade tak och väggar bruna. Han påpekar att stickorna visserligen gav ifrån sig lite rök, men 
såg den inte som skadlig. Att det här var en belysningsform som han själv var van vid framgår av kommen-
taren från Österbotten 1732, där han noterar att trästickor användes, precis som ”hemma” i Småland.108  
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Figur 14. Bruket av lysstickor i Norden enligt Olaus Magnus 1555, bok 2 kapitel 17. 



Ett vanligt sätt att ordna belysning var att ställa trästickorna i eldstaden. Särskilda ljushärdar eller 
lysspisar finns också omnämnda på flera platser. Dessa användes både där eldstaden var konstruerad så 
att den inte gav ljus, till exempel för att lågorna doldes bakom en ugnslucka, och vid tidpunkter då det 
inte eldades i spisen. Både i Norge, framför allt i landets östra delar, och i Sverige har olika former av 
separata ljushyllor, luckor eller ljushärdar använts under senare, historisk tid.109 

I frågelistsvarens beskrivningar av hur stickor användes för belysning anges att dessa gav bäst effekt 
om de hölls vågrätt då de brann. De behövde också trimmas regelbundet – sotet och glöden kunde skäras 
bort med kniv eller avlägsnas genom att stickan ströks mot en annan sticka. Eftersom nedfallande glöd 
utgjorde en brandfara placerades stickan ofta så att glöden föll på spishällen, eller så ställdes en vattenbalja 
under den brinnande stickan. Stickan kunde hållas av någon, ofta ett barn, klämmas fast i en hållare, eller 
läggas på en brandtålig yta som en häll av järn eller sten eller ett galler över en hink fylld med vatten. En 
rad olika lösningar finns beskrivna. Det har förekommit att stickor fästs i ett särskilt hål ovanför spisen, i 
en springa eller i grytvindstolpen, placerats över en bordskant och skjutits fram efter hand, ställts i sand 
eller i en järngryta. Från Dalarna nämns också blosshållare som kunde fästas i en vägg. Dessa utgjordes 
av en ögla där blosset stacks ned. Stickor bars med till utrymmen där det inte fanns eldstad. Från Öster-
götland nämns att lysstickor kunde bäras i munnen om händerna behövde hållas fria.110 Eldkorgar med 
trästickor har exempelvis använts vid fiske och i Lappland användes upphängda eldkorgar under 1800-
talet även i ladugårdar. Under korgen placerades en urholkad stock med vatten.111 Användandet av trä-
stickor som ljuskälla minskade under 1800-talet, då olika former av lampor eldade med olja och senare 
fotogen blev mer allmänna. De fortsatte dock att brukas som ett komplement.112 

Bloss och facklor 
Ordet bloss har, liksom ordet ljus, använts i vid mening. Det har under historisk tid kunnat beteckna både 
buntar av stickor och enstaka sådana samt facklor. Ordet har dessutom använts för att beskriva tunna 
ljus.113 Precis som ordet ljus syftar bloss såväl på lågan, det lysande som på det som använts som bränsle. 
Ofta tycks den första betydelsen ha varit den primära. 

Göran Sjögård betecknar utifrån frågelistsvaren bloss som buntar av stickor. Facklor bestod istället av 
”vax, tjärindränkta blånor och beck.” Dessa tillhörde inte de vardagliga ljusredskapen, utan användes vid 
högtidliga tillfällen. Bloss uppges ha använts vid resor och transporter i mörker, samt vid olika arbeten som 
utfördes utomhus efter mörkrets inbrott. Att hugga ved, sko och sela en häst, fiska med ljuster, kola och mala 
i skvaltkvarnen nämns som exempel på sysslor där belysning behövdes. I vissa trakter användes bloss även 
inomhus, i stall, ladugård, smedja och vedbod, även om detta i allmänhet ansågs som alltför eldfarligt.  
Blossen skulle hållas svagt lutande då de brann, och sotet behövde slås av efter en stunds brinnande.114 Gösta 
Berg menar att det var vanligast med hållare för bloss inomhus i bygder där man inte hade öppna eldstäder, 
det vill säga framför allt i de områden där kaminliknande sättugnar användes, vilket främst var i Skåne, 
Halland och Blekinge, samt i de områden där rökugnar brukades.115 I det tidiga 1800-talets Dalarna uppger 
Lars Levander att man undvek de rökiga blossen inomhus. Han anger dock att de använts vid situationer 
som krävde extra mycket ljus, som bak.116  

Under medeltiden har ordet bloss ofta använts om den typ av stora ljus, eller facklor, som använts till 
ljusstavar.117 Carl Lagerberg beskriver sådana facklor som grova ljus, med kraftiga, hopflätade vekar och 
stöpta i beck, talg eller vax. Han menar att denna typ av facklor eller ljus kunde användas både ute och 
inne, i borgar och slott.118 Detta beskrivs både av Olaus Magnus och av Snorre Sturlasson (cirka 1179–1241) 
som i Heimskringla berättar att kung Olav Kyrre (cirka 1050–93) hade kertesvenner vid gästabudsborden, vilka 
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höll lika många ljus, kerter, som det fanns förnäma gäster.119 Om detta verkligen skedde vid Olav Kyrres 
gästabud är mer osäkert än att Snorre Sturlasson såg detta som en del av den hovetikett han tillskriver 
kungen. Seden med ljusbärare finns också omtalad i samband med senmedeltida gillessammankomster.120 

Olaus Magnus berättar att ”konstrikt förfärdigade” facklor användes vid bröllop. Bruden leddes till 
altaret vid skenet av dessa. Han nämner också att facklor, förmodligen av en annan typ, kanske mer lika 
dem som Sjögård beskriver, användes vid krigståg. Dessa skulle helst vara av kådrik gran.121 De facklor 
som finns med bland de inventarier som räknas upp från Uppsala domkyrka under senmedeltiden var 
förmodligen av den förstnämnda sorten. Två anges höra till Själakoret 1435 och lika många till S:t Annas 
altare 1475.122 Facklor av den här typen, framställda som långa, jämntjocka ljus med en kort, spretig låga i 
toppen, återfinns avbildade i senmedeltida kalkmålningar och på flera altarskåp (jfr figur 18 och 19).123 

I flera andra, medeltida avbildningar som anses föreställa facklor stämmer dessa dock närmast in på 
det Sjögård kallar bloss. Två helgon som brukar avbildas med facklor är Antonius och Agata.124 På en 
träskulptur från Länna kyrka i Uppland framställs Antonius fackla som ett knippe av tunna stickor eller 
liknande, sammanbundet i nederdelen. Skulpturen är tillverkad i Nordtyskland under 1400-talets sista 
fjärdedel.125 I Roslags-Bro kyrka, på målningar från 1471, framställs Agatas martyrium. Facklan hon 
bränns med avbildas som en bunt, kanske av tjärstickor. En äldre avbildning finns från en gotländsk 
bildsten från tidigt 700-tal, från Hammars i Lärbro. Här avbildas en kvinna som håller i en fackla, men 
inte på en detaljnivå som möjliggör att uttala sig om facklans konstruktion.126  

Arkeologiska fynd av facklor och bloss är ovanliga. I Åbo har dock en fackla från 1300-talets slut eller början 
av 1400-talet hittats. Denna var tillverkad av två trästavar som lindats med tyg i ena änden och doppats i tjära.127 
Även i kvarteret Kvasten på Norrmalm i Stockholm har ett tjärbloss hittats, i lager daterade till 1660–1720. Här 
hade ylletyg lindats runt två bearbetade pinnar och fästs med ett snöre.128  

Facklor är sällsynta även i skriftliga källor. År 1628 stals en fackla från tjänaren till en adelsman i Stockholm, 
i samband med ett bråk. Åren 1726 och 1757 utfärdades förbud mot att använda facklor utomhus i samma 
stad, med tanke på brandfaran. I övriga städer i landet gällde förbudet från 1801.129 
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Figur 15. Helgon med stavlampa. Trefaldighetskyrkan i Arboga, 1400-talets första hälft. Foto: Lennart Karlsson, SHM. 
Figur 16. Vikingatida stavlampa från Jarlsberg Hovedgård, Tønsberg. Skaftet är 44 cm långt, skålen 15–16 cm vid.  
C 55000. Foto: KMO (CC BY-NC-ND 3.0). 
Figur 17. Lamp- eller blosstav. Korportalen i Martebo kyrka, Gotland, 1330-tal. Foto: Linda Qviström. 
Figur 18. Fackla eller bloss. Härkeberga kyrka, Uppland, 1480-tal. Foto: Linda Qviström. Jfr figur 19. 



Ljus av vax och talg 
De äldsta, kända varianterna av ljus utgörs av vekar, rep eller facklor doppade i fett, vax eller tjära. Denna 
typ av belysning har fortsatt att användas in i modern tid. Ett exempel är de engelska veketågsljusen 
eller -blossen, ett annat de tunna, böjliga ljus lindade till nystan, vaxstaplar, som finns avbildade på 
senmedeltida målningar. Bitar av vaxstapelljus har också hittats i medeltida sammanhang. På avbild-
ningarna används vaxstaplarna utan hållare. Den upplindade vaxsträngen fungerade i sig som stöd eller 
fot åt den del som eldades. Åtminstone från 1500-talet och framåt har hållare i regel använts.130  

Ett tidigt exempel på en ljusstake utformad för den här typen av veka ljus finns från Tutankhamons 
grav från 1300-talet f.Kr. Ljusstakar med en stötta för smala ljus har även hittats i etruskiska gravkammare 
i Orvieto, från cirka 400 f.Kr. Från den romerska antiken finns sedan både ljusredskap och skriftliga om-
nämnanden av ljus, gjorda av såväl vax som talg. Användandet av ljus ökade troligen efter 300-talet.131 
De äldsta fynden av vaxljus norr om Alperna kommer från gravar vid Oberflacht i Baden-Württemberg 
i Tyskland, daterade till 500–600-tal. Dessförinnan finns belägg för facklor av trä eller textil, stöpta i harts, 
talg eller vax. De tidigaste vaxljusen som hittats är dock inte stöpta, utan har, som tidigare beskrivits, 
tillverkats genom att tunna vaxplattor lindats runt en veke. I Oberflacht hade en liten mängd harts tillsatts 
i vaxet, möjligen för att göra det mer stabilt, eller för att det skulle dofta vid förbränningen. I gravarna 
hittades även fragment av svarvade träljusstakar.132 

Från England finns enstaka fynd av romerska ljusstakar.133 I vilken utsträckning vax- och talgljus kom 
att användas efter den romerska perioden är dock inte känt. Under den senare delen av 800-talet beställde 
Alfred den store ljus för att kunna mäta tid i mörkret. Sex ljus efter varandra skulle enligt beräkningarna 
brinna ned på 24 timmar.134 Från 1000-talet och framåt finns fynd av ljusstakar från samma land och vid 
mitten av 1300-talet omnämns vaxhandlare. Hundra år senare, 1462, fick talghandlarna burskap i  
London. Från Paris finns uppgifter från 1200-talet om ljusstöpare som gick runt och samlade in talg för 
stöpning. I skriftliga källor som omtalar ljus i sekulära miljöer i England är det talgljus som nämns. Vaxljus 
användes nästan enbart i kyrkliga sammanhang.135 

Det äldsta fornnordiska ordet för ljus är kerte. Det tidigaste belägget för detta är från mitten av 900-
talet. Ordet kommer av latinets charta och kan kopplas till att hoprullat, vaxbestruket pergament använts 
som ljus.136 Ett möjligt exempel är det redan nämnda från en kammargrav i Søllested i Danmark.137 
Vaxljusen från gravarna i Danmark och södra Norge är också de äldsta kända exemplen på sådana i 
Norden. Liksom dessa har de 1,0–1,4 cm tjocka, medeltida vaxljus som hittats bakom altaret i Borgunds 
kyrka i Norge tillverkats av tunna vaxplattor. I Borgund var det två lager vaxplattor som lindats runt en 
grov, tvinnad veke av hampa. Ljusen bestod dock till huvuddelen av vax. Veken bidrog förmodligen till 
att ljusen både rann och utvecklade mycket rök, även om den trimmades.138 Vaxljus, eller delar av sådana, 
har hittats i flera norska kyrkor. I Hopperstad har ett 1,6 cm tjockt och 15 cm långt, delvis nedbränt, ljus 
hittats. Vekarna har, där detta anges, varit av hampa eller lin. Fynd finns även från Loms kyrka i Oppland 
från kyrkorna i Høre och Ringebu samt i Bø kyrka i Telemark.139 I Sverige är fynd av vaxljus i mer ovanligt 
men i Hedared i Västergötland har ett ungefär 30 cm långt och drygt 3 cm tjockt vaxljus hittats. Från Norra 
Kyrketorps kyrka i samma landskap finns sex tunna vaxljus, som möjligen är medeltida. Ljusen är mellan 13 
och 46 cm långa och 0,5–1 cm tjocka och hittade i en nisch i kyrkans absid.140  

Finare ljus blektes och kunde också färgas, målas, dekoreras, spiralvridas och till och med förgyllas. 
Från Norge finns uppgifter om att de stora altarljusen beställdes av specialiserade verkstäder i Nederlän-
derna eller norra Tyskland. Dit kunde också vax sändas för tillverkning av ljus. Även ljusstumpar från  
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vaxljus samlades ihop som råmaterial. Ett senare exempel på att resterna av föregående års altarljus smäl-
tes ned för att återanvändas finns från Visborgs slott från 1619.141  

Altarljusen var stora och något koniska (jfr figur 21). De delar av ljus som hittats i kyrkor är betydligt 
smalare än så. Merparten är 1–1,5 cm tjocka och representerar sannolikt offerljus. Den stora fördelen 
med talgljus var att råmaterialet var någorlunda lättillgängligt och billigt. I övrigt fanns det mest nackdelar 
jämfört med vaxljusen. Talg är mjukare och har lägre smälttemperatur, det smälter vid 50 grader medan 
vax smälter vid 62 grader. Talgljusen härsknade när de blev gamla och var dessutom begärliga för fåglar, 
råttor och möss. De osade mer när de eldades, slocknade lätt och brann ojämnt, varför de krävde ständig 
passning. Även vaxljusen behövde dock betydligt mer underhåll än dagens ljus för att brinna jämnt.142 Till 
trimningen av vekar har kniv eller speciella vekesaxar använts.143 Hur mycket ljusen osade och rann berodde 
delvis på veken. Material som använts till vekar är lin av olika kvalitet, som blångarn eller ”skäktefällsgarn”, 
och hampa. Hampa osar mer och har åtminstone under senare århundranden mest använts till ljus av sämre 
kvalitet.144 Från Norge finns uppgifter om import av papyrusvekar, som brann bättre och långsammare och 
sotade mindre.145 Plinius d.ä. (23–79 e.Kr.) nämner att vekar till vaxljus även kunde göras av tågväxter.146 
Det är osäkert om sådana använts i Sverige och Norge under medeltid men senare har tunna ljus med 
tågvekar tillverkats i Storbritannien och Danmark. Så kallat lampgräs – veketåg (Juncus effusus) och knapptåg 
(Juncus conglomeratus) – hör också till de växter som använts som lampvekar i södra och västra Sverige.147  

Från senmedeltid och framåt finns skildringar av olika typer och kvaliteter av ljus. När talgljusen stöptes 
gjordes ljus med olika tjocklek och antal vekar, ofta anpassade för specifika tillfällen eller användningsområ-
den. Julljuset nämns ofta som det största. De tunnaste varianterna doppades bara en gång i talg, och använ-
des därefter raka eller nystade, som vaxstaplar.148 I Greger Matssons kostbok för Stegeborg 1487–92 finns flera 
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Figur 19 (till vänster).  
Spiralvridet ljus eller bloss 
med flera vekar. Hemse 
kyrka, Gotland. 1400-talets 
mitt. Foto: Lennart Karlsson, 
SHM. Jfr figur 18. 
 

Figur 20 (mitten). Spiral-
vridet ljus. Korstol från om-
kring 1420, Roskilde kyrka. 
Foto: Linda Qviström. 
 

Figur 21 (till höger). 
Kvinna med altarljus. Kor-
portalen i Martebo, Got-
land. 1330-tal. Foto: 
Linda Qviström. 



omnämnanden av spisljus respektive herreljus. Talg nämns många gånger, men inte vax.149 Även i en in-
ventarieförteckning från 1553, upprättad på sätesgården Stora Benhamra i Uppland delas ljusen in i  
herreljus och spisljus. En kista av vardera slaget fanns på gården då förteckningen upprättades. Det framgår 
inte om ljusen var av vax eller talg, men talg – skirat och oskirat – räknas upp bland det som förvaras i 
gårdens visthus, medan inget vax nämns.150 När kungsladugården i Skällnora etablerades 1552 fick de andra 
fogdarna till en början leverera talg till spisljus. Först efter fyra år blev gården självförsörjande på varan, och kunde 
dessutom skicka talg till Stockholms slott. På Skällnora gick det åt 3–4 marker talgljus per vecka, det vill säga drygt 
ett kilo, enligt räkenskaperna från 1556–57.151  

Kyrkans ljus 
Sannolikt var det genom kyrkan som ljus introducerades i Skandinavien. När sådana nämns i landskaps-
lagarna är det i samband med kyrkan, och det är från kyrkliga miljöer flest ljusredskap förekommer under 
hela medeltiden, men mest påtagligt under tidig medeltid. Ljusen har fyllt flera funktioner i kyrkan. De 
användes som utsmyckning, som en del av den liturgiska rekvisitan, som förmedlare av kristen symbolik 
och som belysning. Förutom på altaret kunde ljus finnas vid helgonskulpturerna, framför allt på kyrkans 
sidoaltare. Ljus finns också omnämnda vid dopfunten och under senmedeltiden kunde ljus eller lampor 
även användas för att belysa sakramentsskåp, som i en del kyrkor vid denna tid försågs med gallerdörrar 
istället för hela trädörrar, så att hostian skulle kunna beskådas utifrån.152 I Åbo klockarelag från 1400-talets 
sista kvartal nämns en lång rad ljus som användes i kyrkan och som klockaren på olika sätt ansvarade för; 
ljusstakar i högkoret, ljus på S:t Henriks altare, på sockenaltaret samt vid helige Hemmings grav, ljus på 
väggarna, sannolikt i väggarmar, bokljus samt bloss, som skulle bäras in i högkoret. Dessutom skulle klocka-
ren tända ljus runt kyrkan vid kvällsvaka.153 

I Smålandslagens kyrkobalk fastställs att ingen kyrka ska vara utan ljus. ”Hon skall hava tre ljus, två 
altarljus och ett dopfuntsljus.” Altarljusen och dopfuntsljusen är sannolikt detsamma som Västgöta- 
lagarnas fram- respektive bakljus.154 

Ansvaret för ljusen i kyrkan läggs i landskapslagarna på den som har hand om nycklarna. I Västgöta-
lagarna, där prästen anges som ansvarig för kyrkans lås, faller dock ansvaret för de bakre ljusen istället på 
den som tänt dem. Prästen skulle svara för framljusen. Andra än prästen kunde alltså tända ljus i den 
västra delen av kyrkan. Svealandslagarna och Dalalagen och alltså även Åbo klockarelag lägger istället 
ansvaret på klockaren.155  

Att ljuslågan i kyrkan symboliserade Kristus finns omnämnt på 1200-talet, av biskopen Guillaume  
Durand.156 Förutom att ljuset var en kristussymbol och ett vapen mot mörkrets makter ansågs vaxet, genom 
att bina sågs som rena och kyska, som en symbol för jungfru Maria.157 Trots restriktioner om att enbart 
vaxljus och olivolja fick användas i kyrkan som ofta nämns har det i praktiken förkommit att både tran och 
talg användes.158 I ett par av landskapslagarnas kyrkobalkar nämns kvalitetsskillnader mellan olika ljus. 
Vaxljus var idealet, men att även ljus av sämre kvalitet förekom framgår till exempel av Smålandslagen. När 
bonden skulle lämna ljus i samband med själamässor fick prästen inte avvisa ett sådant ens om det ”varken 
bränner hand eller handkläde”.159 Upplandslagen anger att om bonden själv hade ljus skulle prästen förrätta 
vigseln, oavsett ljusens beskaffenhet. Vid kyrktagning efter barnsbörd fanns däremot ett krav enligt samma 
lag på att ljusen måste vara av en viss kvalitet, de skulle innehålla vax för en halv mark. Fattiga kvinnor kunde 
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dock få bli kyrktagna med kyrkans ljus och obemedlade fick även vigas med ljus från kyrkan.160 Kyrktagnings-
seden kvarstod även i den första protestantiska kyrkohandboken 1529, där det anges att kvinnan skulle bära 
ljus i händerna och medföra ett offer som prästen fick. Vid Uppsala möte 1593 avskaffades seden officiellt.161 

Ljus användes alltså i en lång rad kyrkliga sammanhang – vid mässor, dop, begravningar, processioner, 
kyrkoinvigningar liksom vid vigslar och kyrktagningar. Ljus användes även då den sista smörjelsen utde-
lades. På en dopfunt från Viklau kyrka, från omkring 1130, framställs två personer stående med ljus på 
vardera sidan om Lasarus kista.162 Under 1300- och 1400-talet fanns föreskrifter om att ljus vid detta 
tillfälle skulle tändas på fyra ställen i huset. Vilken typ av ljus som skulle tändas anges inte.163  

Ljus finns också med i flera romanska stiftarbilder, där de både kan stå för stiftarens gåva till kyrkan 
och symbolisera dess invigning. I Sønder Kirkeby på Falster finns en sådan bild, där lekmannen Toste bär 
ett ljus medan prästen håller en oblat. Även en reliefbild i Ganthem på Gotland, som avbildar en man 
bärande vad som möjligen är ett ljus kan tolkas på liknande sätt.164 I Gualöv i Skåne finns två stiftarbilder 
från 1100-talet. Den ena föreställer en kvinna som håller en bok och ett vaxljus i handen, den andra 
hennes man. Av en inskrift framgår att kvinnan var död då målningen gjordes. Att hon håller i ljuset och 
boken har här föreslagits vara en hänvisning till dödsmässan.165  

I Åbo klockarelag, där det anges att klockaren inte bara var ansvarig för att tända och släcka ljus utan 
också för att tillverka dem – ”läggia sielfuer wekan til liwsomen” – nämns ljus för en rad tillfällen. Bok- och 
stakeljus, eller bloss, skulle användas i högkoret. Kyrkomässoljus att sätta på väggarna och mörka (fär-
gade?) ottesångsljus, kyndelsmässoljus och hallelujaljus nämns, liksom altarljus och ljus till helige Hem-
mings grav.166 Efter reformationen, i samband med att restriktioner kring ljusanvändande i kyrkorna ut-
färdades, räknar också ärkebiskop Laurentius Petri upp en lång rad ljus – kyndelsmässoljus, hallelujaljus, 
kristningaljus, brudeljus, kyrkogångsljus och mångahanda offerljus, större och mindre.167 De minsta var 
tunna votivljus, det största var påskljuset, som invigdes på påskaftonen. Ett annat tillfälle då ljus invigdes 
var vid kyndelsmässan – ljusmässan eller ”Marie rening” – som firades den 2 februari. Seden är känd från 
tidig medeltid i Västeuropa och förekom i hela Norden.168 Mässan anknyter till hur den gamle Symeon i 
Lukasevangeliet kallar Jesusbarnet ”ett ljus med uppenbarelse för hedningarna” (Luk 2:32). I samband 
med mässan skedde en ljusprocession, och till de ljus som välsignades hörde även sådana som skulle  
användas utanför kyrkan.169 Dessa sågs sedan som bärare av en magisk kraft, som kunde jaga det onda på 
flykten. Olaus Magnus beskriver hur ljusen kunde användas i processioner för att driva bort till exempel 
farsoter eller oväder och att ljus välsignade av en biskop ansågs särskilt kraftfulla. Ljusen bringande hälsa 
och kunde skydda vid barnsbörd. Det var också ett sådant ljus som skulle lämnas till prästen vid kyrkotag-
ningen. Enligt Olaus Magnus gick man med de välsignade ljusen genom kyrkorna och över kyrkogårdarna 
innan de lades på altaret. Efter att gudstjänsten avslutats styckades ljus och delades ut till alla i hushållet. 
Dagen därpå uttalade husfadern en välsignelse över sina barn, med ett av ljusen tända.170 

Smålandslagen ger en värdering av ljusen i samband med att prästens ansvar för kyrkans skrud fast-
ställs. Altarljusens värde anges till vardera ett halvt öre, dopljusets till ett öre. Detta kan jämföras med att 
kalk, korporale, mässbok och klocka värderades till tolv örar vardera och stolan till tre örar. Utifrån denna 
värdering var dopljuset alltså större än de båda altarljusen. Värdet är också jämförelsevis högt, särskilt 
med tanke på att ljusen var förbrukningsvaror. Samma lag nämner även mindre ljus, värda en penning 
(1/48 öre). Upplands- och Västmannalagen nämner inte vilka ljus som skulle finnas i kyrkan, däremot att 
tiondet bland annat skulle användas till vax och rökelse.171 

I flera av landskapslagarna anges att en viss summa pengar kunde lämnas istället för ljus. I Östgöta- 
och Smålandslagen specificeras att trettio ljus eller lika många penningar skulle offras i samband med 
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själamässor.172 I Östgötalagen anges summan som ska gå ”till offer och till ljus” i samband med kyrktag-
ning till två örtugar, vilket motsvarar de två ljus som nämns i flera av landskapslagarna.173 

Vid stora begravningar, som lagmannen i Uppland Birger Perssons, användes mängder av ljus. I de 
bevarade räkenskaperna från 1328 anges att tre lispund vax köptes in, till en kostnad av 9 mark och 5 öre. 
Ytterligare 2 mark betalades ut till skolgossarna i Uppsala, som beredde vaxet.174 Under högmedeltiden 
började ljus också tändas återkommande vid mäktiga personers gravar.175 I ett testamente från 1346 avsatte 
kung Magnus Eriksson och drottning Blanka flera gårdar till Vadstena kloster för att bekosta ljus till kyrkan. 
Ett vaxljus om tre lispund skulle enligt testamentet hållas brinnande, och vid makarnas grav skulle två ljus 
av ett halvt lispund vax och fyra ljus av ett lispund vax brinna varje vardag. I samma testamente omtalas 
ljusstakar av silver och kristall.176 Johan Ludolfsson, kanik i Uppsala och kyrkoherde i Storkyrkan i Stockholm, 
skänkte 1369 jord vars avkastning skulle bekosta en årsmässa för hans själ, ljus i kyrkan och utsmyckning över 
graven.177 I Lund har fyra ljushållare av bly hittats vid ärkebiskop Jakob Erlandsens grav i Klostergatan. Denne 
dog 1274.178 Sjuttio år tidigare testamenterade ärkebiskop Absalon fyra marker per år till S:t Laurentius kloster 
för att hålla ljus brinnande i kronan. Han anger däremot inte att ljus ska finnas vid hans egen grav.179 Grav-
lyktor, som skulle lysa upp gravar nattetid, har förekommit i Tyskland, Frankrike och Österrike.180  

Från skrinläggningen av S:ta Katarina i Vadstena klosterkyrka 1489 beskriver Nils Ragvaldson ett överdåd 
av ljus. En stor mängd sådana var tända, både i kyrkan och utanför – 120 vaxljus, talgljusen oräknade, tändes 
vid korgrinden då benen togs upp. Ljus placerades också på bjälkar som sattes upp runt altaret och i ängla-
försedda ljushållare. Även burna bloss användes och hela 536 lampor tändes i kyrkans korsmitt.181 

Flera av landskapslagarna anger alltså en fast taxa per ljus, som visar att dessa närmast användes 
som en egen valuta. Även bivax i ren form användes som offer och som betalning för tjänster inom 
kyrkan. Enligt Östgötalagen hade biskopen rätt till ett halvt pund vax vid kyrkoinvigning. Söderman-
nalagen anger fem marker vax för samma uppdrag.182 Vax kunde också lämnas som offergåva och i 
vissa sammanhang har vax använts som valuta även utanför kyrkorna. Till exempel kunde böter och 
medlemsavgifter betalas i vax vid senmedeltida gillen och skrån. Vaxet användes här till ljus, troligen 
för kyrkligt bruk och kanske även för de egna festerna.183  

Det myckna användandet av vax inom kyrkan bidrog starkt till att detta var en viktig handelsvara 
under medeltiden. Redan under 500-talet hade den kristna kyrkan i Västeuropa problem att skaffa bivax, 
och från 800–900-talet kunde behovet inte täckas med inhemsk produktion.184 En omfattande import 
skedde därför från Polen, de baltiska länderna och Ryssland under hela medeltiden. Vid mitten av 1500-
talet exporterades cirka 800 ton per år från Ryssland.185 I ett fördrag mellan Smolensk och Riga 1229 
nämns vaxet som den viktigaste handelsvaran, och 1342 slöts ett avtal mellan de tyska köpmännen och 
Novgorod som gällde leverans av vax. Av fördragen framgår att det förekom att vaxet drygades ut med 
fett eller kåda.186 Till Norden började vax importeras i större skala under tidig medeltid.187 De enstaka fynd 
som gjorts av hela eller delar av vaxkakor har daterats till 900–1100-tal.188 
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Behovet av vax ökade inte enbart på grund av användandet av vaxljus i kyrkorna. Erik Husberg har 
påpekat att åtskilliga mängder också användes till sigill. Vax gick även åt till figurer, vilka användes som 
votivgåvor i kyrkan, samt till vaxtavlor.189 Både under vikingatid och medeltid var dessutom gjutning av 
metallföremål med så kallad à cire perdue-teknik ett viktigt användningsområde. Här kunde dock vaxet, 
åtminstone delvis, återanvändas.190 

Efter reformationen minskade användandet av vax i kyrkliga sammanhang, men handeln med bivax 
från Polen och Baltikum fortsatte även efter 1500-talet.191  

I Sverige förbjöds de flesta av de praktiker som inbegrep ljusanvändande stegvis efter reformationen. 
Ett av förbuden, utfärdat vid 1544 års riksdag, gällde ljus vid helgonbilder.192 Även i Danmark och Norge 
utfärdades förbud mot användandet av ljus, i Danmark vid upprepade tillfällen under 1500-talet.193  
I England förbjöds under en tid all användning av vaxljus som inte hade med ren belysning att göra.194 
Det dröjde dock innan den nya synen på ljus slog igenom och bestämmelserna efterlevdes inte alltid. Ännu 
år 1600 påmindes prästerskapet vid ett möte i Västerås om att seden med kyrkogångsljus måste upphöra. 
I Jumkil i Uppland vägrade en präst att lämna ljus åt en kvinna som kyrktogs 1603.195  

Ljusanvändandet förbjöds inte heller i alla sammanhang. Det den protestantiska kyrkan vände sig emot 
var bruket att tillskriva det välsignade ljuset särskilda egenskaper. Ljuslågan fick bara symbolisera Kristus, 
det sanna ljuset, och ingenting annat.196 Ljus fortsatte också att ha en stor betydelse i samband med hög-
tider, både i och utanför kyrkan. Seden att bära ljus i procession i samband med jordfästning fortsatte och 
ljusen behöll en central plats i kyrkorummen. Ljusredskapens frekvens och formvariation ökade efter  
reformationen. Flera av de typer av ljusstakar som använts i olika varianter in i modern tid introducerades 
vid den här tiden.197 Främst julljusen fortsatte också att tillskrivas många särskilda egenskaper.198  

Från 1500-talet, men framför allt under 1600- och 1700-talet märks en kraftig ökning både i mängden 
och i antalet varianter av ljusredskap i Sverige, i första hand i kyrkorna och bland de högre samhällsklas-
serna, som aristokratin och välbärgade borgare. Troligen återspeglar detta en ökad användning av ljus 
och en växande mängd sammanhang där ljus användes. Också i Norge tycks användningen av ljus ha 
tilltagit under denna tid.199 Ökningen har dock sannolikt främst gällt talgljus. Vaxljusen var dyrare och i 
högre grad förknippade med kyrkligt, katolskt bruk. När ljus omtalas i efterreformatorisk tid är det i de 
flesta fall talgljus som avses, även i mer välbärgade hushåll. Troligen är det den stora dominansen av 
talgljus under senare århundraden som gör att etnologen Gösta Berg argumenterat för att de ljus som 
nämns i Västmannalagen i själva verket bör ha varit talgljus. Han menar att det här knappast har före-
kommit någon biodling och att det inte är troligt att vax har importerats till ljus mer än i ringa omfattning. 
Ännu vid mitten av 1700-talet, påpekar han, fanns inga bisamhällen i Dalarna.200 Både talgljus och bland-
ningar av vax- och talgljus kan mycket väl ha förekommit under medeltid, men de ofta ganska specifika 
uppgifterna i landskapslagarna talar för att det i många fall faktiskt var vax som användes, förmodligen i 
betydligt högre grad, proportionellt sett, än vad som var fallet under det 1700-tal Berg jämför med. De 
arkeologiska fynd som finns av ljus från vikingatid och tidig medeltid är alla av vax, medan exempelvis ett 
bevarat ljus från det engelska skeppet Mary Rose som sjönk efter 1545, är av talg.201 

Varken vax- eller talgljus blev dock en vardagsvara, trots den generellt ökade ljusanvändningen, utom 
möjligen vid hovet. Den engelske ambassadören Bulstrode Whitelocke uppger att drottning Kristinas rum 
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lystes upp av både facklor och en mängd vaxljus vid besöket 1653.202 På många håll användes fortfarande 
under 1800-talet mycket små mängder ljus. Inte ens enkla talgljus var en vardagsvara. På herrgårdar användes 
mer ljus, men också här fanns restriktioner och ransoner. Det finns många skildringar av hur sysslor utfördes i 
dunkel och ljusen sparades till fest. I städerna var ljusanvändningen större, något som Gösta Berg sätter i sam-
band med att det var svårare att skaffa blossved här.203 Även talg, eller ljus, fick dock sannolikt köpas in utifrån.  

Från senare delen av 1700-talet, samtidigt som olika försök gjordes att ta fram nya flytande bränslen, 
experimenterades också med alternativ till talg och vax. På 1820-talet lyckades försöken att ta fram det 
nya materialet stearin. Samtidigt introducerades en ny typ av flätad veke, impregnerad med svavelsyra, 
som var underhållsfri. Veken förkolnade nämligen allteftersom ljuset brann och behövde inte trimmas.  
I Sverige ägde den tidigaste tillverkningen rum på Liljeholmen 1839. Stearinljusen fick först genomslag i 
städerna och i kyrkorna. Ungefär från 1870-talet började de industritillverkade ljusen att användas mer  
allmänt, strax efter att fotogenlampan fått ett bredare genomslag.204  

Medeltida belysningsredskap  
Många av de beskrivna ljuskällorna har kunnat användas utan någon form av belysningsredskap, bero-
ende på hur de har brukats. Facklor, ljus och bloss kan bäras utan hållare. Ett undantag är flytande bräns-
len, som tran och olja. Här krävs någon form av behållare. Frånvaro av ljusredskap betyder därför inte 
att belysning inte använts, men det säger något om hur den har hanterats.  

Ett skäl att använda ljusredskap har varit brandsäkerheten. När detta omtalas i landskapslagarna tycks 
faran, förutom i kyrkorna, framför allt gälla ”buren eld”. Detta har i första hand tolkats som eld som 
flyttats mellan eldstäder i olika hus.205 Av Upplandslagen framgår det dock att den burna elden också 
kunde handla om belysning. Här anges nämligen vad som gäller om drängar tröskar i en lada och bär in 
eld, som blir för hög och allt tar eld och brinner upp.206 I ett kapitel av Magnus Lagabøters bylov som 
behandlar hur eld ska hanteras i staden, och vem som ansvarar för den, finns mer specifika bestämmelser 
kring ljusredskap. Här fastslås att eld ska bäras i lyktor eller i koler av sten, järn eller brons, eller i lampor. 
För den eld som hanterades utan skydd skulle den som var satt att passa elden vara ansvarig. Att använda 
oskyddat ljus kunde vara att sätta en sticka på väggen eller att sätta ljus på en träplatta eller i näver, vilket 
Knut Robberstad översätter med att sätta ljus i en näverlykta.207 Det är oklart vad skillnaden mellan kole 
och lampa var. Det fornnordiska namnet kola eller kole har i Norge efter medeltiden främst använts för att 
beteckna tranlampor.  

Lampor 
Lampor är, som redan nämnts, mycket ovanliga i det arkeologiska materialet i Sverige under förhistorisk tid. 
Från tidig medeltid finns fler fynd, men dessa är hittade på ett fåtal platser och kan i första hand sannolikt 
kopplas till kyrkliga miljöer och till handelsplatser. Framför allt är det Lund som utmärker sig genom många 
fynd av tidigmedeltida lampor av olika slag, flera med paralleller i bland annat norskt och engelskt material. 
Även Sigtuna sticker ut genom ett stort antal lampfynd. En något mer spridd grupp lampor, som antas vara 
knutna till kyrkliga miljöer, är de så kallade luminarierna. 

Utöver dessa exempel är lampor alltså mycket ovanliga fynd från medeltida sammanhang i Sverige. 
Först från tidigmodern tid finns det fynd av eller bevarade lampor i någon större utsträckning. Från sen-
medeltid är dock lampor kända genom skriftliga omnämnanden. Olaus Magnus anger att lampor främst 
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användes av frälset och i kyrkorna.208 Evighets- eller sakramentslampor som skulle hänga vid den invigda 
hostian i kyrkan finns omtalade i Europa redan på 380-talet. Först på 1200-talet utfärdades dock bestäm-
melser om att sådana skulle användas. Ragnar Stenberg menar att de återkommande synodbesluten om 
evighetslampor under senmedeltiden visar på att det gick långsamt att införa dessa i Sverige. Sakrament-
skulten, som lamporna var knutna till, slog inte igenom brett i Norden förrän sent, under slutet av medel-
tiden. Först efter reformationen, under det tridentinska mötet 1545–63, utfärdades bindande bestämmel-
ser om evighetslampor inom den katolska kyrkan. Lamporna kunde fästas i en ljuskrona eller hängas upp 
ensamma, oftast vid högaltaret. I större kyrkor och klosterkyrkor kunde sakramentslampor även före-
komma vid sidoaltare.209 Från Sverige finns ett fåtal sakramentshus av trä, från Väte på Gotland, Över-
järna i Södermanland samt möjligen även från Roslags-Bro kyrka i Uppland. Troligen har en lampa hängt 
i den tornliknande, fönsterförsedda överdelen.210  

Sakramentslamporna installerades ofta genom en donation. I flera brev omtalas donationer till eviga 
ljus, vilket i praktiken också kan ha inneburit lampor. Från Danmark finns en donation omnämnd 1244 
som skulle bekosta en lampa i Skovklosters kyrka. I Haderslevs kyrka finns omnämnanden av sakrament-
slampor 1451 och 1468.211 År 1310 skänkte Cecilia, änkan till Johan Kalv som varit den danske kungens 
marsk, en evighetslampa till dominikanernas kyrka i Lund. Ett halvår senare förtydligas att just denna 
punkt i donationen är den viktigaste. Om avkastningen från godset inte räckte till det Cecilia angett skulle 
lampan prioriteras.212 Från nuvarande Sverige finns flera skriftliga belägg för evighetslampor, främst från 
domkyrkor och klosterkyrkor. Det äldsta är från 1293.213 I ett brev från 1451 anges att riddaren Svarte 
Åke Jönsson i Närke säljer jord för att finansiera en lampa i S:t Annas kor i Vadstena kloster.214 Karl 
Magnusson skänkte 1384 jord till Uppsala domkyrka för att bekosta ett ständigt brinnande ljus på S:t Eriks 
altare.215 Till S:t Eriksaltaret i samma kyrka skänkte Sten Sture och Ingeborg Åkesdotter 1477 en lampa 
som skulle vara tänd dag och natt från 1 november och fram till 1 januari varje år och hänga i den ljus-
krona för sju ljus som de också förärat kyrkan med. Ett kvarts sekel senare, 1503, skänkte Sten Sture gods 
till dominikanbröderna i Västerås, bland annat för att bekosta sältran till en lampa.216  

År 1498 ska kaniken Olof Ingevaldsson ha skänkt en lampa utan fot, som skulle hängas mitt i högkoret i 
Uppsala domkyrka.217 Ett annat exempel är Gregers Bengtsson på Stora Benhamra i Uppland som 1466 
skänkte gods som skulle bekosta evigt brinnande ljus framför Mariabilden i Riseberga kloster.218 I Storkyrkan i 
Stockholm omtalas vidare ett evärderligt ljus 1471 framför Helga Lekamens kor.219 Lampor kunde också an-
vändas vid andra tillfällen i kyrkorna. I samband med S:ta Katarinas skrinläggning i Vadstena 1489 tändes 
hela 563 lampor i kyrkans korsmitt. Både lampor och ljus fick brinna hela natten. Nils Ragvaldson, som skildrat 
händelsen, nämner lampor i kronor. Möjligen var alla placerade på detta sätt.220 Från Durham finns en be-
skrivning av hur lampor vid S:ta Katarina klosterkyrka placerats på trästavar uppställda vid katedralens fönster. 
Lamporna tändes vid solnedgången och släcktes vid soluppgången.221 

I det arkeologiska materialet är lamporna av sten mest talrika på den skandinaviska halvön. Därefter 
kommer lampor av keramik, medan sådana av metall och glas är mycket ovanliga. Fynden är, som redan 
nämnts, inte jämnt fördelade, vare sig rumsligt eller kronologiskt. Merparten av stenlamporna är tidigme-
deltida och kommer från Norge, Bohuslän och Lund samt från Gotland. Keramiklamporna är framför allt 
knutna till tidigurbana miljöer. Avsaknaden av fynd tyder på att lampor inte varit helt vanliga men det finns 
också en möjlighet att de är underrepresenterade i det arkeologiska materialet. Dels är flera av lampformerna 
relativt anonyma, dels leder det faktum att få fynd uppmärksammats till att det finns få exempel att jämföra 
med och att lampor inte alltid ingår i den gängse tolkningsrepertoaren. Någonting som vidare komplicerar 
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bilden är att det inte krävs några specialtillverkade behållare för ändamålet. I princip kan vilket kärl som 
helst, som inte är lättantändligt, fyllas med olja, tran eller fast fett och brukas som lampa. Behållare kan också 
ha använts för olika ändamål under sitt livslopp. Ett exempel är nattlamporna från 1700-talet, som gjordes 
av dricksglas fyllda med vatten och med ett lager olja överst. Ett annat exempel kommer från Blekinge, där 
en kustvakt i Edestads socken, född 1867, berättade hur tran framställdes för husbehov i glasflaskor och 
sedan eldades med en bomullsveke på ett tefat eller i en blomkruka. Under slutet av 1800-talet användes 
vanliga glasflaskor med en veke i som billiga alternativ till fotogenlampor.222 Även om vi väger in dessa 
källkritiska aspekter är fynden dock så få att det är troligt att lampor med några undantag varit ovanliga 
under medeltiden i Sverige. 

Keramiklampor 
Inom den tidigmedeltida östersjökeramiktraditionen var lamporna en del av repertoaren, och fynd av 
sådana finns från 1000-talet och fram till högmedeltid då de försvann helt. Både skålar med och utan fot 
förekommer som lampor. De förra har ibland varit enkelt dekorerade.223 Förutom från Skåne finns ett 
stort antal fynd från Sigtuna, där lampor tillverkats från 1000-talets slut och var i bruk fram till mitten av 
1200-talet.224 Nyligen har också ett större antal fynd gjorts i Enköping. I kvarteret Fältskären, där tidig-
medeltida, strandnära bebyggelse undersökts, hörde det äldsta lampfyndet till senare delen av 1000-talet. 
Merparten av de minst 15 lampfynden gjordes dock i lager med dateringar 1100–1200. Ett fåtal fragment 
fanns även i den påföljande fasen, 1200–1250. De lampor som hittades har en fot med en hålighet under-
till. De har också en tapp mitt i skålen, som stöd för en veke.225 Ytterligare ett par lampor av samma sort, 
låga fotskålar med hål undertill, har hittats nyligen i kvarteret Traktören i samma stad, i lager som prelimi-
närt daterats till 1100-tal.226 Enstaka fynd finns även från Uppsala, Nyköping – där östersjökeramiken finns 
fram till cirka 1225 – Gamla Lödöse, Skara och Söderköping. I Skara tycks keramiklamporna enbart finnas 
från cirka 1050 och fram till 1150. Fynden från Söderköping har dateringar från 1140 och fram till 1200.227 

Ett fragment av foten till en lampa har hittats i ett stolphål i Gamla Uppsala, väster om kyrkan. 
Undersökningarna berörde i huvudsak boplatslämningar med vendeltida dateringar, men även senare 
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Figur 22 (till vänster). Del av lampa på fot från kvarteret Kransen i Uppsala. SHM dnr 4639/77 F458.  
Foto: Linda Qviström. 
Figur 23 (mitten). Del av timglasformad lampa från kvarteret Trädgårdsmästaren i Sigtuna. 4 cm hög. SHM inv. 
22030:183. Foto: Linda Qviström. 
Figur 24 (till höger). Timglasformad täljstenslampa från Trondheim. 12 cm hög. T 11428. Foto: Ole Bjørn Pedersen, 
NTNU V (CC BY-NC-ND 3.0). 



fynd gjordes, och lampfragmentet har klassats som lokalt tillverkad östersjökeramik med en trolig date-
ring från mitten av 1000-talet till mitten av 1100-talet.228 Nyligen har ännu fler fragment av lampor 
från sen vikingatid–tidig medeltid hittats i Gamla Uppsala. Två av fynden kommer från grophus.229 
Flera av de lampor på fot som hittats i Lund har liksom de nyss beskrivna ett hål undertill. Lampor som 
utformats på detta sätt finns också bland fynden från Sigtuna och Gamla Lödöse. Hålen har oftast tolkats 
som att lamporna kunnat sättas fast på en hållare, en käpp.230 Lampor på fot, i flera fall timglas- eller 
dopfuntsformade, har även tillverkats av sand- och täljsten. Möjligen är stenlamporna förebilden för de 
keramiska lamporna på fot. Från Norge finns exempel på tidigmedeltida keramiklampor som efterliknar 
en annan form av stenlampa, en fyrsidig sådan.231 

Timglasformade lampor har också hittats i England. Här finns även en annan, samtida, typ av lampa 
tillverkad i keramik – trattformade lampor som kunnat sättas i en hållare. Dessa efterliknar de samtida 
glaslamporna. De tidigmedeltida keramiklamporna utgör en mycket liten del av keramikfynden i London, 
och kan utifrån godstyp och kontext föras till perioden sent 1000-tal och möjligen fram till 1300-tal. Mer-
parten hör till tidig medeltid, bara ett fåtal av lamporna är från sent 1100-tal och framåt. Detsamma gäller 
även på andra håll i England.232 

Sammantaget är fynden av keramiska lampor från tidig medeltid i Sverige relativt litet utanför Skåne 
och Sigtuna, men det är möjligt att det finns lampfragment från fler platser, men att dessa inte identifierats. 
Torbjörn Brorsson påpekar att det kan vara svårt att skilja delar av lampor från andra skålar. Efter att 
keramiklamporna försvann under högmedeltid tycks dock i stort sett inga nya sådana ha använts i Sverige 
förrän efter medeltidens slut. Brorsson har föreslagit att avsaknaden kan sättas i samband med att andra 
typer av ljusredskap, som hållare för vaxljus eller trästickor, istället började användas.233 Det är också 
möjligt att keramikkärl som inte identifierats som lampor i vissa sammanhang använts som sådana.  
Niels-Knud Liebgott menar att det ”utvivlsomt” framställts lampor i keramik under medeltiden i Dan-
mark, men skriver samtidigt att han inte kunnat hitta några sådana bland de stora mängder av keramiska 
fynd som finns i Nationalmuseets samlingar. ”Det har i hvert fald ikke været muligt at skelne disse simple 
lerskåle fra andet husgeråd af lertøj.”234 Från 1500-talet, men främst under 1600- och 1700-tal, finns däremot 
en relativt stor mängd lampor, främst av yngre rödgods, både i form av bevarade föremål och som jordfynd. 
Dessa lampor har i regel både fot och droppfat och påminner om de samtida ljusstakarna (se s. 144). 

Stenlampor 
Från slutet av vikingatiden och början av medeltiden finns lampor av täljsten eller lavasten från nordiska 
bosättningar nära Atlanten, bland annat på Island, Grönland och i Skottland.235 Även på L’anse aux 
Meadows på Newfoundland har en enkel stenlampa hittats, inne i ett av husen från 1000-talet.236 Vid 
undersökningarna av Jarlshof på Shetlandsöarna hittades tre täljstenslampor med hål för upphängning i 
ett långhuskomplex ombyggt ett flertal gånger och hörande till den yngsta fasen på platsen, som varade 
från 1000-talet till 1300-talet. Den största lampan var cirka 20 cm lång, 8 cm bred och oval. Inga lampor 
hittades i de andra, samtida byggnaderna eller i de äldre, undersökta husen.237 Inom samma områden 
runt atlantkusten har, åtminstone senare, dessutom enkla, närmast obearbetade stenar med fördjupningar 
använts som tranlampor.238  

Från Norge finns ett stort antal fynd av täljstenlampor av olika slag, nästan samtliga hittade längs 
kusten. Även dessa är från slutet av vikingatiden och framåt. I landets södra delar har dessutom ett tiotal 
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bergartslampor hittats.239 Både graden av bearbetning och formerna varierar stort. Såväl fyrsidiga som 
runda lampor förekommer liksom lampor med och utan handtag. Fyrpassformade lampskålar har hittats 
i Trondheim. Vissa typer, framför allt lamporna på fot, är i första hand knutna till städer. Sådana före-
kommer både med hel och urholkad fot. Från Gamlebyen i Oslo finns en lampa med fyrdelad fot och 
bland lamporna i Trondheim finns fyrsidiga och runda fotpartier. De fynd Sigurd Grieg ger exempel på 
i sin sammanställning är sällan närmare daterade, men huvuddelen tycks höra till perioden 1100–1300.240  

I en sammanställning från undersökningarna på Folkebibliotekstomten i Trondheim, med lämningar 
från 970–1500, konstaterar Hulda Brastad Bernhardt att 97 av de sammanlagt över 110 000 artefakterna 
var täljstenslampor eller delar av sådana. Bernhardt definierar tre huvudtyper i materialet. Typ 1 är vanligast 
och utgörs av en rund eller oval lampa med plan botten och ett kort skaft, den typ som Grieg beskriver som 
öskarsformad. Lamporna är låga och vida och skaftet aldrig så långt att lampan blir instabil. De timglas- 
eller bägarformade lamporna, på fot, hör till det Bernhardt definierar som typ 2. Typ 3 är tre- eller fyrsidig.241 
Hon konstaterar att de äldsta lamporna fanns i lager från första halvan av 1000-talet. Från mitten av 1000-
talet var typ 1A, den öskarsformade, runda lampan, vanligast. Denna fortsatte att användas under hela 
medeltiden, men minskade efter 1325. Även de bägarformade lamporna förekom från mitten av tusentalet. 
Från 1175–1225 förekom timglasformade lampor och fyrsidiga sådana utan skaft. Många av lamporna är 
enkelt gjorda och stenmaterialet varierar mycket. I några fall är dock dekoren mer professionellt utförd. 
Bernhardt konstaterar att fynden främst kan kopplas till verkstadsbyggnader utan eldstad.242 

De former som oftast uppträder på landsbygden tycks vara skål- eller öskarsformade samt fyrsidiga 
lampor, medan de på fot alltså sällan förekommer utanför stadsmiljöerna.243 Det finns dock flera undantag 
från detta. En lampa på fot har exempelvis hittats på en övergiven gårdstomt i Nord-Trøndelag och från 
Sør-Trøndelag finns både en 9 cm hög, dopfuntsformad lampa med mittvulst och en timglasformad, 12,5 
cm hög, lampa med fyrkantigt hål under. 244  

I Sverige finns kända fynd av täljstenslampor i stort sett enbart från Skåne, Västergötland och Bohus-
län. Det är dock möjligt att enstaka av de föremål som registrerats som kärl, grytor eller skopor av täljsten 
från övriga delar av landet är lampor. Från Riseberga kloster i Närke finns exempelvis ett runt täljstenskärl 
med handtag, som är sotfärgat i botten och kan vara en lampa av norskt slag.245 Från Vreta kloster i 
Östergötland finns ett täljstenskärl som påminner om en lampa från Holand i Dønna i Norge.246 Även ett 
par skopformade kärl från Lappland, det ena från Jokkmokk och det andra från Arjeplog, kan vara lam-
por.247 Från Gamla Lödöse och borgen Ragnhildsholmen i Bohuslän, förstörd 1320, finns flera lampor. 
Till fynden hör en cylindrisk, en fyrpassformad och en skovelformig täljstenslampa.248  

Flera av de stenlampor som hittats i Lund liknar de norska. Här är de flesta dock av sandsten, men även 
lampor av täljsten har hittats. Ett tjugotal timglas- eller dopfuntsformade lampor finns bland de tidigmedel-
tida fynden. Dessa har, liksom keramiklamporna med samma form, ett hål undertill. Flera av dem har hittats 
vid undersökningar av kloster eller kyrkor i staden och Maria Cinthio kopplar dem till kyrkliga miljöer. De 
har förmodligen varit för tunga för att bära runt på, på någon form av ljushållare, menar Cinthio som istället 
antar att det funnits anordningar i kyrkorna där de kunnat sättas fast. Hon påpekar att liknande arrange-
mang, för fastsättning av lampor, finns i pulpeterna på korstolarna från Lunds domkyrka, daterade till 1360–
70-tal.249 Timglasformade stenlampor har också hittats vid Ragnhildsholmen och vid Kungahälla.250 I övrigt 
finns inga kända fynd av den här typen av stenlampor i Sverige. Formmässigt finns däremot paralleller i 
ljusstakar. Från kvarteret Rådhuset i Nyköping finns en sådan av lövträ. Ljusstaken är bara dryga 6 cm hög, 
och med en ljusholk i järn nedslagen i mitten, möjligen sekundärt.251 Fyndet är inte närmare daterat.  
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Maria Cinthio menar alltså att lamporna på fot troligen använts i kyrkorna. Liknande tolkningar har 
framförts för de timglasformade lamporna i Norge.252 Ragnar Blomqvist och Anders W. Mårtensson me-
nar dock att keramiklampor av samma typ har använts i bostadshusen i Lund.253 Med tanke på att lam-
porna på fot främst förekommit i det tidigmedeltida Lund och Sigtuna, som var präglade av en mångfald 
av kyrkliga miljöer, samt att användandet av oljelampor är ett utmärkande drag i den kyrkliga praktiken, 
är det troligt att dessa, liksom stenlamporna av samma slag och vaxljusen, i stor utsträckning var kyrkliga 
föremål vid denna tid, även om lampor också användes i andra sammanhang, exempelvis i verkstäder, vilket 
fynden av keramiklampor i grophus indikerar. 

En annan och större typ av stenlampa som antas ha hört till tidigmedeltida kyrkliga miljöer, både  
i Sverige och Danmark, är de så kallade luminarierna, vilka jag strax återkommer till. Utöver dessa och 
de nämnda exemplen är lampfynd av sten alltså ytterst sällsynta i Sverige, såväl från historisk som förhi-
storisk tid. Eftersom materialet inte bryts ned så lätt och sällan går sönder innebär frånvaron av stenlampor 
sannolikt att sådana faktiskt har varit sällsynta. Det finns dock, som redan berörts, en möjlighet att en del 
fynd inte uppmärksammats som lampor, antingen just för att de är så sällsynta och för att lampor av sten 
inte ingår i den etablerade tolkningsramen, eller för att de varit så enkelt utformade att de inte identifierats 
som artefakter. Det senare belyses av det omnämnda fyndet från Gilltuna i Västmanland.254  

Luminarier 
Luminarier är stenlampor med flera runda bränsleskålar.255 De exempel som finns från Sverige har mellan 
tre och nio hål. Från Tvede på Jylland finns en variant med tolv skålar, och från England finns exempel 
på lampor med upp till 30 sådana.256 En före detta benediktinermunk i Durham beskrev 1593 hur lampor 
av denna typ använts både i sovsalarna och i klosterkyrkan. I kyrkan fanns en fyrkantig, fint huggen sten 
med tolv lampskålar, placerad vid kordörren. Lamporna var fyllda med talg och varje kväll tändes en av 
dem när mörkret föll, för att ge ljus då midnattsbönen skulle läsas.257 Liknande stenlampor har hittats på 
flera platser i norra och centrala Europa, bland annat i Tyskland och Österrike.258 I Norge och på Island 
tycks de ha varit ovanligare än i Danmark och Sverige. Bengt Stolt menar att detta kan hänga samman med en 
brist på lämpliga stensorter,259 vilket åtminstone för Norge knappast stämmer med tanke på tillgången till täljsten. 
Den lampa av den här typen som Fredrik Wallem ger exempel på är av täljsten och har fyra hål. Lampan är 
hittad vid den rivna stavkyrkan Bøium i Sogn.260 

Ovanifrån betraktat är lamporna vanligen trepassformade eller rektangulära. Bränsleskålarna är cylind-
riska, koniska eller flacka. Från Kosterslev i Odense i Danmark finns även ett exempel på en rundad, eller 
droppformad, lampa med tre hål.261 Några av lamporna är stora och utformade som tärningskapitäl. I Göte-
borgs museum finns en sådan med fyra skålar. Den är 37 cm hög och kommer troligen från Västergötland.262 
Från Skåne finns exempel från kyrkorna i Strö och Nöbbelöv. Den sistnämnda är av kalksten och försedd med 
sex hål.263 Ytterligare paralleller finns från de danska kyrkorna Mammen och Sönder-Dråby.264 Den sist-
nämnda är av granit och har fem runda oljebehållare. Lampan står på en fot och är totalt en halv meter hög. 
Utifrån fotens djurornamentik har lampan daterats till 1100-talet.265 Stolt nämner också två möjliga lampor 
utformade som kolonnetter och med endast en bränsleskål. Den ena av dessa är från Barsebäck i Skåne, den 
andra från Torbjörnstorp i Västergötland.266  

I en sammanställning från 1977 tar Bengt Stolt upp ett tjugotal kända fynd av luminarier från nuvarande 
Sverige – från Skåne, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Gotland och Uppland. Flest fynd finns från 
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Skåne och Gotland.267 I sin artikel antog han att fler föremål av denna typ kunde finnas i olika samlingar 
utan att ha uppmärksammats. Efter att sammanställningen publicerats observerades mycket riktigt fler 
exemplar. Från Kulturen i Lund, där Stolt rapporterar tre fynd, räknar Maria Cinthio upp sex, och även 
från Gotland har fler fynd uppdagats senare.268 Ett annat exempel som kan tillfogas sammanställningen är 
den rektangulära sandstenslampa med åtta bränsleskålar, fördelade på två rader, som finns inmurad i  
dominikanernas kyrka i Sigtuna, S:ta Maria. Lampan sitter i kyrkans västportal.269 Från Sigtuna finns 
även en liten stenlampa med tre hål. Närmare fyndplats är okänd.270 Ytterligare ett luminarium från Upp-
land, från okänd fyndort, finns i Upplandsmuseets samlingar. Detta är troligen av täljsten och har varit 
trepassformat. I mitten syns ett hål där ett handtag troligen har suttit. Liknande spår efter handtag finns 
på ett par av de gotländska luminarierna. Bara två av lampans oljebehållare finns bevarade, den tredje är 
avslagen. Bruksspåren på brottytorna tyder på att föremålet fortsatt användas även efter att det slagits 
sönder, kanske med ändrat användningsområde.271 De tre behållarna har haft olika djup, vilket exempelvis 
även gäller oljelampan från Nöbbelövs kyrka i Skåne. Här varierar de sex hålens djup mellan 2 och 10 cm.272  

Från Gotland finns uppgifter om sammanlagt elva luminarier. Lampan från Ekeby, funnen på kyrkogår-
den där, är av sandsten och har fyra runda bränsleskålar. Stenen, som mäter 33×29×18 cm, har liksom 
lampan från Kosterslev i Odense ett rätvinkligt hörn, vilket gör att den ser ut att ha varit avsedd för hörnplace-
ring.273 Kalkstensluminariet från S:ta Gertruds ruin i Visby är rektangulärt och försett med sex lampskålar.274 
Resten av luminarierna från Gotland är trepassformade, eller har varit det. På lamporna från Björke och  
Gerum samt på en lampa där fyndorten inte är känd har en av bränsleskålarna slagits av. Flera av lamporna 
är hittade vid kyrkor, andra, som de från Gerum och Hellvi, har hittats på gårdar men tolkats som hörande 
till kyrkan. Ett av fynden kommer från Visby, från kvarteret Valutan.275 Det finns även uppgifter om att ett 
luminarium ska ha hittats inmurat i en skorstensstock i Närs prästgård.276 Ytterligare ett trepassformat lumi-
narium av kalksten avbildas av P. A. Säve på 1880-talet och anges här vara hittat vid Avanäset på Fårö.277  

Luminariet från Björke har en märla av järn i mitten, fastsatt i en blyplatta. Troligen är detta en upp-
hängnings- eller lyftanordning. Ett liknade handtag eller upphängningsanordning kan ha funnits på lam-
pan från Hellvigs i Fole, som också den har en blyplatta i mitten, och möjligen även på den tidigare 
nämnda lampan från Uppland.  

I Danmark fanns ett tjugotal kända luminarier 1977 då Jens Vellev sammanställde fynden. Även här 
kom fler uppgifter in sedan föremålstypen uppmärksammats.278 Bland de danska luminarierna är rek-
tangulära varianter vanligast. Bara ett, det från Ribe, är trepassformat. Detta är dessutom den enda av de 
danska lamporna som är tillverkad i sandsten. Flertalet är av granit. Luminariet från Ribe har stött på samma 
behandling som flera tidigare nämnda, nämligen att en av skålarna slagits av. Med tanke på att brottytan är 
sliten, tycks även denna ha fortsatt att brukas med två hål.279  

Det som gör att luminarierna dateras till äldre medeltid är dels stilen på de ornerade lamporna, dels 
att de verkar ha tagits ur bruk tidigt och i vissa fall murats in i kyrkobyggnader.280 Att sandstenslampan 
från Sigtuna är inmurad i Mariakyrkans västportal gör att den kan dateras till tiden före mitten av 1200-
talet, då kyrkan byggdes. Även om luminarierna kan ha fortsatt att användas på vissa håll har de troligen 
inte nytillverkats efter mitten av 1200-talet.281 
 

                                                        
267 Stolt 1977, s. 195; 2001a, s. 118–121 
268 Stolt 1977, s. 195; 1983; 2001a, s. 118–120; Cintho 1983, s. 141 
269 Floderus 1935, s. 213; Stolt 2001b, s. 121 
270 SF 101:c; Anders Söderberg, muntligen 2019 
271 UM 21013 
272 SHM inv. 3170; Stolt 1977, s. 198 
273 Hildebrand 1898–1903, s. 551–552; SHM inv. 8957 
274 GFA1136. Luminariet från Ekeby anges av Stolt vara av grå kalksten.  
275 GFC6714; GFC11486; GFB1577; Lundmark 1931a, s. 620; Lagerlöf & Stolt 1974, s. 522, 525; Stolt 1983; 1994,  
s. 64–65; 2001a, s. 119–120; Lindström 2007, s. 155 
276 Stolt 1983 
277 UUB R623:1, 340; Säve uppger att föremålet förvaras i kyrkan, där det dock inte tycks finnas kvar idag (Gunilla 
Angelöf, muntligen 2018). 
278 Vellev 1977; 1980 
279 Vellev 1980, s. 77 
280 Cinthio 1983, s. 141–142 
281 Stolt 1977, s. 206 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Några av luminarierna har sannolikt suttit inmurade från början, andra har varit fristående. En del av de 
senare har med tanke på handtagen varit mobila eller upphängda, andra har varit placerade på någon 
form av underlag, till exempel en kolonnett eller fot. Den trepassformade lampan från Vallerstad i Öster-
götland har, liksom lamporna utformade som tärningskapitäl, troligen suttit på en rund kolonnett.282 Var 
stenlamporna varit placerade i kyrkorummen är inte känt. Bengt Stolt håller för troligt att de funnits i den västra 
delen av kyrkan och motsvarat de ”bakljus” som nämns i västgötalagarna. Ett av de exempel C.G. Brunius 
nämner är inmurat i en nisch till höger om västportalen i Önnarps kyrka i Skåne.283 Lamporna kan även ha 
funnits i koret, men inte på altaret, menar Stolt. Mindre lampor kan ha varit placerade i nischer i kyrkornas murar. 
I England finns det exempel på sådana som utrustats med rökgång. Både nischer med inmurade bränsleskålar och 
sådana som varit avsedda för fristående lampor förekommer.284  

Generellt tycks stenlamporna, liksom keramiklamporna, alltså ha kommit ur bruk under högmedeltid. 
Även från senare århundraden finns få belägg för att lampor av sten använts i Sverige. På Gotland finns 
dock enkla stenlampor, lysestenar, omtalade. Dessa sattes in i en upphängd låda med öppen framsida, en 
lysekista. Det som eldades här var tran eller tjära, och till veke användes en trasa eller ett träspån. Denna typ 
av belysning användes vid tröskningen och var i bruk på 1800-talet.285 Gösta Berg menar att enkla stenlam-
por troligen använts vid tröskningen på fler platser längs Sveriges östkust.286  

Glaslampor 
Det finns, som jag redan varit inne på, i huvudsak två kända typer av medeltida glaslampor i Europa. Båda 
sorterna har funnits sedan senantiken och främst använts i moskéer, kyrkor och synagogor. De kan beläggas 
genom bevarade fynd men också genom avbildningar. Den ena typen har små hankar runtom som lampan 
har kunnat hängas upp i. Enstaka fynd av den här typen av glaslampa finns från norra Europa, men i hu-
vudsak har de använts längre söderut. I ett manuskript från 1200- eller 1300-tal från Köln avbildas exem-
pelvis en bägarformad lampa med hankar för upphängning, hängande över ett altare.287  

Den andra typen, med trattformad eller kupig överdel och en tapp nedtill, har haft ett större utbred-
ningsområde – den har även använts i Nordeuropa.288 Från det tidigmedeltida London finns, som redan 
nämnts, bägarformade lampor av keramik som till formen påminner om glaslamporna. Under 1200–1300-
talet tycks dessa ha ersatts av hängande lampor av glas.289 Glaslamporna har, till skillnad från keramiklam-
porna, en ihålig stam. De lampfragment i Geoff Egans sammanställning som kunnat dateras hör till perioden 
cirka 1270 till 1450. Alla har varit av grönt, ofärgat glas. Även delar av troliga upphängningsanordningar för 
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Figur 25 (till vänster). Luminarium med en av de ursprungligen tre bränsleskålarna bortbruten. I mitten har 
troligen någon form av handtag suttit. Mått 20,5×13,5×12,0 cm. Fyndomständigheterna är okända men 
troligen är lampan från Uppland. UM 21013. Foto: Linda Qviström. 
Figur 26 (mitten). Luminarium hittat i en trädgårdsmur i Vällestad i Östergötland. Bredd 20 cm, höjd 6 cm. 
SHM inv. 6594:7. Foto: Linda Qviström. 
Figur 27 (till höger). Luminarium, inmurat i västportalen i Mariakyrkan i Sigtuna, uppförd vid mitten av 
1200-talet. Foto: Linda Qviström. 



glaslampor finns bland fynden från London. Lamporna har både kunnat hängas upp i en ställning och hållas i 
handen, som både fragmenten och samtida illustrationer visar.290  

Delar av glaslampor hör generellt till de vanligaste hög- och senmedeltida glasfynden i England och 
under denna period har en inhemsk tillverkning skett.291 Lamporna har använts både i kyrkor och i pro-
fana sammanhang. Från engelska slottsmiljöer finns en rad belägg för att lampor, troligen av glas eller 
sten, använts i slottsherrens kammare. Här kunde en lampa få brinna hela natten.292  

Fynd av glaslampor finns från flera platser i Central- och Nordeuropa. I Tyskland visar både avbild-
ningar och fynd att lampor av glas framför allt använts under hög- och senmedeltid, men det finns också 
minst ett tidigt fynd, från Hedeby, daterat till 800–900-tal. Enstaka glaslampor finns bevarade i sin helhet, 
som en lampa från 1400-talet, troligen hittad i Mainz.293 

Från Skandinavien finns inga medeltida glaslampor bevarade i sin helhet, och bara ett fåtal fragment är 
kända. Enligt Georg Haggrén, som letat efter exempel från Norden, finns enstaka fynd från Bergen, Köpen-
hamn och biskopssätet Korois. Från Sverige finns ett exempel från Vadstena, och möjligen ett från Upp-
sala.294 Lampornas former är enkla och mindre delar är svåra att skilja från andra, samtida glaskärl. Detta, i 
kombination med pottaskeglasets tendens att lakas ur i fuktiga miljöer som urbana kulturlager, gör det möj-
ligt att en del lampfynd inte har uppmärksammats. Troligen skulle en större, riktad genomgång av glas-
material från undersökningar av medeltida stadslager kunna ge fler exempel.  

Fyndet från Vadstena kommer från kvarteret Handelsmannen, och är det enda kända exemplet på ett 
fragment av en hängande lampa av bysantinsk typ som hittills framkommit vid en arkeologisk undersök-
ning i Sverige. Merparten av fynden från undersökningen har daterats till medeltid–nyare tid. Den  
bysantinska lampan har dock antagits vara tidigare, från vikingatid/tidig medeltid.295 Ett annat möjligt 
lampfynd är den bottendel till en spetsbägare av glas som hittades i den medeltida fasen av Eketorpsborgen 
på Öland. Ulf Näsman pekar på att fyndet till formen liknar de vikingatida bägarna från 800-talet, men 
att glasmassan snarare tyder på att bägaren är östeuropeisk eller bysantinsk. Här finns yngre paralleller, 
och Näsman pekar på att dateringen kan vara 1100–1200-tal.296  

Avbildningarna, framför allt i kyrkokonsten, av lampor är betydligt fler än de fysiska spåren i Sverige. 
Många återfinns på tyska arbeten, till exempel altarskåp, men det finns även gott om exempel på inhemska, 
senmedeltida kalkmålningar där lampor finns med. Det framgår inte alltid tydligt vilka material lamporna 
är gjorda av, men utifrån formerna är det sannolikt att en stor del av bilderna återger glaslampor. Ett par 
exempel finns i Harg och Edebo i Uppland och i Hemse på Gotland (se vidare nedan, s. 114). Om detta 
innebär att glaslampor av den här typen varit allmänt kända i Sverige under senmedeltiden är något osäkert. 
De enstaka fynd som uppmärksammats av Georg Haggrén visar att glaslampor förekommit i Norden, och 
det är möjligt att de skriftliga, senmedeltida beläggen för lampor vid altare refererar till hängande glaslampor. 

Under senare århundraden har enkla typer av glaslampor, nattlampor, använts. Dessa utgjordes av ett 
glas med vatten i botten, olja ovanpå och en veke, som kunde vara fäst i en ställning. När oljan brunnit 
upp slocknade lampan, vilket gjorde den relativt brandsäker. Den här typen av lampa finns exempelvis 
avbildad på en målning av den franske konstnären Georg de La Tour, från någon gång mellan 1630 och 
1652. Den användes fortfarande vid slutet av 1800-talet.297 På målningen utgörs lampan av ett stort, rakväg-
gigt och klart glas med en tvinnad veke i oljan överst i glaset. Den här typen av glas, med raka väggar och 
relativt tjocka bottnar, finns det åtskilliga exempel på från 1700-talet. Många är slipade eller graverade, 
vilket, om de skulle ha använts som lampor, skulle ha skapat visuella effekter. I vilken mån de har använts 
för detta ändamål är dock svårt att avgöra idag.298 Rakväggiga glaskärl förekommer även under medeltiden. 
En typ av låga glas tillverkade under 1400–1500-tal är de så kallade Maigeleinbägarna, i regel optikblåsta 
och med en tapp eller förhöjning i mitten.299  
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Metallampor 
Merparten av de lampor av järn som finns i samlingar i norra Europa hör till tiden från 1700-talet och framåt. 
Medeltida lampor av metall är sällsynta, inte minst från Skandinavien. Liksom för stenlampornas del är det 
framför allt i Norge medeltida järnlampor har hittats, men även här rör det sig om ett fåtal. 

De norska fynden kan delas in i två grupper. Den ena utgörs av ovala eller spetsovala, grunda skålar som 
är upphängda i en vertikal järnring. Konstruktionen påminner en del om de tidigare nämnda, upphängda 
lamporna av sten från bland annat Jarlshof. Två av exemplen kommer från Nordmøre. Den ena lampan 
har en 20 cm lång bränsleskål, med ett litet veck för veken på mitten. Från den spetsovala lampskålen löper 
spiralvridna tenar, böjda till en oval. På mitten av denna, över skålen, sitter ett kors och över detta en upp-
hängningsring med krok. Enligt uppgift ska lampan komma från Nessets prästgård i Romsdalen och Fredrik 
Wallem antar att den varit i bruk i en kyrklig miljö.300 Den andra lampan kommer från gården Halsa i Nord-
møre. Här är skålen ett par centimeter kortare och kompletterad med en konisk ljushållare i järn.301 Dateringen 
anges i båda fallen vara osäker. Den senare lampan ger ett något yngre intryck – den liknar upphängningsan-
ordningen på 1700-talets lampor. Ytterligare ett exempel finns i bokhandlare Hauffs samling av belysningsred-
skap. Arnstein Berntsen antar att denna lampa hör till tidig medeltid, förmodligen med hänsyn till Wallems 
datering av den från Romsdalen, men anmärker också att den kan vara tillverkad senare.302 Berntsen presen-
terar även en hängande, fyrsidig lampa som han menar möjligen kan vara medeltida.303 

Den andra typen av järnlampa påminner mer om de sentida varianterna. Formerna är dock generellt 
sett mer rundade – skålarna är ovala med en pip eller rundat droppformade snarare än trekantiga – och 
de har bara en skål. Många av de sentida lamporna är även försedda med en droppskål, under bränsle-
skålen.304 I en handskrift av Decamerone från 1400-talet avbildas en enkel hängande järnlampa som att 
döma av bilden är av den äldre sorten, med en enkel skål och fast längd på upphängningen. Intressant 
nog hänger lampan i ett sovrum, synbart använd som nattlampa.305 I Norge finns ett fynd från Elgeseters 
brunn i Trondheim. Lampan är oval och försedd med pip. Den kan troligen kopplas till klostret.306 Från 
Danmark tar Niels-Knud Liebgott upp ett exempel på en jordfunnen, smidd lampa från Algade i Roskilde 
som han menar hör till 1400- eller 1500-tal. Den har både kunnat stå på en plan yta och hängas upp och 
har en undre droppskål, vilket gör att den skiljer sig från de äldre typerna av järnlampor generellt.307 Från 
Sverige är det svårt att hitta några exempel på lampor av järn som är daterade till medeltid. Carl Lager-
berg uppger att sådana finns från 1300-talet, men nämner inga konkreta exempel.308 Troels Frederik  
Troels-Lund tar upp en lampa som han menar är från 1500-talet. Denna är av koppar och uppges vara 
försedd med en tysk inskription, samt vara hittad i Söderköping.309 

En mycket ovanlig lampa är en trolig sabbatslampa, en lampkrona, hittad i närheten av Visby. Den är 13 cm 
hög och sammansatt av fyra näbbformade lampor.310 Snarlika lampor finns avbildade i medeltida, judiska hand-
skrifter. Enstaka lampor eller lampkronor av detta slag finns från Tyskland, Frankrike och England.311 

Liksom flera andra typer av belysningsredskap har också järnlampor blivit vanligare under tidig-
modern tid. I Schweiz, där ett flertal järnlampor finns bevarade från 1500-talet och framåt, har de äldsta 
lamporna en skål medan de yngre även försetts med en undre droppskål. En annan skillnad är att de yngre 
lamporna ofta är höj- och sänkbara.  

Bilder av lampor  
I den senmedeltida, kyrkliga konsten finns lampor avbildade i motivet som föreställer de kloka och fåvitska jung-
frurna. De klokas lampor brinner, de har olja kvar i dem, medan de okunniga, fåvitska, håller sina upp-och-ned 
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för att visa att oljan är bortslösad. Katarina av Vadstena avbildas ofta som en förståndig jungfru, med en lampa i 
ena handen.312 Flertalet av bilderna hör till slutet av medeltiden. 

Bland de avbildade lamporna märks tre huvudtyper. Den första utgörs av bägarformade lampor med rundad 
eller trattformad överdel och i regel skaft, den andra av lampor utformade som medeltida grytor – sfäriska och 
med ett utsvängt bräm, med eller utan skaft. I den sista gruppen återfinns lampor med rak, ofta låg, överdel och 
med ett skaft som ofta är långt. Det finns även mellanformer av dessa.  

I Uppland finns exempel på den förstnämnda typen från Knutby, Harg och Edebo, i målningar från 1500-
talet.313 Ett annat exempel kommer från en regionalt tillverkad träskulptur i Forsa i Hälsingland, där S:ta  
Katarina håller en lampa formad som en trattformig bägare, utan fot. 

I Söderby-Karl, där målningarna är från runt 1500, är jungfrurnas lampor av den andra, grytformade 
sorten. Liknande exempel finns från målningar i Söderala, Hälsingland, från 1500-talets första fjärdedel 
och från Ekeby i Närke, på en träskulptur av S:ta Katarina. En variant av den grytformade lampan finns 
i en träskulptur föreställande Katarina av Vadstena, i Bredsättra på Öland. Skulpturen är från 1400-talets 
andra hälft och antas vara ett inhemskt arbete. Lampan har här, förutom en grytformad överdel, även en 
rund fot. Till skillnad från de tidigare beskrivna lamporna har denna typ av lampa kunnat ställas på en plan 
yta. En annan, ovanlig lampform finns i Berga i Västergötland, där Katarinaskulpturen är ett inhemskt arbete 
från 1400-talets första hälft. Lampan har en päronformad överdel och en klossformad fot, kanske av trä. Möj-
ligen är det här en form av ställning som även de övriga, skaftade lamporna har kunnat kombineras med. 

Ett exempel på den tredje typen av lampa, med rak, cylindrisk, överdel och skaft, finns i Gökhem i 
Västergötland, där målningarna är från 1487 och i de ungefärligt samtida målningarna i Ask i Östergöt-
land. I båda kyrkorna är målningarna utförda av Amund Nilsson. På samma sätt avbildas en lampa i 
Enånger i Hälsingland vid andra hälften av 1400-talet. Även i korportalen i Burs på Gotland, från 1300-
talets andra fjärdedel, finns lampor med rakväggiga skålar, med horisontella streck och ett smalare skaft.314 

Utifrån bilderna är det inte alltid uppenbart vilket material lamporna är tänkta att vara gjorda av. De trattfor-
made påminner starkt som senmedeltida lampor av glas som hittats i England och Tyskland. Bland dessa finns 
också lampor med en grytlik kupa.315 En glaslampa hittad i Prag, daterad till 1300-talet, har denna form och i 
Hirsau i Tyskland syns en liknande glaslampa på en bildframställning från 1100-talet.316 I Hemse på Gotland 
håller Katarina en skaftad, rundkupig lampa med utsvängt bräm som ser ut att vara tänkt som en sådan 
glaslampa. Bilden är målad vid mitten av 1400-talet. I andra fall gör lampornas grytlika form i kombina-
tion med smala, vertikala vulster ett intryck av att de snarare är tänkta som gjutna lampor. En möjlighet 
är att lokala konstnärer i vissa fall misstolkat bilder på förlagor, från till exempel Tyskland, något. Detta 
skulle i så fall kunna bero på att personen inte sett sfäriska glaslampor med utsvängt bräm i verkligheten, 
men däremot kunde associera till något mer bekant, nämligen grytor. Det är emellertid också möjligt att en 
del av bilderna verkligen refererar till gjutna lampor. På en hantverkarbild från Nürnberg från 1518 tillverkar 
en ljusstakemakare även en hängande, troligen gjuten, lampa med denna form.317 Ett annat tänkbart 
material är keramik. Det finns dock veterligt inga paralleller till keramiklampor med den här formen.318 

Formen på den tredje varianten av lampa överensstämmer mer med samtida träkärl än med kärl i 
keramik eller glas. Lamporna av den här typen avbildas med relativt långa skaft, och troligen är det här 
blosshållare eller stavlampor som är förebilden. 

Lampor med skaft är vanligast bland avbildningarna. Bara en lampa, den från Bredsättra på Öland, 
har varit av en typ som går att placera direkt på en plan yta. De övriga kan antingen bara ha fungerat 
som handhållna lampor eller krävt någon form av ställning om de skulle användas mer stationärt. På en 
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bild från Berga i Västergötland finns ett sådant ställ, en klosslik fot, avbildad. En hängande lampa finns 
avbildad på utsidan av en altartavla från 1300-talet, från Lau kyrka på Gotland. Ytterligare ett exempel finns 
från Skørping kyrka i Danmark.319 Sannolikt föreställer bilderna glaslampor. 

I Trefaldighetskyrkan i Arboga avbildas ett krönt helgon hållandes i en stavförsedd lampa. Staven är 
smal, och högst upp finns en rundad skål, dekorerad med horisontella ränder. Lampan bär likheter med 
några av dem som hittats i vikingatida gravar i Norge (jfr figur 15 och 16) och med lampor som finns 
beskrivna från England.320 Målningarna i Arboga har daterats till första hälften av 1400-talet. Möjligen är 
det stavlampor som avbildas även på dopfunten från 1100-talet i Sjonhem på Gotland.321 Sandstensreliefen 
är vittrad, men det tycks som om det sitter en skål högst upp på stavarna, direkt under lågan, vilket skulle 
kunna tyda på att det är någon form av stavlampor och inte ljus som avbildas.  

 
 

 

Ljusredskap 
Det tidigaste användandet av vaxljus i Norden har, som nämnts, troligtvis varit kopplat till en kristen 
praktik, och under tidig medeltid har ljus förmodligen i huvudsak setts som religiösa föremål, oavsett vilken 
miljö de användes i. Liksom vissa typer av romanska stenlampor kan merparten av de ljusstakar som finns 
belagda i Norden, framför allt från tidig medeltid, knytas till kyrkliga sammanhang. I många fall är det 
kontexten eller föremålens utformning som gör att de betraktas som kyrkliga. Det finns dock en risk för 
cirkelresonemang här: att alla ljusstakar från tidig medeltid betraktas som kyrkliga för att det i stort sett 
bara är kyrkliga ljusstakar som är kända.  
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Figur 28 (övre raden, till vänster). Hargs kyrka, Uppland. Målningen är, enligt en nu försvunnen inskrift, utförd 1514.  
Foto: Lennart Karlsson, SHM. 
Figur 29 (övre raden, till höger). Katarina av Vadstena. Söderala kyrka, Hälsingland, 1500-talets första fjärdedel.  
Foto: Lennart Karlsson, SHM.  
Figur 30 (nedre raden, till vänster). Visa jungfrur i korportalen i Burs kyrka, Gotland, 1300-talets andra fjärdedel. 
Figur 31 (nedre raden till höger). Gökhems kyrka, Västergötland. Målning av Amund Nilsson, 1487. Foto: Lennart Karlsson, SHM. 
Figur 32 (sidorutan, överst). Glaslampa tillverkad i Böhmen, funnen i Prag, 1300-tal. Höjd 17,5 cm. Ofärgat, svagt gultonat glas.  
Skiss: Linda Qviström, efter förlaga i Baumgartner & Krueger 1988. 
Figur 33 (sidorutan, underst). Glaslampa tillverkad i Tyskland, funnen i Wohl Mainz, 1300–1400-tal. Höjd 11 cm. Gröntonat glas.  
Skiss: Linda Qviström, efter förlaga i Baumgartner & Krueger 1988. 



Från hög- och framför allt senmedeltid ökar antalet exempel på ljusredskap använda för vax- och 
talgljus, både i och utanför de kyrkliga miljöerna. Den största ökningen, både i fråga om antal och reper-
toar, skedde dock efter medeltiden (se s. 156).  

Pikljusstakar 
De äldsta ljusstakarna i Norden är altarljusstakar daterade till 1100-talet. Dessförinnan antas inte ljus ha 
ställts på altaret, däremot förekom höga ljusstakar intill detta, samt lampor. Altarljusstakarna behövde 
vara relativt låga, för att inte bli för dominerande i förhållande till krucifixet.322 Altarljusen ingick i den 
ordinarie liturgin, medan det främst var vid större högtider som fler ljus tändes.323 Utifrån de bevarade 
belysningsredskapen i Norden kan man förmoda att lamporna spelade en väl så stor roll som ljusen under 
tidig medeltid i kyrkliga sammanhang. Betydligt fler lampor än ljusstakar finns bevarade.  

Typiskt för den äldre medeltidens ljusstakar är att ljusen sattes fast på en mer eller mindre grov pik, 
oftast placerad i ett droppfat. En utbredd typ av altarljusstake från 1100–1200-tal i nordvästra Europa har 
tresidig, låg och med djurornamentik dekorerad fot på tre, någon gång fyra, djurtassar eller djur. Ljussta-
karna är låga och i regel tillverkade av brons.324 Den mest välkända tillverkningsorten är Dinant i Belgien, 
där framställningen inleddes på 1000-talet. Tillverkningen har dock även skett på flera platser i regionen 
och ljusstakarna har dessutom kopierats på andra håll.325 Enstaka romanska ljusstakar av dinanttyp finns 
bevarade från Norge, Danmark och Sverige. Från Norge finns två hela ljusstakar och ytterligare minst 
fyra fotdelar till sådana. Från kyrkorna i Askø i Rogaland och Hafslo i Sogn og Fjordane finns två ljussta-
kar med ljuspik. Från den förstnämnda kyrkan finns dessutom ett romanskt processionskors som tycks ha 
monterats på foten till ytterligare en ljusstake. En romansk ljusstaksfot finns även från Graupne kyrka i 
Sogn og Fjordane, en annan har hittats i Trondheim, troligen i anslutning till dominikankonventet.  
Ytterligare två fötter till ljusstakar av dinanttyp finns från Sigdal i Buskerud respektive Voss, Hordaland.326 
I Sverige har fötter till fyra ljusstakar av den här typen hittats. En påträffades i närheten av Askome kyrka 
i Halland, före 1891. Den är gjuten i brons och har varit förgylld.327 En liknande, men något enklare utfor-
mad fot finns från Lund, hittad som jordfynd vid Gaddeska gården. Maria Cinthio menar att den troligen är 
ett inhemskt arbete.328 Ytterligare en ljusstaksfot från Skåne kommer troligen från Sövestads socken. Även 
denna kan vara av inhemsk tillverkning. Den är daterad till 1200-talets första hälft.329 Den fjärde foten är hittad 
som lösfynd vid Aner vid Bogeviken på Gotland. Även denna är daterad till första delen av 1200-talet och kan 
vara en inhemsk variant.330 Från Danmark finns en jordfunnen 1200-talsstake från Viborgs kloster. Den anges 
av Johan Hedemann Baagøe troligen vara tillverkad i Danmark.331  

En annan typ av tidiga altarljusstakar är tillverkade i Limoges, i Frankrike. Emaljarbeten härifrån 
exporterades till stora delar av Europa under medeltiden. Tillverkningen började vid slutet av 1100-talet 
och skedde i stor skala under 1200-talet. Det var främst kyrkliga föremål som framställdes, som relikskrin 
och processionskors. Även föremål som betraktas som världsliga tillverkades, till exempel spännen, 
svärdsfästen och fat, samt dräktdetaljer och detaljer till selar.332 De emaljerade kopparljusstakarna härifrån 
har tresidig eller rund fot med tre tassar och är i regel något högre än de nyss beskrivna av dinanttyp. 
Höjden på de ljusstakar av den här typen som finns från norska kyrkor är mellan ett par och fem decime-
ter. På ljusstakarnas runda skaft sitter en eller flera, jämnt fördelade kulor/vulster. Överst finns ett dropp-
fat med en ljuspik. En del av ljusstakarna är förgyllda.333 De norska emaljljusstakarna har hört till kyrkorna 
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i Urnes, Glemmen och Horg samt till en annan, okänd kyrka i Trøndelag.334 Foten till en liknande ljus-
stake från Grongs socken i Norge hör till Nordiska museets samlingar i Stockholm.335 Ytterligare en beva-
rad fot kan vara en inhemsk kopia av en limogesstake. De är något oklart var den kommer ifrån. Den 
uppgift som finns är att den hört till ”Jutulstugu” i Uv, Rennebu. Enligt Wallems avbildning har den en 
senare tillfogad ljuspipa.336 I det danska Nationalmuseets samlingar finns fyra altarstakar från Limoges. 
De första två utgör ett par, daterade till början av 1200-talet och inlämnade från kyrkan i Øster Jølby på 
Mors. De andra två är något senare, från 1200-talets mitt. En kommer troligen från Vårfrukyrkan i  
Ålborg, den andra har sannolikt hört till en norsk kyrka.337 I Sverige finns, förutom ljusstaken från Grongs 
socken, en fot till en ljusstake från Limoges, daterad till 1200-tal. Denna köptes in till Nordiska museet i 
Styra socken i Östergötland 1898. Fyndplatsen är inte känd.338 

En ovanlig typ av altarljusstake, något senare än de nu nämnda, kommer från Skanör i Skåne. Ljus-
staken har tre fötter och ett skaft som i utformningen påminner om ett sakramentshus. Överst finns en 
bred droppskål.339 Även en ljusstake från Visby, daterad till andra halvan av 1100-talet, har en ovanlig, 
men betydligt enklare utformning.340  

Utöver dessa praktljusstakar finns enstaka exempel på enklare altarljusstakar som möjligen kan vara 
tidigmedeltida. Till denna kategori hör en järnljusstake från Reinlids kyrka i Valdres i Norge. Den har en 
enkel fot med sex ben, två kulor/vulster på skaftet, samt en kraftig ljuspik.341 Från Norge finns också 
pikljusstakar för flera ljus. Några av dessa är troligen romanska. Från Urnes kyrka finns en ljusbåt av järn 
men piggar för nio ljus. Ljusstaken omtalas i en förteckning från 1366. En liknande ljusstake, med tre 
ljuspikar, finns från Dale kyrka i Sogn.342  

I de fall tidig- och högmedeltida ljusstakar hittas förmodas de alltså generellt komma från kyrkor, även 
i de fall där fyndkontexten är oklar. Det finns dock även ett fåtal exempel på ljusstakar som troligen hört 
till en världslig kontext. I Danmarks nationalmuseums samlingar finns förutom altarljusstakarna ytterli-
gare ett par ljusstakar tillverkade i Limoges. Dessa är senare, från första halvan av 1300-talet, och av en 
både ovanligare och enklare sort. De är gjorda för att transporteras snarare än att stå permanent på ett 
altare. Till dem hör ett transportetui av läder. Stakarna är cirka 20 cm höga och har sexkantiga, välvda 
fotplattor med emaljinläggningar. Högst upp finns grova ljuspikar. Den ena piken är ihålig, vilket gör att 
stakarna kan staplas på varandra. Både färger och motiv är annorlunda än på de andra ljusstakarna. Motiven 
är profana, med fabeldjur och heraldiska vapen. Stakarna har hört till S:t Mikaelskyrkan i Slagelse, men är 
troligen tillverkade för ett världsligt sammanhang.343 

Det finns dock i övrigt få säkra belägg för att ljusstakar, eller för den delen vaxljus, använts i världsliga 
miljöer under tidig medeltid i Norden. Möjligen kan en pik från den medeltida fasen av Eketorpsborgen 
vara ett sådant. Ett föremål med tånge åt två håll har tolkats som en ljushållare som förmodligen använts 
inslagen i trä. Tolkningen är dock osäker, inte minst för att några paralleller veterligt inte finns. Den 
medeltida fasen är daterad till 1100–1300-tal.344  

Från Sverige saknas arkeologiska fynd av ljusstakar, utöver de redan nämnda av dinanttyp, från tidig 
medeltid. Från London finns däremot fler, något mer vardagligt präglade romanska ljusstakar. En knappt 
decimeterhög sådan av bly, med tresidig fot och med en ljuspik av järn, har hittats i vad som tolkats som 
ett sekulärt sammanhang. Från London finns också en ljusstake av järn, enkelt utformad med spiralvridet 
järnskaft, och en fot bestående av två korslagda, bockade tenar. Höjden är här sammanlagt 31 cm och 
den övre delen utgörs av en pik som flankeras av två utåtböjda, hoprullade tenar. Möjligen har staken 
varit avsedd för enklare bloss – detta med tanke på att den saknar droppfat och att överdelen är utformad 
i likhet med blosshållare som hittats i samma stad (se nedan). Ljusstaken är ensam i sitt slag i England.345 
En något liknande, anspråkslös pikljusstake finns dock från Hovdeøens kloster i Norge. Ljusstaken utgörs 
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av en lång ljuspik, utan droppfat, på tre böjda ben.346 Fredrik Wallem tar upp den bland romanska ljus-
stakar, medan Grieg påpekar att den är svår att datera och även skulle kunna vara senare.347  

Från senmedeltid finns fler altarljusstakar bevarade och det finns även avbildningar av sådana, bland 
annat i kalkmålningar. Altarstakarna har i regel runda, i en del fall klockformade, fötter. De klockformade 
modellerna började användas under senare delen av 1400-talet i Norden. De var inspirerade av orientaliska ljus-
stakar och nådde Europa via Venedig från 1400-talets mitt. Formen fortsatte att användas fram till 1700-talet.348 

Många av bilderna från 1400-talet och det tidiga 1500-talet framställer närmast timglasformade ljus-
stakar, med rund fot och droppskål och däremellan ett smalare skaft med mittvulst. Flera tennljusstakar 
av det här slaget finns bevarade från Gotland (se kapitel 5). Ett par liknande ljusstakar finns även från 
Kräcklinge i Närke (figur 35).349 En variant har rund fot stående på tassar eller, som det finns flera exempel 
på från norska kyrkor, på tre djur.350. Senmedeltida ljusstakar med tassfötter finns bland annat från S:t Olof 
i Simrishamn och från Eurajoki i Finland.351  

En annan variant saknar droppfat och har en ljuspik som utgör en fortsättning på ljusstakens skaft.352 
Troligen är det en liknande ljusstake som finns avbildad i Odensala kyrka, i en målning från 1480-talet.  
I Kumla kyrka i Västmanland syns en hög ljusstake på rund fot, som mer påminner om de bevarade 
altarljusstakarna av brons från Gothems kyrka på Gotland. Dessa är troligen tillverkade vid mitten av 
1300-talet, medan målningarna i Kumla är från omkring 1500.353  
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Figur 34 (till vänster). Gregorius mässa, Härkeberga kyrka, Uppland. 1480-tal. Altarljuset är färgat, till skillnad från det handhållna offerljuset.  
Figur 35 (överst, till höger). Senmedeltida altarljusstakar. Kräcklinge kyrka, Närke. KMB 3389-40.TIF. Public Domain. 
Figur 36 (mitten, till höger). Ljusstakar från Täby kyrka, Uppland. KMB 3522-337.TIF. Public Domain. 
Figur 37 (nederst, till höger). Ljusstakar daterade 1506. Fårö kyrka, Gotland. Foto: Gabriel Hildebrand, SHM. Inv nr. 2834:2. CC BY 2.5 SE. 



Figurljusstakar 
En typ av ljusstakar, som till skillnad från de ovan beskrivna främst förknippas med profana miljöer, är 
figurljusstakar.354 De få tidigmedeltida exempel som finns från Norge har antagits höra till kyrkor men 
kan ha tillverkats för och möjligen också använts i sekulära miljöer innan de hamnade i kyrkorna.355 Bland 
de romanska figurljusstakarna finns sådana som föreställer drakar, hästar med ryttare, lejon eller Simson 
och lejonet. Ytterligare en grupp avbildar människor.356 Från Norden finns ytterst få exempel på tidiga 
figurstakar. En 17,5 cm hög bronsfigur som troligen hör till en sådan från andra halvan av 1100-talet har 
hittats i Gudbrandsdalen. På figuren finns spår av förgyllning.357 Från Vinje stavkyrka i Telemark finns 
vidare en figurstake i form av en riddare till häst. Ljusstaken är daterad till omkring 1250 och troligen 
framställd i Hildesheim.358 Från Valle, södra Setesdalen, Aust-Agder finns ett par stiliserade bronsdjur 
som antas ha haft ljuspikar/-hållare på ryggen.359 Vidare finns, från Frøien i Sør-Trøndelag, ett lejon utsku-
ret i täljsten, med hål i ryggen. Möjligen har detta utgjort en del av en inhemsk variant av figurstake.360 

Under 1300-talet blev en typ av ljusstakar med människofigurer vanligare. Dessa tillverkades och  
kopierades främst i Flandern och Tyskland och fick stor spridning i Europa.361 Den här, yngre varianten 
av figurljusstake finns det ett flertal exempel på från Norden. En gjuten, 11,5 cm hög bronsfigur hittad vid 
mitten av 1800-talet nära Tåby kyrka i Östergötland kommer möjligen från en sådan ljusstake. Stilmässigt 
är figuren daterad till övergången mellan 1300- och 1400-tal.362 Ytterligare en bronsfigur, med okänd 
fyndplats, har hört till en figurstake från 1400-talets mitt.363 Från Gotland finns flera delar av senmedeltida 
figurljusstakar (se kapitel 5, s. 319) och från Svärdsjö i Dalarna finns en mansfigur stående på en drake, 
troligen hörande till ett ljusredskap.364 

Från Danmark finns delar av två figurstakar från medeltid, båda hittade som jordfynd på Fyn. De 
båda mansfigurerna har genom klädedräkten daterats till tiden runt 1400.365 Från okänd fyndplats i Norge 
finns vidare nederdelen av en ljusstake med en mansfigur, förmodligen från 1400-talet.366  

Under 1500-talet vann en typ av figurstakar, föreställande landsknektar, stor popularitet. Figurer från 
sådana ljusstakar har hittats på ett par platser i Danmark, bland annat på Bornholm. Några ljusstakar av 
den här typen finns i kyrkor, exempelvis i Lødderups kyrka på Mors. Den är från 1550-talet men kommer, 
enligt Ole Schiørring, från början från ett ”verdsligt hjem”. Detta gäller förmodligen även den stora figurs-
take från slutet av medeltiden som finns i S:t Petri kyrka i Malmö.367 Vid Läckö slott i Västergötland har 
figurer från två ljusstakar från 1500–1600-tal hittats.368 En figur från Liffedarve på Gotland har daterats till 
1526 eller strax därefter. Knekten har här inte hållit i några ljusholkar men möjligen suttit på en ljuskrona.369 

Holkljusstakar 
Ljuspiken kan ses som en anpassning till ljusens olika tjocklek, men det går också att konstatera att den 
främst passar tjockare ljus.370 Under hög- och senmedeltid började istället holkar att användas, både på 
ljusstakar, -kronor och -armar. Holkarna, som också kallas pipor, är anpassade för smalare ljus. En annan 
skillnad jämfört med tidigare var att de gotiska ljusstakarna och ljuskronorna försågs med fler armar. 
Altarljusstakarna var dock även fortsättningsvis gjorda för ett ljus och hade i regel pik, inte holk. Först från 
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1600-talet blev det vanligt med holkar även i altarljusstakarna.371 Även många äldre ljusredskap försågs 
med sådana under denna tid och senare. 

I England förekommer holkar även på enklare ljushållare generellt från sent 1200-tal och framåt. Det 
finns dock enstaka, tidigare exempel, som ett tidigmedeltida fynd från Winchester, daterat till sent 1000-
tal- eller 1100-tal.372 En lika tidig ljushållare med en mycket liten, smal holk – den är bara en centimeter 
hög och har en diameter om 12 mm – har hittats i Sigtuna, i lager daterade till 1040–70.373 Mer allmänt 
tycks dock ljusreddskap med holkar ha börjat användas under högmedeltid.374  

Det finns vidare även ljusstakar med en kombination av pikar och holkar. Under 1400-talet var två-
armade varianter med två holkar och en pik i mitten vanliga i norra Europa, åtminstone i välbärgade, 
sekulära miljöer, vilket både framgår av samtida avbildningar och genom ett relativt stort antal bevarade 
föremål. En vanlig variant är den där armarna sitter ihop och är fästade som en mutter på en gängad 
mittstång. De bevarade och avbildade, tvåarmade ljusstakarna från den här tiden tycks generellt vara 
tillverkade i mässing. Med tanke på hur nära piken i regel sitter holkarna har denna sannolikt inte kunnat 
användas samtidigt. Förmodligen fanns piken snarast kvar som ett formelement som hade förlorat sin 
tidigare funktion.375 En ljusstake av det här slaget, troligen är från slutet av 1400-talet, finns från Drags-
marks kloster i Bohuslän.376 Från gården Eriks i Bro på Gotland finns en liknande ljusstake, daterad till 
1500-tal, men med fasta armar och möjligen utbytta ljushållare.377 En annan har hittats vid den medeltida 
prästgårdsruinen i Lau på Gotland. Denna har dock ingen mittpik.378 En del av ytterligare en ljusstake av 
den här typen finns från Helgeandsholmen i Stockholm.379 Överdelen till en tvåarmad ljusstake av samma 
typ men av järn har vidare hittats vid Ragnhildsholmen.380  

Ljusstakarnas gängade mittstång gjorde att armarna kunde regleras i höjdled men möjliggjorde också att 
stakarna försågs med fler armar. Från en profan miljö i Bergen finns ett arkeologiskt fynd av delar av en 
fyrarmad ljusstake av denna typ. Fyndet kan ha hamnat i jorden i samband med en brand 1476.381 Ett annat 
exempel på en liknande, fyrarmad ljusstake från slutet av medeltiden finns från Västra Tommarp i Skåne.382 

Från Norge finns det också exempel på en något äldre och bredare variant, från slutet av 1300-talet. 
Arnstein Berntsen menar att piken i detta fall inte var avsedd för ljus utan för en dekorativ, senare för-
svunnen mittfigur, i likhet med dem som finns belagda på järnljusstakar från senare århundraden.383 En 
tupp som krönt en sådan smidesljusstake har hittats i Hagby kyrka i Uppland, i samband med  
renoveringsarbeten 1935.384 Även från Mörby slottsruin i Uppland finns en tupp av järnplåt som han ha 
hört till ett ljusredskap.385 Från Linsells kyrka i Härjedalen finns en tvåarmad ljusstake av järn med en 
trubbig stång i mitten som troligen varit försedd med någon liknande utsmyckning.386 Det finns dock även 
tvåarmade ljusstakar med en pik som faktiskt varit avsedda för ljus.387  

Ljusholkar har fortsatt vara vanligast på ljusredskapen även efter medeltiden. Däremot har deras form 
ändrats något över tid. Framför allt gäller detta de mer påkostade, gjutna ljusredskapen. De äldsta ljus-
hållarna är ofta kantigare, medan holkarna under den sista delen av medeltiden generellt blir rundare.388  

Från nordvästra Europa finns ljusstakar, ofta relativt enkla sådana, med konisk holk med en triangulär öppning 
i nedre delen, ofta så stor att holken nästan är helt öppen nedtill, och bara ihopsatt med en ring upptill. Några 
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ljusstakar har utskjutande vingar högt upp på holken. Droppfat saknas, eller sitter mitt på skaftet. Flest exempel 
finns från Frankrike, och möjligen är ljusstakarna tillverkade där, men många har också hittats i England.389  

En annan gotisk form av ljushållare, som varit vanligare i Tyskland, är öppen nedtill, svagt konisk och 
står på en ringformad bygel i ett droppfat med en genombruten kant nedtill.390 Både runda och sexkantiga 
ljushållare av det här slaget förekommer, och det finns exempel från såväl kyrkliga som världsliga miljöer. 
Varianten finns på olika typer av gjutna ljusredskap, både mindre ljusstakar, kandelabrar och ljuskronor. 
En liten ljusstake, 9,5 cm hög, med rund fot och en ljushållare av den här typen har hittats i Vreta klos-
terkyrka, under golvet i Ragvald Knaphövdes gravkor. Carl af Ugglas daterar ljusstaken till 1400–1500-
tal. Ytterligare en lös ljushållare, men utan droppfat, har hittats i klosterkyrkan.391 I gruvbyn i Sala har 
den övre delen till en liknande, sexkantig ljushållare hittats. Den hade delar av gjutskägget kvar, vilket 
tyder på att den tillverkats i Sala. Fyndet hittades i ett skikt som daterats till 1510–60.392 Ytterligare ett 
exempel på en sexkantig ljushållare finns från Gundmundrå kyrkoruin i Ångermanland. Troligen har den 
hört till en krona eller armljusstake. Fyndet har daterats till slutet av 1400-talet eller början av 1500-
talet.393 En liknande variant av hållare, möjligen inhemsk, är funnen i det gamla koret i Källunge kyrka 
på Gotland. Här är bården inte genombruten, utan tandad.394 

Under 1400-talet började ljusstakarnas fot utformas utan droppfat.395 På andra ljusredskap, som  
kronor, fortsatte sådana däremot att användas. Från samma århundrade och framåt användes vidare 
främst hela holkar. Nedtill har dessa dock ofta ett eller två genomgående hål. Flera olika varianter har 
förekommit. Under renässansen blev både ljusstakarnas holkar och stammar också mer profilerade.396 
Under 1600-talets första hälft blev dessutom en annan typ av ljusholk, med en långdragen urneform, 
vanlig. Även raka ljuspipor fortsatte dock att användas.397 Förutom de gjutna och smidda ljusholkarna 
förekom åtminstone från 1700-talet och framåt även raka, cylindriska hållare tillverkade i plåt.398 

Hålen i botten av senmedeltidens och renässansens holkar kan ha använts för att lättare få loss den 
sista ljusstumpen.399 Från 1600-talet och framåt försågs många mässingsljusstakar istället med olika skruv- 
eller hissanordningar som gjorde att ljusen kunde skjutas upp underifrån, efter hand.400 Under 1700-talet 
har i stort sett alla engelska mässingsstakar denna konstruktion. Även franska ljusstakar har en liknande 
anordning. På gjutna ljusstakar tillverkade i Norden finns den däremot inte förrän vid mitten av 1800-
talet.401 Framför allt under 1700-talet började lösa ljushållare också tillverkas, vilket också underlättade 
när det nedbrunna ljuset skulle avlägsnas. 

Ytterligare en skillnad mellan den tidiga och den sena medeltidens ljusstakar gäller materialet. De 
äldsta var i regel gjutna av brons, eller i några fall tillverkade av koppar. Efter hand blev mässing vanligare 
och dominerade stort bland de gjutna ljusredskapen under slutet av medeltiden och inte minst under 
1600-talet då produktionen i Sverige kom igång i större skala. Till skillnad från bronset kunde detta material 
förutom att gjutas även hamras och valsas, vilket gav andra möjligheter vid formgivningen. Från senare 
delen av 1600-talet blev ljusredskap i hamrad mässing vanligt. 402 

Merparten av de ljusstakar i brons, mässing och liknande legeringar som finns bevarade från senme-
deltiden återfinns som bevarade föremål i kyrkor och museisamlingar. Arkeologiska fynd av den här typen 
av ljusredskap är ovanligare, men förekommer.  

                                                        
389 Egan 2010, s. 149; Michaelis 1978, s. 38–42; Bangs 1995, s. 46–51, 192–197 
390 Exempel på ljuskronor, eller delar av ljuskronor, med den här typen av hållare finns från kyrkorna i Frösunda och 
Värmdö i Uppland, Alskog i Dalarna, Husby i Dalarna samt i Oppegårds kyrka i Norge (GFDEP1424_3; Erixon 1943, 
25–37; af Ugglas 1943, pl. IV–V; Lagerlöf 1968, s. 223, fig. 247; jfr Baagøe 1962, s. 27–29, 40, 35 fig. 6). Se fig. 39. 
391 SHM inv. 18011:280; 18011:63 
392 Bergold & Öhnegård 1987, s. 75, 112 
393 SHM inv. 22846:6 
394 GFC9927_8 
395 Baagøe 1962, s. 27–29, 40 
396 Jfr af Ugglas 1941; Baagøe 1962, s. 37, 40, fig. 9; Berntsen 1965, pl. 4–5, 6 b; Steen 1970, s. 34 
397 Erixon 1943, s. 52; jfr Baagøe 1962, s. 43–45 
398 Baagøe 1969 
399 Berntsen 1965, s. 47; Steen 1970, s. 34. Andra förklaringar har föreslagits av exempelvis Baagøe (1962, s. 40) och 
Lagerberg (1910, s. 75). 
400 T.ex. Berntsen 1965, pl. 29 d, 53 b–c 
401 Baagøe 1962, s. 48. En annan konstruktion som började tillverkas i England på 1680-talet var ihåliga skaft, gjutna i 
två delar, vilket gjorde det lätt att peta bort det sista av ljuset underifrån (Baagøe 1962, s. 48). 
402 Baagøe 1962, s. 26, 34; Berntsen 1965, s. 28; Steen 1970, s. 35–37. Mässing är en legering av koppar och zink. Proport-
ionerna kan variera mycket, vilket ger metallen olika färg. Det som kallas malm är i regel mässing med lite bly och tenn. 



En stor del av de senmedeltida, gjutna ljusredskapen i Sverige var tillverkade i Tyskland, framför allt i 
de norra delarna av landet. Bland annat finns import belagd från Lübeck. Dinant fortsatte att vara en av 
de viktigaste tillverkningsorterna fram tills staden förstördes 1466. Därefter var det Aachen och Nürnberg 
som tog över produktionen.403  

En mer ovanlig och exklusiv form av ljusredskap i metall är stora kandelabrar och golvljusstakar, eller 
ljusstavar, av metall. Ett par ljusstavar av brons finns från domkyrkan i Lund. De är troligen tillverkade i 
norra Tyskland vid mitten av 1200-talet. Stången vilar på ett lejon och kröns av en ängel, som hållit ett 
ljus.404 Från Ribe och Viborg i Danmark finns två monumentala golvljusstakar som är ett par århundraden 
yngre. Den i Viborg är daterad till 1496. Båda har en fot som vilar på tre liggande lejon.405 I Sorø kyrka 
finns en kandelaber från 1300-talet, stående vid Kristoffer II:s gravmonument.406 

I Lunds domkyrka finns även en stor, sjuarmad ljusstake. Både denna och den stora, sjuarmade folk-
ungastaken i Storkyrkan i Stockholm är från slutet av 1400-talet och sannolikt tillverkade i Hamburg eller 
Lübeck. Liknande kandelabrar har funnits i Linköpings domkyrka samt i Klara kyrka i Stockholm. Den 
sistnämnda uppges av Peringskiöld vara daterad 1494 och ha hört till Klara kloster. Det har den dock 
troligen inte gjort, utan istället förts till Sverige från Danzig 1626.407  
 
Smidda ljusredskap 
Till skillnad från de samtida ljusredskapen av mässing är de av järn ofta tillverkade regionalt, vilket gör 
dem svårare att datera. Många av järnljusstakarna har gotiska drag, även om de är tillverkade under 1600- 
eller 1700-talet eller senare.408 Från mellersta Sverige finns höga smidesljusstakar i gotisk stil med flera 
holkar. En meterhög kandelaber, ringformad och med sex ljushållare, finns exempelvis från Börje kyrka i 
Uppland.409 Från Ekerö i samma landskap finns en ljusstake med en ramp med fyra ljusholkar och en 
ljuspik i mitten. Ljusstaken står på en stativfot med tre ben. Rampen hålls upp av två trappstegsformade 
armar med hål efter hängen längs kanterna. En snarlik ljusstake finns från Valtorp i Västergötland, och 
här finns några av hängena bevarade.410  

Delar av smidda ljusredskap i medeltida kontext visar på att sådana förekommit både i kyrkliga och sekulära 
sammanhang. Bland de arkeologiska fynd som betecknats som ljushållare, och som jag återkommer till, finns 
flera som sannolikt är delar av ljusstakar. Typiskt för dessa är dels att de ofta sitter på ett böjt, inte sällan spiral-
vridet skaft, som är avbrutet och inte spetsat. Holken är ofta sluten och konisk. Vid Mälby i Tillinge socken i 
Uppland, där en högstatusmiljö undersökts och många speciella fynd hittats, finns också en arm till en järnljus-
stake. Holken är skadad, men har troligen varit öppen både nedtill och framtill. Vid undersökningarna hittades 
dessutom ett hänge av järn, som troligen hört till ett ljusredskap.411 

Det är vidare troligt att en stor del av de ljushållare i järn som hittats vid arkeologiska undersökningar 
har varit försedda med någon slags träfot, och alltså fungerat som ljusstakar (se nedan). 

Keramikljusstakar 
Kantiga keramik- eller tegelljusstakar, i regel oglaserade men ofta med glättad yta samt stämpel- och  
ristornamentik, finns framför allt representerade som jordfynd. Många har dessvärre hamnat i samlingar 
utan några detaljerade fynduppgifter som kunnat bidra till att datera dem. Liknande tegelljusstakar har 
hittats på flera håll i norra Europa, förutom i Sverige även i Danmark, Norge, Nordfrankrike och  
Holland.412 Det finns också enstaka exempel på enkla, blyglaserade ljusstakar som daterats till medeltid. 
En sådan har hittats på S:t Lars kyrkotomt i Roskilde.413  

                                                        
403 Erixon 1943, s. 32, 44 
404 af Ugglas 1943, s. 69, not 3. Bengt Stolt (2001a, s. 10) benämner dem ljusstavar. 
405 Baagøe 1962, s. 35 
406 Baagøe 1962, s. 36 
407 Brandel 1927, s. 201, 258; af Ugglas 1943, s. 67, fig. 6, not 3; Norberg 1956a, sp. 445–446 
408 Jfr Berntsen 1965, s. 56–58 
409 SHM inv. 26120:A17 
410 KMB 3604-187.TIF (Ekerö), 2897-023.TIF (Valtorp). Från Överhogdals kyrka finns en ljusramp för fem ljus (KMB 
4073-24). 
411 Beronius Jörpeland & Seiler 2011, s. 43, 147, 160, bilaga 1 
412 Baagøe 1969, s. 76–78 
413 Hildebrand 1898–1903, s. 448; Liebgott 1973, s. 8–10 



Liksom för fotangelstakarna (se s. 146) hör tillverkningssättet av tegelljusstakarna snarare ihop med tegelslag-
ning än med samtida krukmakeri. Ljusstakarna är inte drejade, utan formerna har skurits fram ur leran. Skurna 
ljusstakar har dock, åtminstone under 1600–1800-tal, även tillverkats av krukmakare.414 Den stämpelornamentik 
som återfinns på de medeltida tegelljusstakarna har fortsatt att användas även under denna tidsperiod, vilket  
fotangelstakarna ger exempel på. Även andra föremål har tillverkats i samma stil, med stämpeldekor och skurna 
former. Ett exempel är mortlar.415  

Till skillnad från fotangelstakarna, där ingen säkert kunnat knytas till medeltida kontext och flera är 
daterade till 1700- och 1800-tal, har flera av tegelstakarna påträffats i medeltida fyndsammanhang. Både 
i Sverige och Danmark knyts en stor del av fynden till kyrkor och kloster, men fyndomständigheterna är i 
många fall osäkra. Flera av de danska ljusstakarna är hittade i närheten av kloster, eller på platsen för 
tidigare kloster. Johan Hedemann Baagøe menar att klosterfynden troligen är medeltida, men pekar också 
på att det finns fynd av liknande ljusstakar som tillverkats senare. Han tar upp ett fynd från Rosenholm, 
byggt 1559. Här hittades en 15 cm hög ljusstake som påminner mycket om fynd från Øm kloster. Baagøe 
noterar också att det finns skriftliga belägg för att keramikframställning skett vid tegelbruken under 1800-
talet, och vid ett äldre sådant, Dronninglund, har delar av tegelljusstakar daterade till cirka 1590 hittats.416 
För de fynd som finns i Sverige pekar dateringarna generellt mot senmedeltid eller något senare, cirka 1300–
1500-tal, men det finns minst ett fynd som kan vara yngre än så. I kvarteret Spinnrocken i Norrköping 
har en oglaserad ljusstake i rödgods hittats i fyllningen i en grop. Ljusstaken är stämpelornerad med  
solliknande dekor. Ljusstaken är inte tidsbestämd i sig, men tyngdpunkten i dateringarna ligger här i 1700-
tal.417 Minst en lampa av tegelgods är också känd. Denna kommer från Landskrona slott och är daterad 
till 1500-talet. Lampan är 9 cm hög, har raka sidor och en skålad fördjupning med sotspår.418 

Merparten av de tegelljusstakar som har hittats i Mellansverige har enkel form och dekor och är gjorda 
för ett ljus. Ett undantag är den från Estuna kyrka i Uppland, som rymmer tre ljus. Denna är rektangulär, 
formad som en något konisk murtegelsten, med rist- samt stämpelornerade sidor.419  

Koniska former återkommer även i övrigt bland de ljusstakar som hittats. Från Julita kloster i Söder-
manland finns en decimeterhög, konisk tegelljusstake utan ornering.420 I kvarteret Munkträdgården i 
Vadstena har ett fragment av en åttkantig och lätt konisk ljusstake hittats. Det material som i övrigt fanns 
i raseringslagret där ljusstaken hittades var eftermedeltida.421 Koniska ljusstakar har även hittats vid Vreta 
klosterkyrka, där ljusstaken uppges vara medeltida, och i kvarteret Eddan i Linköping, där den är försedd 
med fiskbensdekor.422 Ytterligare exempel kommer från västra vallgraven i Glimmingehus och från kvarteret 
Rådstugan och Klostret i Strängnäs.423 Från Kastellgården i Kungahälla finns en ljusstake med en annan 
form, med välvd ovansida och plan undersida.424 

I Gamla stan i Stockholm har minst två stämpelornerade rödgodsstakar hittats. Den ena kommer från 
kvarteret Tritonia 8, och har daterats till 1350–80. Den andra kommer från ett raseringslager i Storkyr-
kobrinken, daterat till cirka 1500–1600.  

I Västervik har en något annorlunda, större tegelstake hittats vid undersökningar som gjordes söder om 
ruinen efter borgen Stäkeholm, anlagd under 1360-talet. Ljusstaken är 17 cm hög och 7×12 cm bred och 
formad som ett fyrsidigt block med insvängda sidor med indragna, rektangulära, vertikala fält. Dekoren utgörs 
av linjer och romber. På undersidan finns ett pyramidformat urtag. Veronica Palm och Cecilia Ring menar att 
ljusstaken är formpressad och föreslår att den inte är tillverkad vid något lokalt tegelbruk utan, liksom merpar-
ten av keramiken på platsen, med dateringar till 1300–1500, möjligen importerad från Tyskland.425 

                                                        
414 T.ex. Walerius 1973, s. 114–115 
415 Lithberg 1918b, s. 12 
416 Baagøe 1969, s. 76–78 
417 Jonsson 2014, F 442 
418 LM 11781:21; Wahlöö 1976, kat. 155 
419 SHM inv. 6263:29 
420 Ljusstaken hittades i ett omrört lager vid undersökningarna 1971–72. SHM inv. 34987:1 F225 
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422 Palm & Ring 2015, s. 98 
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Strängnäs: SHM inv. 34619 (F408), SHM inv. 34831 (F3) 
424 SHM inv. 11885:1 
425 Palm & Ring 2015, s. 98. Ljusstaken (F 44) hittades i ett utkastlager med fynd som kopplats till borgen. 



I Danmark och Skåne finns förutom enklare former av ljusstakar även större varianter med plats för 
upp till sex ljus, samt decimeterhöga ljusstakar för två ljus formade som borgar, eller möjligen kyrkor, med 
två torn. En sådan är funnen nära Herrevads kloster i Skåne. Ljusstaken har en relativt detaljerad, ristad 
dekor, som pekar på en datering till senmedeltid/renässans.426 Ett annat exempel finns från Nordsjälland, 
där fyndet antas ha hört till en kyrka. Det finns dock även exempel på liknande ljusstakar som kopplats 
till profana miljöer.427 En tornlik ljusstake med två hållare och en yta dekorerad med knivspetsmönster 
har hittats vid Øm kloster. Från samma kloster finns ytterligare två, skurna ljusstakar. Den ena har hål för 
ett ljus och är försedd med en figur-/teckenristning, den andra har hål för fyra ljus. På platsen för franci-
skankonventet i Svendborg har vidare en skuren klossformad keramikljusstake med fem hål för ljus, ett större 
och fyra mindre runtom, hittats.428 En rektangulär, stämpelornerad tegelljusstake med sex fötter och plats 
för fem ljus har vidare påträffats vid en renovering i Burkals kyrka på södra Själland.429  

I Finland finns keramikljusstakar med hållare för flera ljus från två kyrkor. Den större av dem rymmer 
hela 25 ljus och kommer från kyrkan i Pargas/Parainen. Troligen har den varit avsedd för votivljus. En 
något mindre variant finns i kyrkan i Rimito/Rymättylä.430  

Ljusstakar i sten och trä 
Ljusstakar i trä är ovanliga både som arkeologiska fynd och som bevarade föremål. De exempel som finns 
efterliknar ofta ljusstakar i andra material. En ljusstake av trä som påminner något om de senmedeltida, 
tvåarmade mässingsljusstakarna med gängad mittstång finns från den vid reformationen nedlagda  
Aadalens kyrka Nord-Trøndelag.431 Från Anga kyrka på Gotland finns en svarvad ljusstake på tre tassföt-
ter som efterliknar de senmedeltida.432 I Danmark har en ljusstake av trä hittats bakom altaret i Hodsagers 
gamla kyrka när denna revs 1903. Ljusstaken är närmast utformad som en klossformad byggnad, med två 
torn som ljushållare. Den har därmed samma form som flera av tegelljusstakarna från Danmark. På lång-
sidorna finns flera bomärken inristade.433 Från Norge finns vidare en ljusstake i trä som har samma form 
som fotangelstakarna. Denna är blå- och rödmålad och hittad i Svenhaugen i Hol ”prestegjæld”.434  
I Södermanlands museums samlingar finns en redan nämnd, dopfuntsliknande ljusstake, som påminner 
om de tidigmedeltida ljusstakarna i Lund.435 

Även om få träljusstakar finns bevarade är det troligt att dessa varit relativt vanliga. En stor del av 
ljushållarna av järn har troligen ingått som en del i träljustakar. 

Ljusstakar i sten är ännu mer ovanligt, vilket däremot, med tanke på materialets beständighet, kanske 
kan avspegla att dessa varit sällsynta även i samtiden. Materialet har företrädesvis använts till lampor. 
Från Norge finns dock några exempel, som en 15 cm hög ljusstake i täljsten, gjord för ett smalt ljus.436 
Från Sør-Trøndelag finns också en något konisk täljstensljusstake med dekor i relief, som påminner något 
om tegelljusstakarna.437 En tresidig ljusstaksfot av täljsten har vidare hittats på en gårdstomt i Møre og 
Romsdal. I formen efterliknar foten romanska altarljusstakar.438 

Ljusstakar i sekulära miljöer 
Även om merparten av de medeltida ljusstakarna kan knytas till kyrkliga miljöer finns det, som jag redan 
varit inne på, även exempel från sekulära sådana. I Uppland hör dessa fynd framför allt till städerna och 
landsbygdens frälsemiljöer (se kapitel 4). Arkeologiska fynd av gjutna ljusstakar är i övrigt sällsynta. De 
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som finns kommer från städer och hör till senare delen av medeltiden, till 1400- och 1500-tal. Vid Mynt-
mästargården i Gamla Lödöse har en bronsljusstake med rund fot och tre tassar, liknande en senmedeltida 
altarljusstake, hittats.439 Ett liknande ljusstake har påträffats i Landskrona, i ett hus som tillhört Bertel Schö-
newender och som brann två gånger under 1400-talet, först 1428 och därefter 1452.440 Från Norge finns  
exempel från Bergen och Oslo. Ljusstaken från Bergen är gjord av brons. Sigurd Grieg förmodar att den ham-
nat i jorden i samband med 1476 års brand, och att den hört till ett privathus. Foten är rund, av typen där två 
flacka skålar ställts på varandra. Skaftet är profilerat, med en större vulst på mitten. Holken är svagt konisk och 
har ett rektangulärt, horisontellt placerat hål.441 

Att ljusstakar använts i högstatusmiljöer framgår av flera senmedeltida inventarieförteckningar. På 
ärkebiskopsgården i Uppsala har det, enligt inventariet från 1444, funnits fem ljusstakar. Vilket material 
dessa var gjorda av nämns inte. Något som talar för att de inte var av mässing är att det för andra föremål 
i listan uppges om de är gjorda av detta material, medan materialet inte anges för inventarier som kan 
förmodas ha varit av järn eller trä. I förteckningen från Biskops-Arnö samma år räknas två ljusstakar upp, 
även här utan att materialet specificeras.442  

Under 1500-talet blev ljusredskap av mässing vanligare, vilket till en början framför allt märks i frälse-
miljöer men under senare delen av århundradet även hos bemedlade borgare. På sätesgården Stora Ben-
hamra i Uppland fanns det 1553 sex ljusstakar av mässing och hela tretton av järn. Merparten av dessa 
förvarades i förrådsutrymmen, tillsammans med annan utrustning som var kopplad till gäster och gästa-
bud. Tre ljusstakar, alla i mässing, räknas dock upp bland de föremål som var i allmänt bruk på gården. 
Inga lampor eller lyktor nämns, däremot två kistor ljus.443 

I Danmark förekom mässingsljusstakar frekvent i borgarhem under sent 1500-tal. Ole Schiørring menar 
utifrån detta att det är troligt att detta var ett faktum även under slutet av medeltiden.444 Den sammanställ-
ning av bouppteckningar från Helsingör som Jørgen Olrik gjort visar dock att en stark ökning av framför allt 
ljusstakar i mässing skedde under perioden 1571–1621. Fram till runt 1600 fanns det, även i de välbärgade 
hemmen, ofta bara ett par ljusstakar. Runt 1600 ändrades detta och flera par räknas upp. Från denna tid 
förekommer också andra typer av mässingsredskap, som ljusarmar och -plattor. Även ljuskronor av mässing 
har förekommit i borgarhem, men varit sällsynta.445 Johan Hedegaard Baagøe antar att mässingsljusstakar 
har varit mer ovanliga utanför slott och kyrkor under 1500-talet i Sverige och Norge än i Danmark.446 Det 
finns dock mässingsljusstakar från denna tid som troligen kommer från sekulära miljöer, som ett par tvåar-
made ljusstakar i mässing i Göteborgs museum.447 Möjligen kan också de tvåarmade mässingsljusstakar som 
redan nämnts generellt komma från sekulära miljöer. Från Gotland finns flera exempel på sådana, och på 
figurstakar från landsbygden. Troligen hör dessa till påkostade, sekulära miljöer (se kapitel 5). 

Under 1600-talet blev ljusredskapen av mässing vanligare också i Sverige. En inhemsk produktion 
etablerades med mässingsbruken i Skultuna och Gusum som anlades 1607 respektive 1661.448  
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Ljuskronor 

Ringkronor 
De romanska ljuskronorna var utformade som bandformade ringar, eller kronor. Praktfulla exempel från 
1000- och 1100-tal finns bevarade i Tyskland och Frankrike. De mest kända finns i domkyrkan i Hildes-
heim och i Karl den stores kapell i Aachen.449 De praktfulla ringkronorna är tillverkade av koppar eller 
brons och utsmyckade med emaljarbeten, förgyllning och silverdetaljer. De utformades som en stadsmur 
med torn och portar och föreställde därmed det himmelska Jerusalem, såsom det beskrivs i Johannes 
uppenbarelse (Upp. 21:10–14). De båda kronorna i Hildesheim har tolv torn och lika många portar var-
dera. Den större mäter sex meter i diameter och har hållare för 72 ljus.450 Ljuskronan i Aachen är något 
mindre, ungefär fyra meter i diameter, åttpassformad och försedd med sexton torn. Den är donerad av 
kejsaren Fredrik Barbarossa och tillverkad i Aachen mellan 1156 och 1184, av en mästare vid namn  
Wibert.451 En liknande ringkrona finns nämnd i en förteckning över inventarier från Dalby kyrka i Skåne, 
upprättad i samband med reformationen. Detta är det enda kända exemplet i Norden. Ljuskronan har 
varit fyra meter i diameter och haft 16 lampor/ljushållare.452 Ett förgyllt bleck som troligen kommer från 
ljuskronan hittades vid undersökningar i kyrkan 1919.453 Maria Cinthio menar, i linje med Sten Anjou, 
att kronan kan ha tillverkats i Hildesheim. Anjou tänker sig att den kan ha skänkts till kyrkan av Knut den 
helige, död 1086. En annan, tänkbar givare är kung Sven Estridsen, död 1076. Denne omtalas i en krönika 
från omkring 1140 ha skänkt en krona till domkyrkan i Roskilde.454 Ännu en ljuskrona finns omnämnd, 
något senare, i samma region. I ärkebiskop Absalons testamente från 1201 donerar han material – silver 
och koppar – som ska användas för att tillverka en krona till S:t Lars kloster. Ärkebiskopen testamenterar 
även fyra mark årligen som ska gå till denna kronas ljus.455 

De medeltida ljuskronor som i övrigt är kända från Norden har varit av betydligt enklare slag. Ljus-
kronor av järn förekommer i kyrkor i Sverige, Norge och i Finland, men är ovanliga i Danmark. Merpar-
ten hör till senmedeltiden. Några kan vara yngre än så, men det finns också äldre exempel. En ringkrona 
i järn som troligen är från senare delen av 1200-talet, konstruerad av två band med en rad blommor 
mellan, kommer från Väte kyrka på Gotland. Nedtill syns hål efter hängen som suttit längs kronans  
nederkant. Upptill finns en lång runinskrift där det framgår att den är skänkt av Johan i Gräne.456  
I Uppland finns från samma tid fynd som tolkats som möjliga delar av ljuskronor från murade palatsbygg-
nader på Alsnö och i Sigtuna.457 Även i bostadshuset vid Alvastra kloster har ett beslag med liljeornament 
till en ljuskrona hittats.458 Vid dominikankonventets senmedeltida kyrka i Gamla Lödöse hittades cirka 9 

                                                        
449 I Hildesheim finns två kronor, den ena skänkt av biskop Azelin (1044–54) och den andra av biskop Hezilo (1054–
79). Den senare är större och mer välbevarad (Anjou 1928, s. 367–368). 
450 Anjou 1928, s. 367–369; Waagepetersen 1969, s. 9–10; Cinthio 2012, s. 450–451 
451 Anjou 1928, s. 369–370 
452 Anjou 1928; Cinthio 2012, s. 447 
453 Cinthio 2012, s. 448 
454 Anjou 1928, s. 370–371 
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456 SHM inv. 3097 
457 SHM inv. 16039:674; Holmqvist 1946, s. 7–23. Det finns fler fynd av ljuskronor från profana sammanhang. Ofta 
kan dessa dock inte dateras närmare. I Örebro har t.ex. ett hänge till en ljuskrona hittats i kvarteret Rådhuset 1983. 
Vid undersökningen framkom bebyggelserester från senmedeltid och fram till 1700-tal (SHM inv. 34664 F92). 
458 Regner 2005, s. 36–40 

Figur 38 (till vänster). Senmedeltida 
ljusarm, troligen till en ljuskrona, funnen 
på Helgeandsholmen i Stockholm. SHM 
inv. 9882. Foto: Linda Qviström. 
 

Figur 39 (till höger). Sexkantig, gjuten 
ljushållare av modellen som stått på en 
ring i ett droppfat. Från Tunaborgen i 
Uppland. Foto: Ann-Mari Hållans 
Stenholm, Arkeologerna. 



cm höga, lövformade hängen från en ljuskrona som, med tanke på att hängena hittades mellan högaltaret 
och korets östmur, kan ha hängt över altaret.459  

Järnkronorna är uppbyggda av en eller flera ringar, med ornamentik i gotisk stil. Sigurd Erixon påpe-
kar att de kan ha varit målade.460 På några finns textilrester eller spår av förtenning. I Sverige finns flest 
ringkronor från de östra delarna av landet.461 Liksom när det gäller övriga, smidda ljusredskap finns det 
olika regionala varianter som ofta är svåra att datera närmare. Lokalt kan ringkronor ha fortsatt att till-
verkas enligt samma modell även efter medeltiden.462 

Den största av järnkronorna i Norden är troligen den i stavkyrkan i Heddal i Norge. Denna har rymt 
23 ljus. Det vanliga är annars mellan 6 och 8 ljuspikar eller –holkar.463 I Norge finns flera olika varianter 
som skiljer sig något från de i Sverige.464 

Armkronor 
På armkronan, som är den andra huvudtypen av ljuskrona som använts under medeltiden, sitter ljushållaren 
på en arm som är fästad i kronans mittdel. Denna är antingen utformad som en solid stam eller som en bur. 
Senmedeltidens armkronor är i regel tillverkade i mässing, med löstagbara armar. De tidigaste ljuskro-
norna av det här slaget i Nordeuropa är från 1300-talet.465 Christian Waagepetersen påpekar att armkro-
norna inte har med ringkronan att göra i typologisk mening, utan att de är en variant av ”ljuskorset” i trä, 
med två eller flera armar ihopsatta till en kors- eller stjärnform. På armarna fanns ljushållare, och kronan 
hängdes upp i en stång. En sådan krona avbildas på en scen som framställer en fest vid det franska hovet 
omkring 1400. Liknande ljuskronor har använts i bondgårdar i Sverige fortfarande under 1800-talet.466 

Armkronorna med burformad mitt benämns av Sigurd Erixon som ljuskrona av kapelltyp.467 En  
sådan, daterad till 1400-talets andra hälft, finns bevarad från Sireköpinge kyrka i Skåne. I kronans mitt 
finns Johannes döparen.468 Ett annat exempel finns från Örtomta kyrka i Östergötland, där en madonna-
figur av trä finns i buren. I Västra Vingåker i Södermanland finns en ljuskrona av samma slag, med ma-
donnafigur och tolv ljusarmar.469  

Den andra typen av armkrona, stamkronan, har, till skillnad från kapellkronan, fortsatt tillverkas efter 
medeltiden. De gotiska kronornas armar är ofta dekorerade med vinbladsrankor. Nedtill avslutas kro-
norna med en kon eller ring och upptill finns i regel en figur, som en madonna, ett helgon eller en ängel.470 
Från Årsunda kyrka i Gästrikland finns en sexarmad krona av 1400-talstyp som kröns av en lutspelande 
ängel. Nedtill avslutas kronan av ett lejonhuvud med en ring i munnen. Kronan inköptes till kyrkan 
1667.471 Ljushållarna är urneformade och sannolikt utbytta. På en sexarmad ljuskrona från Husby i Da-
larna, där en ängel sitter som krönfigur, finns de gotiska ljushållarna däremot kvar.472 

Ljuskronan i Frösunda, från senare halvan av 1400-talet, är krönt av en madonnafigur och har sex ljushål-
lare. Den samtida ljuskronan från Värmdö har tio ljushållare.473 I Akebäcks kyrka på Gotland finns en fyrar-
mad ljuskrona, daterad till 1500-tal. Upptill kröns den av ett sittande lejon, nedtill avslutas den av ett lejonhu-
vud.474 I Finland är lejonkronan från kyrkan i Nummi den enda bevarade, senmedeltida mässingsljuskronan.475 

                                                        
459 af Ugglas 1931, s. 308 
460 Erixon 1943, s. 25–26 
461 Flera av dessa ingår i Historiska museet samlingar, t.ex. SHM inv. 3568; 5302; 12456:47–48. Se även kap. 4 och 5. 
462 Wallem 1907, s. 10–12; af Ugglas 1941; Steen 1970, s. 39; Cleve 1956, sp. 447; jfr Andrén & Hellner 1936, s. 334 
463 Steen 1970, s. 39 
464 En variant är formad som en genombruten hjälm (KMO C33275), en annan har ljusarmar som möts i en kon under 
ringen. Denna tycks vara influerad av de samtida mässingskronorna (KMO C11701). Från Sødrops kyrka finns en 
krona med bara en enda ljuspik, placerad i mitten. Även i kronan från Nesodden i Akershus, konstruerad med en 
bottenplatta och tre likstora ringar, finns en stor ljuspik i mitten och inga holkar (KMO C3288). 
465 Berntsen 1965, s. 47 
466 Waagepetersen 1969, s. 12 
467 Erixon 1943, s. 32 
468 Rydbeck 1921, fig. 45  
469 KMB 3229-076.TIF; af Ugglas 1943, pl. XI 
470 Erixon 1943, s. 32–35 
471 Andrén & Hellner 1936, s. 230, fig. 214 
472 KMB 1264-39.TIF 
473 Erixon 1943, s. 27, 29–30, 36 
474 Lundmark 1931b, s. 549. Lejon från ljuskronor finns från Åseda i Småland (SHM inv. 26904) och Södra Råda i 
Värmland. Det senare antas höra till en krona från sent 1400- eller tidigt 1500-tal (SHM inv. 5560:120). 
475 Cleve 1956, sp. 447 



På 1400-talets ljuskronor finns ofta ljushållare av den typ som beskrivits tidigare, med en ljusholk  
stående på en rundad bygel och med en genombruten bård nedtill på droppfatet. På många av de äldsta 
armkronorna har dock ljushållarna, som vi redan sett flera exempel på, senare bytts ut. Av de armkronor 
från 1400-talet som finns bevarade från kyrkorna i Funbo, Vassunda, Frösunda och Värmdö i Uppland 
har de två första försetts med nyare ljushållare. Från Halla kyrka på Gotland finns en 30 cm hög ljusarm 
från 1400-talet som inte har någon holk, utan istället en ljuspik. Möjligen hör den inte till en krona (inga 
andra delar av denna finns i så fall bevarade) utan har istället utgjort en ensam ljusarm.476 

Arkeologiska fynd av delar från ljuskronor i mässing förekommer, men är, som redan nämnts, ovan-
liga. Från Kastellegården i Kungahälla finns ett bronsföremål som tolkats som en del av en ljuskrona. 
Dateringen är senmedeltid till 1500-tal.477 En mässingsfigur från 1520/30-tal från Liffedarve på Gotland 
kan möjligen vara en krönfigur till en ljuskrona och i Historiska museets samlingar finns fyra ”vildmän” 
som kan höra till ljuskronor från senmedeltid eller renässans, en från Lerdals kyrkogård i Dalsland, en 
från Vadstena samt två där fyndorten är okänd.478 En arm till en gotisk mässingskrona hittades vidare i 
slutet av 1800-talet på Helgeandsholmen i Stockholm.479  

Armkronor i mässing fortsatte inte bara att tillverkas under renässansen utan blev också vanligare under 
denna tidsperiod. Ljuskronornas stammar blev, liksom ljusstakarnas, mer profilerade, och de gotiska ljushål-
larna med genombrutna droppfat försvann efter 1400-talet, tillsammans med ljusarmarnas lövrankor.480 På 
renässansens ljuskronor förekommer profana motiv frekvent. Akantusblad och delfiner blev vanligare, liksom 
riddare, örnar och pager. Dubbelörnen var ett av de vanligaste inslagen. Denna har troligen börjat användas 
eftersom den ingick i staden Dinants vapen, men har därefter övergått till att bli ett mer allmänt formelement. 
Dubbelörnen var mycket vanlig under 1600-talet, och användes även i början av det följande århundradet.  

Under senare delen av 1500-talet började en ny typ av ljuskrona, kulkronan, att tillverkas i Holland. 
Den fick stort genomslag både i Nederländerna och Tyskland. Det som troligen är den äldsta kulkrona 
som är tillverkad i Sverige finns i stadskyrkan i Söderköping och är från 1594.481 I Uppland finns ett par 
tidiga kulkronor från Kulla kyrka, varav en med inskriften ”IHS, MP 1585”.482 Från Gottröra finns en 
sexarmad kulkrona från omkring 1600.483 Sammanlagt finns ett fyrtiotal renässansljuskronor bevarade 
från kyrkliga miljöer i Sverige. Flest finns i Skåne, Uppland samt i Södermanland, Östergötland och Da-
larna. Från Finland finns en handfull mässingskronor från den här tiden.484  

Ljuskronor i sekulära miljöer 
De nämnda fynden från Alsnö hus och den samtida byggnaden i Sigtuna tyder på att ljuskronor förekom i 
högmedeltida högstatusmiljöer även om de förmodligen var förhållandevis ovanliga. Sigurd Erixon påpekar 
att järnkronor ansågs som en lyx till och med vid det engelska hovet under 1300-talet.485  

Från övre Dalarna finns ett femtontal tak- eller kronstänger bevarade – utsirade stänger av trä med 
mer eller mindre stiliserade drakhuvuden i ändarna och hål på ovansidan, sannolikt för ljus. Stängerna 
har varit upphängda över bordet och högsätet och åtminstone enligt senare belägg kunnat fungera som 
en slags ljuskronor vid jul. Ljusplankor med liknande funktion är även kända från Norge. Flertalet av de 
bevarade kronstängerna har daterats till 1500- och 1600-tal, men några antas kunna vara medeltida.486 
Möjligen är det den här typen av ljusplankor som avses i Erikskrönikans skildring av en temporär, kunglig 
festsal i Lödöse 1313 där ljusen uppges vara placerade på en bjälke.487 Att klena bjälkar med ljuspiggar 
för stora ljus satts upp temporärt, runt altaret, finns också beskrivet i samband med S:ta Katarinas skrin-
läggning i Vadstena klosterkyrka 1489.488 
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Det finns även skriftliga omnämnanden av ljuskronor från sekulära miljöer. I Norge nämns en ljus-
krona i en boskifteshandling från en storbonde i Ryfylke 1366. Från Akershus i Norge finns det en uppgift 
om en ljuskrona i frustugan 1488, bland biskop Karl av Hamars inventarier. År 1418 testamenterade 
dekanen Johannes Jacobi i Lund bort en krona och i Roskilde omtalas en ljuskrona 1437, skänkt av bor-
garen Hennicke Mule till en adlig släkting.489 Mässingskronan i Funbo i Uppland, daterad till 1400-talet, 
uppges av Johan Rhezelius 1635 vara skänkt från frälsegården Halkved.490 År 1532 blev fru Inger til Østraat 
i Norge bestulen på en hel tunna fullpackad med två nedmonterade ljuskronor, med arton pipor vardera, 
samt två ljusstakar med fyra ljushållare var.491 På Visborgs slott fanns en mässingskrona 1509 och 1547 räk-
nas en sådan med nio pipor upp bland inventarierna på Gripsholm. I en förteckning från Kalmar slott från 
1555 framgår att ljusredskap av mässing vid denna tid var det vanligaste i slottet över lag. Även en ljuskrona 
av järn, med hela 28 pipor, räknas upp.492 Till skillnad från ljuskronorna av mässing blev de av järn ovanli-
gare efter medeltiden. På Ekolsund i Uppland fanns dock en liten sådan ännu 1634.493 

Från 1500-talet och framåt är de skriftliga uppgifterna om gjutna ljuskronor betydligt fler, vilket pekar 
på att dessa blivit mer frekventa, till en början framför allt i slottsmiljöer men även hos välbärgade borgare. 
I bouppteckningar från Malmö och Helsingör förekommer ljuskronor i dessa sammanhang, men förhål-
landevis sällan. År 1515 nämns en mindre mässingskrona, vägandes 3 kg, från ett borgarhem i Malmö. 
Under åren 1571–1621 noteras sammanlagt sju mässingskronor i Helsingör. En av dessa var stor, 25 kg 
tung, de övriga vägde mellan 1 och 4,5 kg. Förutom kronor av mässing nämns en liten hjortljuskrona år 
1592 och en svart krona ”paa Hollandsk Vis” 1576.494 

Christian Waagepetersen framhåller att ljuskronor, åtminstone armkronor, kräver en ansenlig takhöjd 
vilket var skäl nog att tänka sig att de inte användes i böndernas stugor eller i flertalet av borgarhemmen. 
Ljuskronorna var inte heller förenliga med det stora bord som hörde till stugans gängse inredning eller 
med takmålningar, vilket han för fram som en bakgrund till att endast hälften av de allra rikaste familjerna 
i Odense under andra halvan av 1600-talet hade ljuskronor.495 De nyss nämnda ljusplankorna var sanno-
likt betydligt bättre anpassade efter den här typen av miljöer. 

Ett indirekt belägg för att mässingskronor använts i sekulära högreståndssammanhang är att de som  
donerats till kyrkor ofta har varit en eller ett par generationer gamla då de skänktes till kyrkan, vilket kan 
innebära att de först använts i ett sekulärt sammanhang. Detsamma gäller troligen de hornljuskronor som 
finns från Bromma i Uppland och Lenhovda i Småland. Ljuskronor av hjort- eller älghorn upphängda i 
kedjor eller långa länkar med snidade figurer, ofta hållande i ljus, är något som uppträder under sengotik 
och renässans, framför allt i Mellaneuropa. I Tyskland var dessa Geweihleuchter vanliga redan under 1400-
talet. De användes under renässansen i rådhus, slott och andra högreståndsmiljöer.496 De i Bromma och 
Lenhovda hör till den yngsta generationen, tillverkade runt 1600. Älgljuskronan i Bromma är skänkt till 
kyrkan 1688 av styckgjutaren Mickel Beder, men alltså tillverkad ungefär 90 år tidigare.497 Kronan i Len-
hovda skänktes av familjen Skytte på Sävsjö säteri och är troligen ett krigsbyte från Tyskland.498 Från Stora 
Sundby i Södermanland finns sju liknande kronor bevarade. Dessa omnämns i ett inventarium 1665.499  
I Gotlands museums samlingar finns en regional tolkning av de kontinentala hornljuskronorna, med horn 
från en bagge, daterad till 1601. Kronan har tillhört Skomakarelaget i Visby.500 

Ljus- och blosshållare  
Både i nutida och äldre litteratur, samt i fyndlistor och föremålskataloger är skillnaden mellan begreppen 
ljushållare och blosshållare ofta oklar. Båda benämningarna används om samma föremålstyper, ibland 
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också om ett och samma föremål.501 Bakgrunden är sannolikt att begreppen ljus, bloss och fackla delvis 
använts synonymt, vilket fått konsekvenser för hur beteckningar som blosshållare har använts under  
historisk tid.502 Begreppet inbegriper både hållare för det vi idag kanske snarare skulle karaktärisera som 
facklor, hållare för stickor och ljusholkar anpassade för ljus av vax eller talg. I äldre litteratur används även 
beteckningen ljuspipor för den sistnämnda kategorin. En del av förklaringen är alltså att ordet ”bloss”, 
liksom för den delen ordet ”ljus,” använts i vid bemärkelse, för att beskriva någonting lysande. Eftersom 
jag i detta sammanhang i möjligaste mån vill kunna skilja mellan hållare för olika ljuskällor har jag valt 
att förbehålla begreppet ”ljushållare” sådana som kan antas vara avsedda för ljus av vax och talg medan 
begreppet ”blosshållare” används om hållare för stickor, facklor och bloss. 

Ett tänkbart sätt att skilja mellan hållare i första hand avsedda för ljus och hållare för olika typer av 
trästickor är genom den vinkel hållaren är anpassad för. Medan ljus av vax och talg brinner bäst stående 
upprätt ger trästickor bäst ljus då de hålls vågrätt eller snett nedåt.503 För veketågsljusen finns beskrivet att 
dessa istället skulle hållas i sned vinkel uppåt för att ljuset skulle ge bäst effekt och minst dropp.504 Det är 
med andra ord mest sannolikt att hållare med en lodrät pipa har varit avsedda att användas för ljus, medan 
hållare där ljuskällan kunnat vinklas snarare har använts för trästickor eller bloss. Detta gäller dock inte 
på samma sätt för mer ”ljusliknande” bloss, som preparerats med tjära eller vax. Från 1700- och 1800-
talet finns en rad olika former av hållare där trästickor klämts fast, så att de lätt kunnat bytas ut, men också 
vinklas för att ge bra ljus. De medeltida blosshållare som är kända är istället formade som klykor, öglor 
eller ringar, troligen för att blossen eller lysstickorna här använts mer temporärt medan bruket under 1700- 
och 1800-talet i högre grad kunde vara mer stationärt. Det finns dock även en rad mycket enkla, sentida 
varianter av blosshållare.505 

I holkar som är helt öppna nedtill är det tänkbart att olika ljuskällor använts. I det här sammanhanget 
har jag dock valt att benämna dessa ljushållare, eftersom de troligen i första hand är utformade för ljus. 

Förutom den ljushållare från Sigtuna som utifrån fyndsammanhanget daterats till 1040–70 hör de 
äldsta ljushållarna från Norden till 1100-talet. Från Bergen finns en möjlig sådan från detta århundrade 
och det finns även tidiga exempel från Lund.506 Från kvarteret Gruvan i Jönköping finns en ljushållare i 
ett lager fört till den äldsta fasen, daterad 1000–1200-tal. Fasdateringen uppges dock vara osäker.507 Förutom 
dessa enstaka, tidiga exempel hör ljushållarna generellt till hög- och framför allt senmedeltid och senare. 

Ljushållare med holk 
De smidda holkarna har tillverkats genom att den ena änden av en ten smitts ut till två flikar, som vikts 
ihop så att de bildat en holk. Om flikarna inte möts blir hållaren öppen fram- och nedtill. Flikarna kan 
också mötas, gå omlott. Holken blir då sluten framtill, men kan fortfarande vara öppen i botten. En tredje 
variant är att holken är helt sluten, och då i regel konisk.  
Vanligen har ljushållarna inte droppfat. Från klostret vid Kungahälla i Bohuslän finns dock en ljushållare 
med en platta under, som fungerat som sådant.508 Andra exempel finns från London, från andra halvan 
av 1300-talet, och från Oslo, från 1400-talet.509 

Holkarna sitter i regel antingen på en kort, rak och spetsig tånge eller på ett lite längre, ofta vridet, 
torderat, skaft som är spetsat så att det kan fästas i en horisontell yta.510 Den korta, raka varianten är vanligast. 
Näst vanligast är de vinkelböjda ljushållarna, ljusarmarna, vilka sannolikt använts inmurade eller inslagna i 
väggar. På några av dessa skiljer sig spetsen från resten av skaftet, så att den del som synts exempelvis varit 

                                                        
501 T.ex. SLM 18000 1203; Carlsson & Svensson 2015, s. 138 resp. 350. Jfr Björkhager et al 1997, s. 94 
502 Jfr SAOB, uppslagsordet ”bloss” 
503 Ekstam et al. 1984; Sjögård 1990, s. 22 
504 Russell 1968, s. 12–15; Baagøe 1969, s. 27  
505 Se t.ex. Lagerberg 1910, s. 68–69, fig. 2–4; Levander 1947, s. 310–311 
506 Bäck & Carlsson 1994, s. 56; Hansen 2015, s. 162, fig. 3, s. 167, fig. 8; Blomqvist & Mårtensson 1963. Sigurd Grieg 
(1933, s. 98) uppger att ljushållare finns från 1100–1500-tal i Norge, medan Berntsen (1965, s. 50) anger att de äldsta 
hör till 1200-tal. 
507 Jansson 2014 
508 Wallem 1907, s. 17 
509 Egan 2010, s. 5, 135, 140–146; Wallem 1907, s. 17; Grieg 1933, s. 99 
510 Undersökningen utgår från Historiska museets digitala katalog, kompletterad med fynd redovisade i arkeologiska 
rapporter från 2000-talets arkeologiska undersökningar. 



torderad.511 Flertalet av de vinklade ljushållarna har relativt långa skaft. Där ljusarmen är avbruten och ingen 
spets finns är det svårt att skilja ljusarmarna från delar av smidda ljusstakar. Om den avbrutna änden är 
tillplattad ger detta dock en fingervisning om att det snarast rör sig om en del av en ljusstake.512  

 
.  
 

 
 
 

 
  

Även där ljusarmar av järn har varit inslagna i en trävägg har de troligen varit mer eller mindre fast 
placerade. Det är mindre sannolikt att de användes som mobila ljusredskap i vardagen eftersom de skulle ha 
deformerats om de flyttats ofta, och det är dessutom tveksamt om den som behövde en tillfällig, mobil ljuskälla 
valde att dra ut och flytta med sig en hållare som skulle slås fast, snarare än en något mer temporär lösning, 
som att hålla i stickan, att sätta fast den utan hållare eller att använda ett annat, mobilt ljusredskap, som en 
lykta. Åtminstone ett av ljushållarfynden tycks dock vara gjort för att flyttas mellan olika platser. Den kommer 
från Årnäs i Forshems socken, Västergötland och har två holkar vända åt olika håll. Hållaren skiljer sig även 
från andra genom att skaftet är spiralvridet längst ner, vilket tyder på att det skruvats fast och inte slagits in.513  

En annan, ovanlig typ av ljushållare har en U-formad, bockad kort spets längst ned, så att den kunnat 
hakas fast i exempelvis en bordsskiva underifrån. En sådan har hittats i kvarteret Kransen i Uppsala, i 
lager daterade till 1300-tal och från underökningarna vid Lilla Ullevi i Bro socken, Uppland (se figur 42). 
Det sistnämnda fyndet fanns i den medeltida fasen, daterad till tiden 1300– cirka 1450.514 

Den vanligaste typen av ljushållare, som alltså har en kort rak tånge, är gjord för att fästas i en hori-
sontell yta. Ett användningsområde som ibland förs fram är att hållarna ska ha satts fast i bänkar eller 
bord. Tolkningen bygger troligen på den tidigare nämnda skrivningen i en norsk stadslag, där förbud 
anges mot detta.515 Med tanke på att bänkar och bord har varit de huvudsakliga möblerna i stugorna och 
därför har använts till ett antal olika ändamål, är det dock mindre troligt att det var vanligt att hållare av 
järn slogs ned i dessa permanent. Bänkarna, och även borden i vissa fall, har också fungerat som sovplat-
ser.516 I dessa sammanhang har mobil belysning sannolikt varit att föredra, och det är tänkbart att förbudet 
i norska städer snarare syftar på ljus eller bloss som sattes direkt i väggen eller på bordet. För som Geoff 
Egan påpekar, i en kommentar till fynden av ljushållare från London, kan hållarna inte ha varit helt lätta att 
sätta fast i en träyta såvida det inte funnits en springa, spricka eller ett förberett hål. Egan håller det därför för 
troligt att många av de raka hållarna suttit fast i en träfot, något som sannolikt även gäller stora delar av de 

                                                        
511 Detta syns bland annat på en ljushållare från Ragnhildsholmen i Bohuslän (SHM inv. 7040:267), på en hållare från 
Vreta klosterkyrka (SHM inv. 434) och på en kraftig ljushållare från okänd fyndort i Uppland (UM 19526) 
512 T.ex. SHM inv. 34358, ett fynd från Silbjokk i Lappland, med konisk holk och spiralvridet skaft, skulle kunna vara 
en del av en ljusstake. 
513 SHM inv. 18373:28. Ett annat exempel finns från kvarteret Rådhuset i Nyköping (SLM 18000 1224).  
Jfr även Grieg 1933, s. 98 
514 Ehn & Gustafsson 1984, fig. 56; Bäck et al. 2009, fig. 66, s. 70 
515 MLB, Byskipningen, kap. 9; Wallem 1907, s. 16 
516 Samuel Kiechel [1892] anger att finare gäster kunde erbjudas sovplats på bordet. 

Exempel på ljus- och blosshållare. Från vänster: 
Figur 40. Ljushållare med kort, rakt skaft från kvarteret Örtedalen i Uppsala. Höjd 5 cm.UM 32225_1466. F1481. Foto: 
Linda Qviström. 
Figur 41. Ljushållare på träfot, troligen från 1700–1800-tal och från Haga socken i Uppland. Höjd 16,5 cm. UM 40693. 
Foto: Linda Qviström. 
Figur 42. Ljushållare med öppen flikholk från Lilla Ullevi i Uppland. Trolig datering ca 1300–1450. Hållaren har kunnat 
hakas fast i exempelvis en bordsskiva. Längd 9,2 cm. Foto Mathias Bäck. Efter Bäck et al. 2009. 
Figur 43. Ljushållare med vinklat skaft från kvarteret S:ta Gertrud i Sigtuna. Längd 4,8 cm. Teckning Mathias Bäck. Efter Bäck 
& Carlsson 1994. 
Figur 44. Blosshållare, troligen medeltida, samt ljushållare med vinklat skaft från Lilla Ullevi i Uppland. Blosshållaren är 18 cm 
lång och 7,4 cm bred. Foto Mathias Bäck. Efter Bäck et al. 2009. 
 



nordiska fynden. På en fot eller ett skaft har de kunnat användas som mobila ljusredskap.517 De exempel 
på träfötter som är kända är dock alla från senare tid. Formerna varierar från enkla klumpar och träklossar 
till mer sofistikerade varianter. I Upplandsmuseets samlingar finns en enkel, något koniskt format träfot 
som möjligen från början använts som ljusstake utan järnholk, eftersom toppen av foten är bränd (figur 
43). Den nuvarande ljushållaren är stor och tillverkad av plåt, möjligen på 1700-talet. I samma museums 
samlingar finns även en mer arbetad träljusstake med skuren dekor, och med järnholk som varit infattad 
i ljusstaken. Denna ljusstake är daterad 1771.518  

Under medeltiden har även dubbla ljushållare, med två pipor på varsin arm, samt längre, raka ljus-
hållare använts. Både de dubbla ljushållarna och längre, raka varianterna har ofta vridna skaft. Även dessa 
har sannolikt varit försedda med en träfot. 

Ytterligare en typ av ljushållare är vinklad i ungefär 45 grader. Hållarna har holk och trots vinkeln har de 
sannolikt använts för ljus snarare än trästickor, vilka förmodligen skulle ramla ur de korta holkarna vid denna 
lutning. Anledningen till vinklingen är förmodligen istället att hållarna suttit på skaft och använts som bärbara 
ljuskällor.519 I London har en mycket liten, konisk holk, bara 5 mm i diameter invändigt, tolkats som en hållare 
för ett veketågsbloss. Holken är böjd snett uppåt, i ungefär 50 graders vinkel och fäst i en järnten med en liten 
ögla i änden. Utifrån fyndkontexten är hållaren daterad till sent 1200-tal eller tidigt 1300-tal.520  

I London är enkla ljusredskap av järn vanligast förekommande på platser som inte präglats av kyrkliga 
aktiviteter. Holkformade ljushållare har förekommit ungefär från 1270 och framåt. Geoff Egan har noterat att 
ljusholkarnas inre mynningsdiameter på en genomsnittlig nivå blivit något större över tid. I de faser där ljus-
hållarna förekommer, 9–12, är genomsnitsdiametern 14, 15, 16,5 respektive 17,5 mm. Sammantaget varierar 
diametern mellan 10 och 20 mm från 1270-talet och fram till 1400-talets mitt.521 

Ett mindre antal av ljushållarna från London är dubbla, med två holkar. Flertalet av dessa hör till andra 
halvan av 1300-talet och är troligen delar av ljusstakar. Bland fynden finns även möjliga fotdelar till ljusstakar 
i järn, som en möjlig del till en trefot. En av de dubbla ljusstakarna förd till fas 9, cirka 1270–1350, har dessutom 
en pik i mitten, och liknar därmed flera modeller av senmedeltida ljusstakar.522  

Att datera ljushållarna i sig är svårt, precis som för övriga smidda ljusredskap. På ett övergripande plan 
går det dock att beskriva vissa drag som förändrats över tid. Någon sammanställning motsvarande den som 
Egan presenterat från London har veterligt inte gjorts i Sverige, men utifrån den översiktliga inventering 
som gjorts i samband med detta arbete tycks tendensen att holkarna gradvis gjorts större och vidare på ett 
generellt plan gälla även här. På den äldsta ljushållaren som hittats i Mälardalen, i kvarteret S:ta Gertrud i 
Sigtuna, är holken en centimeter hög och har en yttre diameter om cirka 12 mm. Flertalet av ljushållarna 
från det hög- och senmedeltida Uppland har en diameter om mellan 16 och 18 mm. Från Täby kyrka finns 
senare ljushållare, möjligen från 1757 då nya kyrkbänkar sattes in. Dessa är vidare, 20–22 mm i diameter.523  

Raka holkar med kort, rak tånge är vanliga under både hög- och senmedeltid. De senare är, som 
jag nyss var inne på, ofta något längre, eller högre, än de äldre. Under senmedeltiden är det även vanligt 
med fynd registrerade som ljushållare som har koniska, eller svagt koniska, holkar. Flera av dessa kom-
mer sannolikt från ljusstakar. 

En annan kronologisk tendens gäller graden av öppenhet. De äldre holkarna är oftare öppna både fram-
till, där flikarna alltså inte möts, och nedtill. Holkarna blir med andra ord gradvis mer slutna. I ljusredskap 
tillverkade under sen tid, 1700–1800-tal, är ljusholkarna i regel helt slutna, cylindriska, och har kraftig tånge. 
Åtminstone från 1600-talet förekommer också att ljushållare tillverkats av bockad järn- eller mässingsplåt.  

De kronologiska skillnaderna är generella och de enskilda holkarna kan inte säkert dateras enbart uti-
från form och storlek. Ljusholkarna har dessutom sannolikt varit smidda lokalt, varför stora skillnader kan 
finnas mellan olika platser och tillverkare. Till en viss del har också holkarnas utseende anpassats efter 
olika användningsområden. I armljusstakar har exempelvis slutna holkar, i regel koniska, oftare använts, 

                                                        
517 Egan 2010, s. 5, 135, 140–146 
518 UM 440693 och 40883. Se även t.ex. NTNU V T8602, T6894 och Levander 1947, s. 313, fig. 388 
519 SHM inv. 33910 (F1636) från Borgs säteri i Östergötland, SHM inv. 34524 (F1438) från kvarteret Domen i Uppsala, 
SHM inv. 34852 (F304) från kvarteret Toven i Uppsala, SHM inv. 16538:26 från Årnäs i Västergötland, SHM inv. 22501 
från Dalaborg i Dalsland samt möjligen SHM inv. 34358 (F749) från Silbjokk i Lappland och SHM inv. 7040:270–271 
från Ragnhildsholmen i Bohuslän. Utöver dessa finns några enstaka fynd vinklade på annat sätt (t.ex. SHM inv. 7040:270–
271 från Ragnhildsholmen i Bohuslän och SHM inv. 27230:1937a från Hultaby borgruin i Småland). 
520 Egan 2010, s. 135, 145–146 
521 Egan 2010 
522 Egan 2010, s. 145, 147; jfr Berntsen 1965, pl. 6a 
523 Brandel 1918, s. 109; SHM inv. 28522:84–86 



medan de raka ljushållarna som i många fall sannolikt suttit i en träfot inte på samma sätt behövt ett stopp 
för ljuset och droppet nedåt utan kunnat göras mer öppna. 

De vinklade ljusarmarna, som suttit på en vägg, har från renässansen och framåt i många sammanhang 
ersatts av nya former av ljusredskap för väggbruk, flertalet av dem i mässing. De äldsta väggarmarna av 
detta material som finns bevarade i Sverige hör till senare delen av 1500-talet.524 

Sammantaget är ljushållare den absolut vanligaste typen av belysningsredskap som hittats vid arkeo-
logiska undersökningar i Sverige. En sökning i Historiska museets digitala databas ger närmare ett par 
hundra träffar för hela landet. Av dessa kommer en tredjedel vardera från borgar och städer och en fjär-
dedel från kloster. Bara 6% är hittade vid övriga undersökningar på landsbygden, och endast ett par 
procent kommer från undersökningar av kyrkor (se figur 45). Sammanställningen är delvis missvisande 
eftersom den i mycket speglar fördelningen av fyndmaterialet generellt mellan dessa olika fyndsamman-
hang i museets samlingar. De äldre materialen, med undersökningar främst från kloster och borgar, samt  

 
 

Borgar  63 poster 33% 
 Varav medeltid 46 poster  24% 

 Varav nyare tid (=Läckö slott) 17 poster  9% 

Kloster  48 poster 25% 
Städer  65 poster 34% 
Landsbygd  11 poster 6% 
Kyrkor  3 poster 2% 

   

  Figur 45. Fördelning av antalet fyndposter i Historiska museets katalog, som tar upp ljus- eller blosshållare.525 
 
de stora stadsarkeologiska materialen från främst 1970- och 1980-tal, dominerar medan de undersök-
ningar som tillkommit under senare tid är underrepresenterade då det i många fall tar flera år från det att 
undersökningen avslutats tills fynden formellt fyndfördelats och därefter införlivats i museets digitala  
katalog. Bland de senare årens undersökningar finns det en betydligt större andel landsbygdsundersök-
ningar, medan kloster- och borggrävningar idag är sällsynta.  

Vid en genomgång av materialet från de undersökningar som gjorts på landsbygden under senare år i 
Uppland bekräftas dock bilden. Både ljushållare och belysningsredskap i stort är förhållandevis sällsynta 
fynd vid dessa undersökningar. Ljus- eller blosshållare fanns visserligen på cirka 65% av de undersökta 
platserna, men i regel var det bara fråga om ett, enstaka fynd. Bara på tre platser fanns mer än två fynd, 
och vid den ena av dessa undersökningar är delar av materialet från efter 1600. Det finns också generellt 
färre ljushållare från undersökningar på landsbygden än inne i staden. I Uppsala är det bara en av sam-
manlagt tretton undersökningar som helt saknar belysningsredskap. Det märks vidare en viss skillnad  
mellan de olika städerna, där det i Uppsala finns något fler fynd än från Stockholm och Enköping. Från 
Sigtuna finns få fynd, vilket förklaras av att fyndmaterialet generellt är äldre här. 

Även när det gäller de borgar som undersökts i Uppland stämmer bilden. Härifrån finns fler ljushållare 
och dessutom även andra, mer exklusiva, fynd av belysningsredskap, som delar av ljusstakar och ljuskro-
nor. Vid Alsnö hus, troligen byggt under 1270-talet och i bruk i ungefär hundra år, hittades nio ljushållare 
av järn. Vid samma undersökning hittades även en möjlig detalj till en ringkrona av järn.526 Samma ten-
dens, fast i mindre skala, märktes på undersökta gårdar med frälseanknytning på landsbygden. På dessa 
hittades något fler ljusredskap än på övriga gårdar, och dubbla/flerarmade ljusstakar och hängen till ljus-
stakar eller möjligen kronor förekommer bara i sådana gårdsmiljöer (se kapitel 4).  

Även i landet i stort utmärker sig borgarna både genom antalet fynd och variationen i dessa. Från 
Ragnhildsholmen i Bohuslän, anlagt vid mitten av 1200-talet och ödelagt omkring 1320, finns minst  
tretton ljushållare. Där holkarna är bevarade är flertalet öppna flikholkar. Fem är av typen med rak, kort 
tånge och har förmodligen varit fästa i en träfot. En relativt kraftig, vinkelböjd hållare kan ha varit  

                                                        
524 Erixon 1943, s. 137–138; Berntsen 1965, s. 49 
525 Sammanställningen av arkeologiskt funna ljusredskap har gjorts utifrån tre olika sökvägar. Den första är Historiska 
museets digitala katalog, där sökningar på orden ”ljushållare” och ”blosshållare” gjorts. Den andra sökvägen har gått 
genom Riksantikvarieämbetets digitala portal ”Samla”. Här finns alla arkeologiska undersökningsrapporter från 
RAÄ/UV från 2000 och framåt, samt från 2013 och framåt samtliga arkeologiska rapporter. Här har samma sökord 
använts. Sökningarna är gjorda 7/11 2015. 
526 Thordeman 1917; 1920; SHM inv. 16175, 16039 och 15825, se vidare kap. 4. 



inmurad. Ett av de fynd som är registrerade som ljushållare är överdelen till en liten, tvåarmad ljusstake 
med en ljuspik i mitten. Ytterligare två av hållarna kan höra till tvåarmade ljusstakar eller -hållare.527 Från 
Lindholmens borg i Skåne finns hela 29 ljushållare, samt en blosshållare och en del av en ljusstake  
registrerade.528 Vid Grådönäset i södra Dalarna har fem ljushållare hittats.529 

Från den medeltida fasen av Eketorp på Öland, 1000–1300, finns fyra ljushållare av järn. En av dessa 
är försedd med ljuspik (se s. 135). De andra tre är hållare med holk. De två bäst bevarade har slutna holkar 
och en rak, kort pik. Förutom dessa hittades en blosshållare formad som en klyka.530  

Vid den undersökta kungsgården Borg i Östergötland som var bebyggd under 1000–1500-talet hitta-
des sammanlagt åtta ljushållare, varav fyra vinkelböjda. Merparten av ljusredskapen fanns i kungsgårdens 
största bostadshus, uppfört under slutet av 1300-talet och i bruk fram till 1500-tal. Här hittades tre av 
ljusarmarna, två i anslutning till spisen. Från samma hus fanns undersökningens äldsta fynd av fönsterglas. 
En ljushållare hittades också i ett förmodat stekhus daterat till 1400–1500-tal. Förutom den sista ljusar-
men, som fanns i ett bostadshus daterat till vikingatid, fanns inga fynd av ljusredskap från kontexter äldre 
än 1300-tal. Det är troligt att även ljusarmen från det vikingatida huset är från denna period eftersom 
fyndmaterialet här var från såväl vikingatid som medeltid.531 

Kloster är en annan miljö som utmärker sig i sammanställningen av fynd i Historiska museets samlingar. 
Liksom bland borgfynden finns vinkelböjda ljushållare av den typ som sannolikt suttit inmurade i en vägg 
här. Minst en sådan kommer från Alvastra kloster. 532 Elisabet Regner påpekar att bostadshuset vid Alvastra 
framstår som en socialt exklusiv miljö, och som en plats där sekulär och monastisk kultur sammanstrålade. 
Gästerna har mötts av samma materiella kultur som fanns i den sekulära världen, utanför klostret. I det som 
kallats ”Birgittas hus” har en rad exklusiva föremål hittats, bland annat liljeornament till en ljuskrona.533 

Från Vreta kloster finns mer än femton fynd av ljushållare. Bland dessa hör flera till ljusstakar och 
vinkelböjda ljushållare. Några av fynden är dock eftermedeltida.534 Vid Askerby kloster i Östergötland 
hittades 2012 en vinklad ljushållare med spetsig ände i anslutning till lämningarna efter ett tidigare okänt 
tegelhus på platsen. Huset har tolkats som en gäst- eller sjukstuga. Ljushållarens skaft är torderat, holken 
något konisk och cirka 3 cm hög. Fyndet hör till perioden cirka 1300–1450.535 

Flertalet av de ljushållare som hittats i kyrkor är efterreformatoriska. De har bland annat använts som 
belysning vid kyrkbänkar.536 Även äldre ljushållare har påträffats vid arkeologiska undersökningar i  
medeltida kyrkor. I Nordingrå kyrkoruin i Ångermanland har fem ljushållare hittats, varav en var rak, 
med konisk holk med en liten öppning nedtill och en kort, rak pik. De övriga fyra var vinkelböjda. Tre 
hade spiralvridna skaft. Minst två av de vinkelböjda hållarna är troligen avbrutna armar till ljusstakar. En 
av hållarna med vridet skaft hade dock en tydlig avslutning i en spets, som varit menad att sitta fast i en 
vägg. Holken tycks ha varit hel, sluten och något konisk.537 Dessutom finns fastmurade ljusarmar av järn 
från medeltiden bevarade in situ i flera kyrkor, till exempel i Alsike och Vaksala i Uppland.538 I Endre på 
Gotland sitter en ljushållare i ett målat konsekrationskors i koret. Den kan ha satts dit inför korets invig-
ning, eller i samband med att målningarna utfördes vid mitten av 1400-talet.539 I Vänge på Gotland sitter 
en ljushållare på södra väggen i långhuset. Här finns inget invigningskors, däremot är ett par sulor och en 
skomakarkniv inristade intill hållaren. År 1535 finns vidare en uppgift om att det satt en ljuspipa i Uppsala 
domkyrkas sakristia. Möjligen var detta en väggfast ljushållare.540 
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Där ljushållare hittats i byggnader i städer och på landsbygden i Uppland utanför frälsemiljöer är det 
framför allt två fyndkontexter som återkommer – verkstäder och bostadshus. Fynden från den senare 
kategorin byggnader är dock, åtminstone utanför städerna, i första hand eftermedeltida. En av hållarna 
vid Storkyrkobrinken i Stockholm fanns i en möjlig skomakarverkstad, uppförd omkring 1300.541 I kvar-
teret Kaplanen i Enköping hittades den enda ljushållaren i en trolig hantverksbod från senare delen av 
1400-talet eller 1500-talet.542 Ett annat exempel kommer från kvarteret Gruvan i Jönköping där fyra av 
de sammanlagt åtta hållarna hittades i lager förda till fas 4, med dateringar till 1400–1600-tal. Under den 
här perioden fanns ett par byggnader på tomten, som tolkats som troliga verkstäder.543 På Örja bytomt i 
Skåne har tre ljushållare hittats. Dessa har kunnat knytas till en ekonomibyggnad daterad till 1300–1500, 
som också kan ha använts som tillfällig bostad. På gården försiggick fiskrökeriverksamhet i stor skala, och 
byggnaden kan ha haft en användning som hört samman med detta. Förutom ljushållare hittades flera 
redskap i huset – skäror, en kniv, en ljusterspets, brynen samt en fingerborg och en kvarnsten men också 
djurben, spik, tegel, keramik, järnkrokar och järnringar.544 

I Vireda socken i Småland har forskningsundersökningar gjorts av två husgrunder, varav den yngre efter 
ett hus som varit i bruk cirka 1550–1630. Det äldre grunden har en möjlig datering till 1220–1380. Här 
hittades inga belysningsredskap, men i det yngre huset fanns en ljushållare av järn. Inne i huset påträffades 
dessutom ett större antal järnföremål. Bland dessa fanns ett tjugotal hästskosömmar, delar av hästskor, sju 
knivar och tre delar av ämnesjärn. Sammanlagt tolv brynen hittades också, i och runt huset. I spismursröset 
fanns en degelhållare. Ådel Vestbö Franzén menar trots detta att det rör sig om ett bostadshus och inte en 
smedja, men att det kan ha pågått någon form av järnbearbetning i huset.545 

Vid en undersökning på Almby bytomt i Närke konstaterades två hus, tolkade som smedja respektive 
verkstadsbyggnad, från perioden cirka 1200–1400-tal. Undersökningens enda, möjliga ljushållare hittades 
dock inte här utan i nästa fas, från 1500-talets senare del–1600-talets mitt, då det fanns ett bostadshus på 
platsen, med två stugor med en eldstad i nordöstra hörnet i vardera. Från detta skede fanns också de första 
fynden av fönsterglas samt fönsterspröjs av bly.546 

Från Uppsala finns enstaka exempel på ljushållare som kan knytas till vad som tolkats som bostadshus. 
Senmedeltida exempel finns från kvarteren Kroken, Örtedalen och Svalan. De exempel som finns från 
landsbygden i Uppland är, som redan påpekats, senare, från 1600–1800-tal (se kapitel 4). 

Reseljushållare 
En mer sällsynt variant av ljushållare är hopfällbara resemodeller. En sådan, i kopparlegering, har hittats 
vid Rotebro i Sollentuna. Den ingick i ett skattfynd, sannolikt deponerat i början av 1600-talet, men är 
troligen senmedeltida. Själva ljushållaren utgörs av en enkel ring av bronsplåt. Det dubbelvikta, band-
formade skaftet avslutas av en invikbar spets. En annan hopfällbar reseljusstake, med tre ben och troligen 
två ljusholkar, har hittats vid en undersökning av Trindborgen i Ytterjärna i Södermanland.547 Vid Eke-
torp på Öland har en ljushållare som ser ut att ha varit fastnitad på något hittats. Möjligen är även detta 
en del av en reseljushållare. Ett annat alternativ är att hållaren är en del av en ljusstake.548 Flera exempel 
på liknande, hopfällbara ljushållare har hittats i England. I Museum of Londons samlingar finns en sådan 
i kopparlegering med ornerad, konisk holk som kan vinklas åt olika håll.549 Flera reseljushållare i olika 
utförande har också hittats i samband med metalldetekteringar.550  

Ljushållare med pik 
Ljushållare där ljuset satts fast på en pik är mycket ovanliga som arkeologiska fynd i Sverige. Det finns ett 
exempel från Eketorp, där ett föremål med två motställda tångar tolkats som en ljushållare av en sådan typ, 
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men denna tolkning är inte entydig.551 Två T-formade fynd med långt skaft från Ringstaholm i Östergötland 
är också registrerade som möjliga ljuspiggar, från hög- eller senmedeltid.552 Bland de arkeologiska fynden från 
det medeltida London är istället ljushållarna med pik vanligare än de med holk. Här finns en typ av pik som 
flankeras av två utåtböjda, hoprullade tenar. Enstaka ljusstakar med samma typ av pik har också hittats. Precis 
som de senare ljushållarna med holk finns även den här typen av ljushållare både i en rak variant och en med 
skaft böjt i rät vinkel. De vinkelböjda ljushållare som kunnat fasdateras utifrån keramikfynd är generellt något 
senare än de raka ljushållarna. De raka ljuspikarna finns i faser med dateringar från mitten av 1100-tal till 
mitten av 1300-tal, medan de vinkelböjda hör till faser med dateringar från 1230-tal och fram till cirka 1400.553  

Blosshållare 
Hållare för bloss utgör inte en lika enhetlig grupp som hållare för ljus. Även om vissa former återkommer 
har en rad olikartade föremål tolkats som blosshållare. Formerna är ofta enkla, och tolkningarna i flera fall 
osäkra. Något som bidrar till att gruppen är spretig är också att både hållare för stora bloss, fackelbloss, och 
hållare för bloss i bemärkelsen enkla ljus eller lysstickor benämns blosshållare. De stora fackelblossen har 
sannolikt inte kunnat användas inomhus, både på grund av röken och eldfaran. Små, enkla blosshållare har 
åtminstone i sen tid, under början av 1800-talet, i vissa fall använts inomhus.554  

Klykformade hållare som liknar dem från London men som saknar mittpik har hittats i Danmark och 
här tolkats som hållare för stickor eller bloss. Av de sammanlagt fem exemplar som hittats vid under-
sökningar i Århus Søndervold var två sådana, klykformade blosshållare. Den ena har en horisontell arm 
och har sannolikt fästs i en vägg. Den andra har kunnat sättas i en plan yta, möjligen i en träfot. Med 
tanke på vinkeln är det tänkbart att den har utgjort ena armen i en blosstake. Båda hållarna har skaft som 
är dekorerade genom spiralvridning. De återstående tre hållarna är av en annan typ, med krokformad 
avslutning. Liksom den förstnämnda av de klykformade hållarna har de ett rakt, torderat skaft som är 
spetsigt i ena änden. Troligen har de varit fastsatta i en vägg. Ingen närmare datering anges, men hållarna 
fanns lager som tillkommit efter tidig medeltid, i keramikhorisont 2.555 I Viborg har en klykformad  
dubbelhållare med rak pik för fastsättning, förmodligen i träfot, hittats. Denna har antagits vara från 1100-
talet eller tidigare. Klykorna är stora och bör ha varit anpassade efter förhållandevis grova bloss.556 Fynd 
av klykor och klamrar av järn beskrivna som blosshållare är sällsynta i Sverige, men enstaka exempel finns. 
Från undersökningarna vid Lilla Ullevi i Bro socken i Uppland har en klykformad blosshållare med rak 
pik och torderade armar hittats (se figur 44). Fyndet fanns i de lager som hörde till ett vendeltida harg. 
Det finns dock även enstaka senare fynd i materialet härifrån, och i undersökningsrapporten antas fyndet 
vara medeltida. Blosshållaren är hela 7 cm vid och har troligen använts utomhus, för ett stort bloss eller 
en fackla.557 Två blosshållare har också hittats vid Hultaborgs borgruin i Småland. Den ena har en klyka 
i spetsen, den andra utgörs av en bandformad, vågrät klammer. Den senare är ungefär 32 cm lång, den 
förra närmare 14 cm.558 Klykformade blosshållare finns även i Göteborgs museums samlingar.559 Vidare 
har en 16 cm lång ten med en järnring i rät vinkel tolkats som blosshållare. Föremålet hittades på 1930-
talet vid ödegården Stora Hellvigs i Fole på Gotland.560  

Från Västannortjärn i Leksand finns en möjlig blosshållare av trä. Den är av furu och 47,5 cm lång. 
I ena änden finns ett smalt hål i en fördjupning. Den andra änden är tillskuren så att den är tunnare 
och kan sättas in i en vägg. Lysstickor var, som redan nämnts, det vanligaste träfyndet från undersök-
ningen.561 Fynden från Västannortjärn har daterats till 1000-tal till mitten av 1300-tal. Myntfynd finns 
från 1100-talets andra hälft–1300-tal.562  
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Från Storhamar, nära ruinen efter Hamars domkyrka i Norge, har en 14 cm lång, vinkelböjd hållare 
med trubbig, något vriden spets hittats. Troligen har den suttit inmurad. Holken är låg och lodrät. Dess flikar 
möts nästan helt, men nedtill är den helt öppen. Invändigt är formen rund, närmast cylindrisk. Skaftet är 
böjt direkt under holken. Ett ljus skulle riskera att glida igenom den öppna hållaren. Ett mindre bloss skulle 
kunna sättas in i den, men den invändigt rundade formen kan peka på att det istället suttit något annat här 
– möjligen en lös lampa eller en eldkorg.563 Carl Lagerberg anger att det från 1500-talet finns järnkorgar för 
bloss, för utomhusbruk. Korgarna kunde hängas upp i kedjor, eller bäras på en stång.564 Den här typen av 
eldkorgar har bland annat använts vid fiske och finns representerade i många etnologiska samlingar.  

En blosshållare utformad som en horisontell ring, med tånge för fastsättning, har hittats i golvlagret efter 
ett 1600-talshus i Märsta i Uppland.565 Vid Mälby i samma landskap har en bandformad ögla med två 
skänklar tolkats som en möjlig ljushållare. En parallell till fyndet finns från Falkenberg. Ytterligare ett fynd 
har tolkats som blosshållare – en halvcirkelformad järnten med tillplattade ändar, försedd med hål. Båda 
föremålen har hittats i lämningarna efter ett hus daterat till 1600–1700-tal.566  

Från 1700- och 1800-tal är betydligt fler blosshållare för inomhusbruk kända. Dessa utgörs i regel av 
olika former av klykor och klämanordningar. Från Skåne finns flera exempel på blosshållare som är ut-
formade som klykor med fyra grenar. En del av dessa har haft en träfot, andra har ingått som en del i 
ljusstakar av järn, där alltså både ljus och bloss kunnat användas i samma ljusredskap.  

I Skåne hör blosshållarna under 1700- och 1800-tal främst hemma i skogsbygden. Inga exempel finns 
exempelvis från Österlens slättbygd.567 Lars Levander ger exempel från norra Dalarna på enkla blosshål-
lare av trä, som stuckits in i en husvägg.568 Från modern tid finns även beskrivningar av ringhållare för 
bloss. Pehr Ehrenheim berättar om sin barndom på Malingsbo herrgård i södra Dalarna under 1830-talet 
att det i köket och kökskammaren användes torrvedsstickor, som sattes in i stora blossringar av järn i 
väggen. Liknande järnringar användes även för utomhusbelysning.569  

De hållare för torrvedsstickor som finns bevarade från 1700- och 1800-tal är generellt konstruerade 
med någon form av klämma, där stickan kunde fästas. Ofta har hållaren gått att höja och sänka. Även 
hållare för enkla ljus, som de engelska veketågsblossen, har varit konstruerade på detta sätt. Förutom att 
detta gör att blossen sitter stadigt är det lätt att byta ut dem efter hand, vilket behövs eftersom de brinner 
upp snabbt. Hållarna gör det också möjligt att justera vinkeln, något som är viktig för att blossen ska ge 
bra ljuseffekt.570 Jan Garnert har dock påpekat att det var ovanligt med golvplacerade hållare av typen 
lysekäringar i norra Sverige.571 I det sentida materialet finns vidare flera beskrivningar av hur barn fick 
agera ljushållare då tillfällig belysning behövdes.572 

Hållare för bloss är alltså betydligt ovanligare än ljushållare som arkeologiska fynd. Det är tänkbart att 
hållare för bloss, formade som till exempel ringar eller märlor, inte har uppmärksammats i så hög grad vid 
arkeologiska undersökningar. Det är dock även tänkbart att de inte varit så vanliga, kanske för att bloss och 
facklor främst använts som handhållna ljuskällor, företrädesvis utomhus. Inte heller hållare för mindre bloss 
som kunnat användas inomhus är vanliga fynd. Dessa förekommer främst i eftermedeltida sammanhang. 

Ljus- eller blosstavar  
De ljusstavar som bevarats är i huvudsak utformade för kyrkligt bruk, men skillnaden mellan ljusstavar 
och exempelvis facklor är inte alltid tydlig och där ljusbärare omtalas i världsliga sammanhang är det 
troligt att liknande ljusredskap som de kyrkliga använts. Under senmedeltiden anlitades skoleleverna i 
Stockholm som ljusbärare, både vid likvakor, kyrkliga processioner och världsliga fester anordnade av 
rådet eller stadens gillen.573 P.A. Säve beskriver bruket av enkla ljusstavar, använda för vardagligt bruk på 
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Gotland under 1800-talet. Dessa utgjordes av en lång stång, genomborrad av två hål. Genom dessa var 
en läderrem, som höll ljuset på plats, trädd.574  

Både de högre och kortare varianterna har varit mobila ljusredskap, även om de också kunnat ställas 
upp, tillfälligt eller permanent. Inne i kyrkor kunde stavarna ställas på golvet, vid altaret, men också pla-
ceras vid klockarens pulpet. Bengt Stolt påpekar att flertalet av de bevarade, senmedeltida ljusstavarna 
inte är utformade för att bäras och att det inte heller finns några nötningsspår som tyder på att de frekvent 
burits omkring. 575 Troligen var de ljusstavar som användes vid processioner utom- och inomhus enklare 
varianter. Vid den storslagna skrinläggningen av S:ta Katarina i Vadstena klosterkyrka 1489 beskriver 
Nils Ragvaldsson både fasta ljusstavar, placerade vid altaret och försedda med änglar och spiralvridna 
ljus, och bloss som bars ut till graven. Hur hållarna till de burna blossen var utformade beskrivs inte.576 

Vid Alvastra kloster har sju mindre stolphål konstaterats utanför det så kallade Sverkerskapellet. Ett av 
dessa var 20 cm stort, stenskott och innehöll trärester samt ett korsformigt järnbeslag med en spetsig pik i 
mitten. Otto Frödin menar att stolphålen kan höra till ljusstavar uppställda utomhus, och att piken suttit 
i toppen på en av dessa.577 Ljus, eller bloss, uppställda utomhus finns omnämnda i Åbo klockarelag där 
det anges att sådana skulle tändas kring kyrkan vid kvällsvaka.578 

Från tidig medeltid finns exempel på bildframställningar av personer som håller i ljusstavar, stavlampor 
eller liknande. Flera av dessa tycks föreställa sådana som liknar dem som hittats i vikingatida gravar i Norge. 
Ett exempel finns på dopfunten i Sjonhem, daterad till 1100-talets mitt. Här framställs två sittande perso-
ner, hållandes i varsin ljusstav. Bilden är vittrad, men åtminstone den ena staven ser ut att ha ett droppfat 
överst. På en 400 år yngre kalkmålning i Hökhuvuds kyrka i Uppland finns en ljusstav eller stavlampa 
avbildad i samband med Gregorius mässa. En knäböjande man håller en lång stång med vulster. Överst 
sitter en trattformad skål. Både denna och den redan nämnda stavlampan i Trefaldighetskyrkan i Arboga 
tycks vara tänkta att avbilda stavar av metall. Målningen i Arboga är från första halvan av 1400-talet. 

Troligen var det också en ljusstav som Maria bar, på väg till sin kyrktagning, i en bild i Södra Råda från 
1494 av Amund Nilsson. Samme målare har vid slutet av 1400-talet, som tidigare nämnts i kapitlet, avbildat 
”de visa och fåvitska jungfrurna” i Gökhems kyrka. Här har lamporna långa skaft och en överdel som gör att 
de ger ett intryck av att vara svarvade i trä. Möjligen är förebilden även här ljusstavar snarare än oljelampor. 

Utifrån de avbildade ljusstavarna tycks det finnas en viss kronologisk skillnad, där de som liknar lamp-
stavar främst förekommer i äldre bilder. Av de bevarade ljusstavarna är huvuddelen senmedeltida och 
inte av denna typ. Ljusstavarna från det svenska fastlandet hör främst till 1400-talet, framför allt till detta 
århundrades slut, och till 1500-talets två första årtionden. Från mellersta Sverige, framför allt Mälardalen, 
finns en rad bevarade senmedeltida ljusstavar krönta av änglar som i sin tur håller i ljusstavar. Ett altarskåp 
med en sådan ängel, vars stav är huvudet högre än själva figuren, finns i Skattunge kyrka i Dalarna. Det 
är tillverkat på Gotland under 1300-talets tredje fjärdedel. I övrigt hör de flesta framställningarna av ljus-
änglar till det följande århundradet. Från Södermanland finns ängelstavar från Härad och Ytterselö och 
från Uppland från kyrkorna i Haga, Järfälla, Rimbo, Västra Ryd och Övergran. Ljusstavarna är daterade 
till andra halvan eller sista fjärdedelen av 1400-talet och regionalt tillverkade. Även från Skultuna i Väst-
manland finns ett par ljusstavar från 1400-talets andra hälft, tillverkade i Mälardalen. Ytterligare exemplar 
finns från Valbo i Gästrikland och Njutånger i Hälsingland. Den senare är tillverkad i en regional verkstad 
under 1500-talets första fjärdedel. En del av änglarna har hållit i bjällror, och i vissa fall, som i Övergran, 
även haft rörliga armar.579 

Av borgmästaren Broder Jönssons räkenskaper framgår att Storkyrkan i Stockholm 1440 hade ett par 
blosstakar med änglar och ett par utan, samt även ett par stakar med lyktor.580  

I Östergötland finns liknande ljusstavar men med helgon som ljusbärare. Sådana finns från kyrkorna 
i Kristberg och Östra Eneby,581 samt från Vadstena. Även dessa är regionalt tillverkade och ungefär sam-
tida med ljusstavarna från Mälardalen, från 1400-talets andra hälft.  
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Många av de ljusstavar som har bevarats har efter reformationen fått delvis ändrade användningsområden. 
De har till exempel använts vid bröllop eller begravningar.582 På Gotland finns medeltida ljusstavar som kapats 
och gjorts om till ljusstakar. I Etelhem har överdelen av ett par ljusstavar mött detta öde, enligt en påskrift 
troligen så sent som 1909. Både det spiralsvarvade skaftet och ljushållaren bär rester av förgyllning.583  

Lyktor – från medeltid och efterreformatorisk tid 
Jämfört med antalet ljusstakar och ljushållare finns ytterst få lyktor bevarade från medeltiden i Norden. 
En av förklaringarna är att många av dessa har varit av organiska material, som trä och horn, och att de 
varit bruksföremål som dessutom oftast använts utomhus. Lyktorna har inte heller haft sin främsta  
användning i kyrkor, där många av de bevarade ljusredskapen finns. Utifrån avbildade och bevarade 
lyktor är det tydligt att en rad olika material använts, och att det dels funnits lyktor med handtag, dels med 
upphängningsanordningar, ofta en ring, som lyktan också kunnat bäras eller hängas i. Av borgmästaren 
Broder Jönssons räkenskaper från 1440 framgår att lyktor kunde bäras på stakar. Två sådana räknas upp 
bland Storkyrkans ljusredskap, tillsammans med två andra lyktor.584  

Av de tre medeltida mässingslyktor som finns bevarade i Norden är en hittad vid Höjeå, mellan Källby 
och S:t Lars i Lund. Det är en cylindrisk handlykta av mässingsplåt, 31 cm hög, 10 cm i diameter och 
med handtag på baksidan.585 Från Järvsö socken i Hälsingland finns en lykta som daterats till omkring 
1500. Även den är cylindrisk och tillverkad av ett utsmitt mässingsbleck. Båda dessa lyktor har graverad 
dekor på utsidan och har troligen haft böjda hornplåtar i luckorna. På den från Hälsingland liknar dekoren 
ett rosettfönster, omgivet av stiliserade växtrankor och texten ”Help Maria Son”.586 Även den tredje lyktan 
är cylindrisk. Den är daterad till 1300-talet eller omkring 1400 och finns i Danmark.587  

Delar av lyktor är ovanliga även som arkeologiska fynd. Från kvarteret Kransen i Uppsala finns ett fragment 
av en perforerad lykta av plåt.588 Från Alvastra kloster har två ornerade bronsblecksfragment tolkats som möj-
liga delar av lyktor.589 Sammantaget konstaterar Rune Norberg i en sammanställning att både cylindriska lyk-
tor med koniskt lock samt fyr-, sex- eller åttkantiga lyktor förekommit under senmedeltiden i Norden.590 

Bland fynden från London finns en del av en cylindrisk lykta av mässingsplåt, genombruten av stora, 
blomliknande hål, hittad i 1300-talslager. Höjden är 52 cm, bredden 14 cm. Två nästan kompletta lyktor 
av samma sort, troligen från 1300-talet, finns bevarade i Museum of Londons samlingar. Ett par böjda 
hornrutor, troligen från liknande lyktor, har också hittats i lager från 1300-talet.591  

Mer talrika än de bevarade lyktorna är bilderna av lyktor i kalkmålningar. Ett motiv där lyktor avbildas 
frekvent är i scenen där Judas förråder Jesus i Getsemane. På dessa och andra framställningar är många 
av lyktorna handlyktor, med handtag på ena sidan, som på ett stop. Ljuset i dem har främst kunnat stråla 
ut genom en lucka eller en öppning åt ett håll. Gemensamt för de lyktor som avbildas är också att de bärs 
eller står på marken. Upphängda lyktor som använts som fast takbelysning förekommer, med utgångs-
punkt i detta och i de exemplar som bevarats, främst senare, under 1600- och framför allt från 1700-talet.  

Även vilka material lyktorna tänkts vara gjorda av framgår i vissa fall av målningarna. Ofta är det 
lyktor av metallplåt som framställs, men även lyktor som ser ut att vara av trä förekommer. Ett exempel 
på det senare finns i Lagga kyrka i Uppland, på en målning från omkring 1500. Den cylindriska lyktan 
står på fötter och har ett välvt, perforerat lock. Sidorna utgörs av stående ribbor som skinn eller liknande 
spänts över. Sömmar antyds upp- och nedtill. I Gjøl kyrka i Danmark finns en vars förebild som är av 
keramik. Lyktan är cylindrisk och sluten, med bara en främre öppning. Locket är rundat och perforerat. 
Handtaget ser ut att vara gjort av rep. Målningen är från 1530–40-talet. 

Lykthusen har i regel antingen varit helt slutna, med hål i locket, eller perforerade. Rune Norberg menar 
att det var först under senmedeltiden som genomskinliga material som horn eller pergament kom i bruk i 
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lyktor.592 Sammantaget tyder avbildningar och bevarade lyktor också på att genomskinliga material, som 
horn och skinn, användes i begränsad omfattning även under senmedeltiden. Ofta fanns horn enbart i dör-
ren. Norberg och antar att det i dessa sammanhang även kan ha förekommit glas, i likhet med i samtida, 
påkostade lyktor på kontinenten.593 Generellt hör dock lyktor med infattat glas till tiden från 1600-talet och 
framåt. Även de påkostade mässingslyktor som finns bevarade från 1600- och 1700-tal har ursprungligen 
haft rutor av horn.594 I sen tid har en rad olika material använts i lyktor som papper och fjäderpennor.595 

 
 

 

Från 1600- och 1700-talet finns både fler exemplar och former av lyktor kända, bland annat grövre järn-
lyktor och lyktor i genombruten, ornerad mässingsplåt med infattade rutor av horn eller glas. Under 
samma tid började även höga lyktor på fot, för utomhusbruk, användas i vissa sammanhang. Dessa kunde 
eldas med olja, talg- eller vaxljus.596 I Historiska museets samlingar finns fyra stora lyktor, varav tre kom-
mer från kyrkor och en saknar känd proveniens. Den största kommer från Gottröra i Uppland och är 
cirka 95 cm hög och 46 cm i diameter. Den minsta är 49 cm hög och 26 cm i diameter och kommer från 
Kungsåra kyrka i Västmanland. Lyktorna har runda ljushus av finmönstrad mässingsplåt respektive förgylld 
järnplåt och kvadratiska eller rektangulära hornrutor infattade av profilerad spröjs. I ett par av lyktorna har 
hornrutorna senare ersatts av glas. De har ringar upptill och tre fötter undertill och har med andra ord både 
kunnat ställas, hängas upp eller hållas. Lyktan från Kungsåra är daterad till 1700-talets första hälft eller 
mitt. Den från Gottröra har ett figurmotiv där dräkterna ger en datering till mitten av 1600-talet.597 Från 
Övergrans kyrka finns en mindre, klotformig lykta, troligen från 1600-talet. Denna är av punsad och grave-
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Figur 46. Judaskyssen, med handlyktan som hålls över Judas huvud. Ganthems kyrka, Gotland. 
1300-tal. Foto: Linda Qviström. 



rad mässingsplåt och försedd med hornglas, infattat i blyspröjs. Lyktan är gjord för upphängning och om-
nämns första gången i en inventarieförteckning 1713. Ytterligare en lykta, av trä och försedd med glas, 
nämns samma år. I grannkyrkan Yttergran finns en cylindrisk lykta av perforerad mässingsplåt, stående 
på tre fötter men även försedd med upphängningsring. Den uppges i 1779 års inventarieförteckning vara 
försedd med trasiga hornglas. Armin Tuulse daterar den till 1600-talets förra hälft.598 

I en annan variant av lyktor som förekommer under 1600- och 1700-tal är sidorna helt uppbyggda av 
små, blyinfattade glasrutor. En sådan, med mönsterinfattat, grönaktigt glas, märkt ”AL 1777” finns från 
Ununge kyrka i Uppland, en annan är troligen ett mästarprov från 1600-talet och har tidigare hängt i 
vapenhuset i Gamla Uppsala kyrka.599  

Ett möjligt, och ovanligt, lyktfragment av keramik har gjorts bland exklusiva fynd från sent 1500-tal 
och fram till 1630-tal i en igenfylld källare i Österhaninge i Södermanland. Fyndet utgörs av en knopp av 
rödgods. Knoppen är ihålig och har ett runt hål på överdelens undersida Det som talar för att knoppen 
kan ha hört till en lykta är att den är sotig på insidan.600 

Från regalskeppet Vasa, som förliste 1628, finns cylindriska lyktor av trä, på fyra ben, och med lock av 
plåt. Vilket material som suttit i rutorna är inte känt, men med tanke på formen är horn ett troligt alter-
nativ. Lyktorna är cirka 30 cm höga.601  

Slutna lyktor, utan glas, har fortsatt att användas även efter att genomskinliga material blivit vanligare 
i lyktorna. En vanlig form som liknar den senmedeltida i modellen – cylindrisk med toppig huv och av 
perforerad järnplåt – men som huvudsakligen är från 1700–1800-tal finns i flera olika museisamlingar i 
Sverige. Vad lykttypen kallats varierar, bland annat används begreppen stjärnsundslykta och kjol- eller 
kjortelvärmare.602 Lars Levander beskriver en sorts lykta som användes under första delen av 1800-talet 
och var gjord helt i trä, från Järna i Dalarna. Lyktan var fyrsidig, och i varje vägg fanns fyra eller fem 
borrade hål.603 I övrigt var alltså tendensen att mer genomsiktliga material började användas i lyktorna 
från 1600-talet och framåt. I takt med att mer glas användes blev också raka former vanligare, något som 
märks under 1700- och framför allt 1800-talet.  

De medeltida lyktorna var inte i första hand utformade för att maximera ljuseffekten utan för att skydda 
den brinnande lågan och med tanke på brandsäkerhet. Möjligen kan sentida benämningar som kjolvär-
mare och liknande om de perforerade plåtlyktorna ses i ljuset av att lyktor generellt under senare tid 
utformats mer med ljuseffekten i åtanke. Sett ur den aspekten blir plåtlyktorna inte helt begripliga vilket 
kan vara anledningen till att förklarande benämningar börjat användas. 

Efterreformatorisk belysning 
Reformationen fick konkreta följder för användandet av ljus, både direkt och indirekt. I kyrkorna fick, 
som redan nämnts, ljusen i princip enbart användas för belysning och som en symbol för Kristus. Hante-
ringen av vaxljus inom kyrkan ändrade med andra ord karaktär, vilket även ljusanvändandet utanför 
kyrkorna gjorde. Vaxets betydelse minskade, till förmån för det billigare talget. Även utanför kyrkorum-
men blev bruket av ljus efter hand mer sekulariserad. Reformationen kan också indirekt ha bidragit till att 
göra gjutna ljusredskap vanligare utanför kyrkorummen, genom att de hantverkare som varit inriktade på 
att tillverka exempelvis liturgiska kärl i silver till kyrkorna nu fick hitta andra kunder.604 Olle Källström 
menar att reformationen för Sveriges del innebar ”den kyrkliga ädelmetallkonstens nästan fullständiga 
undergång.” Beställningarna upphörde, även om många av de liturgiska kärlen fortsatte att användas, 
åtminstone under en sjuttioårsperiod.605 

Reformationen innebar dock inte att ljus upphörde att användas i kyrkorna. Tvärtom märks generellt 
en stor ökning i antalet ljusredskap från 1500- men framför under 1600- och 1700-talet. Ökningen gäller 
både antalet ljusredskap och antalet varianter av sådana. Detta gäller också utanför kyrkorna och för såväl 
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exklusiva som enklare, mer vardagliga varianter. Även materialvariationen ökade. Från 1600-talet och 
framåt finns en stor mängd ljusredskap i olika material. Lampor och ljusstakar har tillverkats i mässing, 
silver, järn, trä, lergods, glas, fajans och porslin. Metallplåt blev mer vanligt, både i enklare och mer på-
kostade ljusredskap. Kandelabrar i glas började tillverkas vid Kosta glasbruk vid 1700-talets mitt.606 Även 
i Norge tillverkades glaskandelabrar från senare delen av 1700-talet.607 Ljusredskapen i mässing fick större 
spridning och silvret ersatte mässingen som material i de mest exklusiva ljusredskapen. I södra Europa 
förekom även ljusstakar av guld, medan denna metall mest användes för förgyllning i norr. Ökningen i 
antalet belysningsredskap har tolkats som att ljus av talg och vax blivit mer allmänna som belysningsmedel 
från 1600- och framför allt 1700-talet. Det ökade ljusanvändandet märks även i samtida räkenskaper. Vid 
Fredriksborgs slott användes under 1620- och 1630-talet upp till 30 000 ”herreljus” årligen.608  

Fler ljusredskap började också tillverkas primärt för profant bruk. Detta gäller kammarljusstakarna 
men exempelvis också kristallkronorna. Johan Hedemann Baagøe menar att det från 1600-talet går att 
tala om två olika sorters profana ljusstakar – slottsstakar och borgerliga stakar. Han påpekar också att det 
från den här tiden även syns en tydlig skillnad mellan de ljusredskap som användes i staden och på landsbyg-
den. Den största skillnaden låg i att stadens lampor och ljusredskap var serietillverkade av professionella hant-
verkare, av krukmakare eller mässingsgjutare och ibland importerade, medan de flesta av landsbygdens ljus-
redskap tillverkades lokalt fram tills fotogenlampans genomslag under 1800-talets andra hälft. Det här gör att 
variationen av ljusredskap är större från landsbygden än från städerna, men också att de är mer svårdaterade 
eftersom de inte serietillverkats.609 Det bör dock påpekas att senare tiders historieskrivning och insamlingsstra-
tegier i sig kan ha bidragit till att i efterhand förstärka skillnaderna mellan städer och landsbygd.  

Vidare har det funnits betydande regionala variationer i bruket av belysningsredskap. Till exempel 
användes tranlampor i de södra och västra delarna av Sverige, medan sådana är nästan osynliga i käll-
materialet från Mellansverige. I Danmark syns skillnader mellan Själland, där ljusredskapen från senare 
århundraden främst varit avpassade för talgljus, eller gjorda som en kombination av lampa och ljusstake, 
och Jylland, där rötter från torvmossar under 1800-talet användes som ”lyspinder”, och där ljusredskapen 
ofta var anpassade både till dessa och talgljus.610 Generellt finns fler enkla ljusstakar för talgljus i Danmark 
och Skåne än i resten av Sverige från den här tiden. Beskrivningar av talgljus, pråsor och talgljussnören 
finns också i större antal från Skåne och Danmark än från Sverige och Norge. Baagøe påpekar att ljussta-
karna i Danmark dessutom i regel är gjorda för ett ljus, och att de flesta är i mycket enkelt utförande. De 
smidda eller svarvade, utsmyckade ”allmogeljusstakar” för flera ljus som finns från 1600–1800-tal i delar av 
Sverige och i Norge saknas i Danmark.611 Från Skåne finns dock både ett stort antal vardagliga ljusredskap 
för talgljus och pråsor och rikt utsmyckade järnljusstakar från 1700–1800-tal. Även smidda ljuskronor med 
mellan två och fyra armar förekommer.612 Möjligen speglar detta skillnader i talgljusens roll som vardaglig- 
respektive festbelysning, vilket sannolikt har ett samband med tillgången till trästickor. I Sverige och Norge 
har ljusen i högre grad sparats till högtidligare tillfällen. Skillnaderna i ljusanvändning har också i hög grad 
speglat sociala sådana. Under 1700-talet beskrivs talg som en bristvara i Skåne bland de mindre bemedlade, 
eftersom djuren inte slaktades på gården utan såldes vidare till godsägarna. Samtidigt anmärker Sigurd  
Erixon att det är från de sydsvenska landskapen som det största antalet ljusredskap finns från renässansen.613 

Tekniska förändringar, som också kan sättas i samband med ett mer utbrett användande av talgljus, 
är olika anordningar för att höja upp ljuset i staken och därmed utnyttja hela längden. Ett annat sätt att 
tillvarata ljusstumpar var att använda det som i Danmark och Skåne kallats ljusprofit respektive ljusprofet, 
och i östra Sverige ljusknekt. Ljusstumpen klämdes här fast på metallpiggar så att det sista kunde tas till-
vara och eldas upp. Ljusstakar där ljuset klämts fast med en fjäder vilket gjorde att ljus av varierande 
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tjocklek kunde användas i stake finns från 1700-tal och framåt.614 Klämljusstakar av olika varianter före-
kommer ofta i etnologiska samlingar, framför allt från södra Sverige. Från Skåne, där det finns ett stort 
antal kläm- eller pråsastakar, hör i stort sett alla till tiden efter 1750.615 

Många av de enklare ljushållarna har varit möjliga att använda tillsammans med olika ljuskällor. Ofta 
har till exempel både tunna talgljus och torrvedsstickor kunnat användas i samma stake.616 Det finns också 
exempel på kombinationer av lampor och ljusstakar, eller ljus- och lamphållare.617 

En annan skillnad jämfört med de medeltida ljusredskapen är att de senare mycket ofta dels är mer 
stationära, dels höj- och sänkbara. Järnlamporna har vanligen varit höj- och sänkbara antingen genom att 
de varit hängande och att längden på kedjan kunnat regleras, eller genom att de varit fästade på ett stativ 
eller att de placerats på en ställning.618 Från södra och västra Sverige finns en rad exempel på ”lampedallor”, 
”lampekäringar”, hållare, pidestaler eller lösa, höj- och sänkbara ställningar där lampan kunde placeras för 
att ge bättre ljus.619 Många lampor har både kunnat användas stående på en plan yta och hängande. 

Till skillnad från de medeltida varianterna har senare tiders tranlampor generellt dubbla skålar – en 
bränsleskål och ett droppfat i samma form. I Sverige användes tranlampor under 1700-talet och fram till 
1800-talets mitt som redan nämnts nästan enbart i de södra och västra delarna av Sverige, i huvudsak i 
Skåne, Halland och Bohuslän. Av samtida skildrare, under 1700-talet, sätts detta i samband med en brist 
på talg.620 Senare har skillnaderna också diskuterats i termer av varierande tillgång till lämpliga bränsle-
sorter för lampor, och tillgången till torrvedsstickor. I västra Sverige kan också ett samband med det stor-
skaliga sillfisket under 1700-talet tänkas. Gösta Berg påpekar att det, tvärtemot vad Johan Hedemann 
Baagøe anför, varken saknats lämpliga fettsorter eller vekematerial utanför det område där lamporna an-
vänts. Det kan däremot ha funnits en brist på lämpliga material till torrvedsstickor inom lampregionen. 
Där trästickor har funnits, har dessa föredragits, antar Berg. Erixon menar att tranlamporna kan knytas 
till Nordsjöns kustkulturer, ”särskilt där öppna härdar saknats och där tillgång till tran funnits”. Han pekar 
på att sättugnarna i Skåne avskärmade elden från bostadsrummet. Berg påpekar dock att förhållandena 
kring eldstadskomplexem i Skåne är mer komplicerade än så, men lyfter fram att eldandet med torv kan 
ha haft betydelse, eftersom denna inte på samma sätt som ved ger ljus.621  

Gösta Berg har också pekat på att det i Stockholmspressen på 1770-talet annonserades efter sävvekar, 
vilket skulle kunna tyda på att tranlampor användes även här. Den specifika beskrivningen i annonsen gör 
det dock mindre troligt att sävvekar var något allmänt bekant i Stockholmsområdet.622 

Under senare delen av 1700-talet och under 1800-talet gjordes en rad förändringar i lampornas kon-
struktion, och användandet av lampor ökade generellt. Flera av de nya lampmodellerna byggde på äldre 
uppfinningar, som inte tidigare slagit igenom. En oljelampa med separat behållare uppfanns exempelvis 
redan av en italiensk naturforskare, Hieronimus Cardanus, på 1500-talet.623 Fler bränslesorter började 
användas, som rovolja och senare, från 1860-talet och framåt, fotogen. En annan vidareutveckling under 
1770–80-talet var den vävda veken, vilken möjliggjorde ett starkare sken från lampan. En annan föränd-
ring var att lampkupor i glas började användas från mitten av 1700-talet. Dessa både förstärker ljuset och 
dämpar den bländande effekten. Under 1700-talet började också de första lampskärmarna användas,  
särskilt i studerkammare, för att den läsande inte skulle bländas av lågan.624  

Från stora delar av Sverige är det i stort sett enbart från den här tiden som lampfynd förekommer vid 
arkeologiska undersökningar. Det vanligaste fyndet är lampglas, men också andra delar av olje-/fotogen-
lampor har hittats.625 Flera av fynden kommer från schaktningsövervakningar och liknande. I dessa situ-
ationer är det vanligt att föremålsfynd, särskilt moderna sådana, inte tillvaratas, varför antalet lampfynd 

                                                        
614 T.ex. Lagerberg 1910, s. 75 fig. 26 
615 Månsson & Åberg 1981, s. 39 
616 Baagøe 1969, s. 34 ff.; Månsson & Åberg 1981 
617 T.ex. Baagøe 1969, s. 71–72; Månsson & Åberg 1981, s. 49 
618 Jfr Lagerberg 1910, s. 68–69, fig. 2–4; Lithberg 1916; Baagøe 1969, s. 40, 60–62; Berg 1982 
619 Lagerberg 1910, s. 71; Månsson & Åberg 1981 
620 Berg 1939; 1982, s. 65; se även Lithberg 1916 
621 Erixon 1933b, s. 238; Baagøe 1969; Berg 1982, s. 63–65, 77–78 
622 Berg 1982, s. 68, 74–75 
623 Kjellberg 1948, s. 72–74 
624 Lagerberg 1910, s. 80, 85–86; Kjellberg 1948, s. 74; Berntsen 1965, s. 76 
625 Exempelvis hittades blått och vitt lampglas vid Garvaregården från andra halvan av 1800-talet i Växjö (Åstrand 
2016). Lampglas hittas också ofta efter sentida utomhusbelysning (t.ex. Qviström 2011a, s. 58). Både metalldelar och 



förmodligen är betydligt större än vad som syns i rapporterna. Miljöer från efter mitten av 1800-talet är 
sällan i sig föremål för arkeologiska undersökningar. Av de här anledningarna är det något anmärknings-
värt att så stor andel av alla lampfynd vid arkeologiska undersökningar i Sverige är från 1800-tal eller 
senare. Det förstärker bilden av den ökade användningen av lampor, och står i skarp kontrast mot från-
varon av lampfynd från äldre tider. 

Mindre, bärbara ljusstakar och lampor  
Ett av de ljusredskap som kan knytas till profana miljöer framför allt från 1600-talet och framåt är mindre, 
bärbara ljusstakar – kammar- eller nattljusstakar – och motsvarande varianter av lampor. Gemensamt är att 
de är relativt små, låga och gjorda för ett ljus eller en veke. Foten är i regel utformad som ett droppfat. 
Namnet kammarljusstake pekar på en koppling till en ny bostadsstandard, med flera rum, där det i regel inte 
fanns någon öppen eld som kunde användas som belysning (se vidare kapitel 6). Dessa ljusstakar och lampor 
har tillverkats i en lång rad olika material, från keramik eller järnplåt till glas, fajans, mässing, tenn och silver 
– och finns i många olika utföranden. Modellen har haft stor spridning i Europa.626 De ljusstakar av den här 
typen som hittats vid arkeologiska undersökningar är oftast av keramik eller metall. Det finns dock även fynd 
av ljusstakar i trä, till exempel från kvarteret Ansvaret i Jönköping. Lämningarna här har daterats till 1600–
1700-tal.627 En exklusiv variant av kammarsljusstake har använts till att lysa upp toalettbord. Den äldsta 
kända ljusstaken av denna typ är tillverkad 1697. En variant med rund eller åttkantig fot i silver och kort 
skaft, finns från början av 1700-talet.628 Från 1800-talet finns snarlika så kallade kontorsstakar, med flera 
ljushållare på ett flackt fat.629 En annan typ av ljusredskap som använts i liknande sammanhang är vaxstaplar, 
som ungefär från 1500-talet började sättas i särskilda hållare.630 Vid platsen för dominikankonventet i Strängnäs 
har en tidig vaxstapelhållare i järn hittats, bland fynd med dateringar från 1200–1500-tal.631 

I lager från 1500-talet och framåt hittas keramiklampor liknande kammarljusstakarna vid arkeologiska 
undersökningar. Merparten av dessa är av yngre rödgods, och huvuddelen hör till 1600- och 1700-talet, 
men även något tidigare fynd finns. I Stockholm har Mikael Johansson visat att rödgodslampor finns med 
bland de föremål som importerats från Holland under 1500- men framför allt under 1600-tal.632 Den typ 
av lampor som varit vanligast i Sverige och Danmark har skålformad bränslebehållare och kombinerad 
fot och droppfat, båda ofta försedda med en snås, samt ett öra på bränsleskålen.633 Modellen har tillverkats 
i norra Tyskland och Holland. Från Kalmarfjärden finns tre drejade rödgodslampor, samt fatet till ytter-
ligare en sådan, av den nyss beskrivna typen.634 En av dessa har dock en något överdimensionerad skål på 
ett smalt skaft, vilket gör att överdelen är något sned. Lampan tycks vara tillverkad av någon som kan 
dreja, men inte är van att tillverka just den här typen av föremål. Möjligen är den förfärdigad av en lokal 
krukmakare som inte tidigare brukat göra lampor. En snarlik lampsort, som dock har större och vidare 
oljeskål, kortare hals samt ett öra som sträcker sig från bränsleskålen och ned till foten/droppskålen har varit 
vanlig i Norge, men även i västra och södra Sverige.635 Den här, västliga typen av lampor hörde till det som 

                                                        
fragment av en lampfot i glas har påträffats vid ångbåtshamnen på Riddarholmen i Stockholm (Hjulhammar & Sund-
berg 2014). Vid Mälby i Tillinge socken i Uppland har ett föremål av perforerad plåt av kopparlegering hittats. Fyndet 
beskrivs som en möjlig del av en fotogenlampa. Fyndet kommer dock från hus 21, ett boningshus anlagt under 1600–
1700-talet, och det är möjligt att den perforerade plåten snarare hör till en lykta. Fyndet är gallrat (Beronius Jörpeland 
& Seiler 2011, s. 147, bilaga 17 F1319). Även från Kalvshälla i Järfälla socken finns ett fynd av en del av en fotogenlampa 
(Andersson, Kjell 2010). 
626 Lagerberg 1910, s. 70; jfr Liebgott 1973, s. 7; se t.ex. Berntsen 1965, pl. 31 b–c, 44 d, 53, 58 d; Granlund-Welander 
& Sundblom 1972, s. 81; Månsson & Åberg 1981, s. 27–28 
627 Stibéus 2012, bilaga 4 
628 Hernmark 1941, s. 218 
629 T.ex. Berntsen 1965, pl. 54 a, pl. 55 d. 
630 Lagerberg 1910, s. 80–81; Berntsen 1965, s. 51, 57. Vaxstapelhållare finns i många museisamlingar.  
I Gotlands museums samlingar ingår en 14 cm hög sådan i mässing från gården Sicklings i Klinte (GFC8263). 
631 SHM inv. 34831 (F191, F3); ATA Sö, Strängnäs, kv. Klostret, RAÄ dnr 321-4644-2004 
632 Johansson 2007, s. 57. Sigurd Grieg (1933, s. 101) daterar rödgodslamporna generellt till efter 1550. 
633 Se t.ex. SHM 21144:499-500; Schrøder 1964, s. 13 
634 SHM inv. 21144:499–500, 2858 
635 Lagerberg 1910, s. 70, fig. 10; Lithberg 1916, s. 166–169; Berntsen 1965 



tillverkades av krukmakare i Falkenberg under 1600–1800-tal. Här framställdes dessutom en drejad typ av 
ljusstake, utan öra.636 Även andra varianter av lampor och nattljusstakar i keramik förekommer.637  

Där fragment hittats vid arkeologiska undersökningar kan det ibland vara svårt att se om fyndet är en 
del av en ljusstake eller lampa. Snås brukar dock inte finnas på ljusstakarna.638  

Rödgodsljusstakarna har en större geografisk spridning i Sverige än lamporna men förekommer, till 
skillnad från dessa, i stort sett enbart i stadsmiljöer.639 I kvarteret Hägern större på Norrmalm i Stockholm, 
med lämningar från 1630-talet och framåt, har ljushållaren till en vitleredekorerad rödgodsljusstake på-
träffats.640 I Jönköping har flera delar av ljusstakar hittats. Från kvarteret Aborren finns en möjlig fot till 
en rödgodsljusstake.641 Vid en undersökning i kvarteret Dovhjorten/Druvan gjordes fyra ljusstaksfynd. 
Den del av staden som kvarteret ligger i anlades 1612. En främre, kronologisk gräns vid undersökningen 
utgjorde stadsbranden 1790. Utifrån skriftliga källor, den materiella kulturen och det som konsumerats på 
platsen bedöms området höra till ett medelskikt sett till social och kulturell status. Tidigare har liknande 
ljusstakar hittats i det näraliggande kvarteret Diplomaten.642 Vid Smedjegatan, i samma område, har en 
del av en ljusstake i kopparlegering hittats.643 I Göteborg har en del av en förmodad ljusstake i yngre 
rödgods från 1600–1700-tal hittats i kvarteret Borgaren.644 Ytterligare fynd, troligen från samma tid, finns 
från Eskilstuna.645 Vid en undersökning i kvarteret Oden i Västerås, med lämningar från 1620–1730, har 
fragment av tre ljusstakar i yngre rödgods, en ljushållare i järn samt en möjlig fot till ett ljusredskap av järn 
hittats.646 I hamnområdet i samma stad har två eller tre delar av vad som troligen är ljusstakar i yngre röd-
gods hittats. Fyndmaterialet har en kronologisk spännvidd som omfattar perioden 1640–1735.647  

Ljusstakar och lamor av andra godstyper förekommer också. Från Ragnhildsholmen i Bohuslän finns en 
låg lampa av stengods, formad som en kammarljusstake.648 Från kvarteret Gubben i Norrköping har en del 
av en grönglaserad ljusstake i nederländskt, yngre vitgods hittats. Ljusstaken har daterats till cirka 1625–
1700. Från samma undersökning finns även en oljelampa eller ljusstake i yngre rödgods, daterad till 1600–
1700-tal. Undersökningen berörde lämningar av välbeställda handelsgårdar från 1600- och 1700-tal.649 Från 
kvarteret Domkyrkan i Västerås finns ett fynd av en ljusstake i fajans, med datering till 1730–90.650 

Fynd av ljusstakar i metall från 1600–1700-tal är inte i samma utsträckning som rödgodsljusstakarna 
knutna till städer. I vallgraven vid Glimmingehus har, förutom keramiklamporna, en mässingsljusstake 
med bred, rund fot hittats, från 1600/1700-tal. Foten till ytterligare en likartad ljusstake hittades också. 
Ett annat fynd från vallgraven var en enklare ljusstake i bronsbleck. Denna har en närmast rektangulär 
fotplatta, 6,2×5,5 cm stor, och en ungefärligt cylindrisk plåtholk. Antingen utgör fyndet en liten, enkel 
kammarljusstake, eller så är det en del av ett större ljusredskap i plåt. Även en ljusstake i plåt med rakt 
skaft har hittats vid Glimmingehus.651 En enkel ljusstake i järnbleck, med rektangulär fot har också hittats 
i Halltorps kyrka i Småland. Ljusstaken är cirka 10,3×7,5 cm stor och har en uppvikt, veckad kant samt 
cylindrisk holk. Den uppges i fyndkatalogen vara medeltida, men utifrån material och tillverkningsteknik 
är detta mindre troligt. Även eftermedeltida föremål hittades vid underökningen. Ytterligare en enkel 

                                                        
636 Walerius 1973, s. 113–115 
637 T.ex. Lithberg 1916, s. 166–169; Schrøder 1964, s. 13 
638 Från de senaste två decenniernas arkeologiska undersökningar finns bland annat fynd från Örja bytomt i Skåne 
(Brorsson 2013, s. 176, 182. F 1944.) Gård 1, där fyndet gjordes, har dateringar från 1000-tal till 2009. Från Glimming-
ehus finns ett par fynd som uppges vara ljusstakar (SHM inv. 22028:712; SHM inv. 22028:710), men som skulle kunna 
vara lampor. I det ena fallet finns en snås på droppfatet/foten. 
639 Vid en undersökning av den förmodat medeltida ödegården Torpom i Hogdals socken i Bohuslän hittades dock två 
ljusstaksfragment i ett material som uppges vara ”lera”. Fynden på platsen sträcker sig från förhistorisk tid och fram till 
åtminstone 1700-tal. Ingen beskrivning av ljusstaksfynden finns, förutom en viktuppgift och det går inte att utläsa av  
rapporten var fynden är påträffade eftersom de angivna kontexterna inte finns redovisade (Lindman 2002, F 1123, 1124). 
640 Århem 2008, s. 28, 31, fig. 38. F167 
641 Haltiner Nordström 2013, F 255 
642 Bramstång Plura et al. 2013 
643 Haltiner Nordström & Pettersson 2014, F166 
644 Lorentzon & Nilsson Schönborg 2013 
645 Berger 2014 
646 Bäck 2005, F512, F953, F1322, F1938 och F1976 
647 Bäck 2005, F1322, 953 och 512 
648 SHM inv. 7040:100 
649 Carlsson 2014, F294, delnr 9330, F205, delnr 4222 respektive F233, delnr 10865 
650 Bergqvist & Bäck 2009, F525 
651 SHM inv. 22028: 238, 186 och 239a 



ljusstake med plåtholk hittades i samma kyrka. Denna har dock rund, svarvad träfot.652 En bleckplåtslampa 
med rektangulär fot och låg, uppvikt kant har också hittats i Västermo socken i Södermanland. Här är den 
cylindriska holken högre, och har en i tre steg höj- och sänkbar platta att ställa ljuset på.653 En liknande 
holk, med höj- och sänkanordning, finns från Vreta klosterkyrka.654 Vid augustinerklostret i Kungahälla, 
Bohuslän, hittades en liknande lampa, men med ett rakt, smitt bärhandtag. Foten är av utsmidd järnplåt 
med uppvikta kanter. Holken är cylindrisk, fastnitad på plåten och med ett rombiskt hål nedtill på en sida. 
Möjligen är denna äldre än de ovan beskrivna plåtlamporna.655  

I samband med undersökningar vid silverhyttan i Silbjokk i Arjeplog, som var i drift 1635–59, hittades 
flera ljusredskap. Här fanns dels en enkel ljusstake i mässingsplåt av typen kammarljusstake utan öra, med 
fastnitad, cylindrisk ljusholk, dels en urneformad ljuspipa av mässing. Den senare har troligen varit en del 
av en ljusstake eller ljuskrona.656 En del av en ljusstake i kopparlegering har vidare hittats i Smedjegatan i 
Jönköping, i ett område som främst nyttjats under 1600–1700-tal.657 

Även smidda ljusstakar i järn tycks ha blivit vanligare och funnits i fler varianter, från cirka 1600-tal 
och framåt. Få av dem har dock hittats i sammanhang som gör att de kan dateras. Baagøe ger exempel 
på flera olika varianter av enkla ljusstakar i järn från 1600–1800-tal, både ljusstakar på fot, hängande 
ljushållare med en eller två ljusholkar – enkla ljuskronor – och ljushållare som ingått i olika typer av trä-
ljusstakar.658 Från Skåne finns ett stort antal smidda ljusredskap, framför allt från 1700- och 1800-tal.659 

Fotangelstakar 
En speciell sorts ljusstake är den fotangelformade, med fyra pipor. Ljusstakarna är utformade så att de 
kan vändas åt minst fyra, upp till åtta, håll. Bara en pipa i taget kan dock utnyttjas. Materialet är rödgods 
och ljusstakarna är oftast oglaserade och stämpel- eller ristornernade. Bårder gjorda med en trekantig 
spets, stämplar i form av blommor/snöstjärnor och ristade linjer är vanliga dekorelement. Många är 
profilerade, oftast med en kantig, skuren profil.660 Det finns en ganska stor variation i materialet, både 
i fråga om form, dekor och utförande.661 

 Arkeologiska fynd av fotangelstakar är ovanliga. Ett har gjorts i kvarteret Ansvaret i Jönköping, där 
delarna hittades i lager från cirka 1660–1700.662 I övrigt har de flesta kända exemplaren bevarats ovan 
jord. I Historiska museets samlingar finns en fotangelstake som är inköpt 1889 och kommer från okänd 
plats i Värmlandsnäs, Värmland. Ljusstaken har fyra pipor och ytterligare ett hål på en av sidorna, 
möjligen för att kunna sätta staken på ett skaft. På en annan sida finns en signatur. Bokstäverna ser ut 
att vara inristade efter bränningen, under 1600–1700-tal.663 

Från Norge finns exempel på fotangelstakar i mer avancerat utförande664 och i målat trä.665 Även 
från Gotland finns varianter av trä, med ljushållare av metall.666 I Danmark används enligt Johan  
Hedemann Baagøe beteckningarna ”trekantstager” eller ”tumlingestager”.667 I Uppland förekommer  
benämningen ”Lasse lika god”.668  

Både Fredrik Wallem och Carl Lagerberg placerar fotangelstakarna i senmedeltid, och när Claes 
Wahlöö tar upp diskussionen i Sverige på 1980-talet tycks detta vara en utbredd uppfattning, som Wahlöö 

                                                        
652 SHM inv. 26330:110; 26330:231 
653 SHM inv. 34867 
654 SHM inv. 18011:131 
655 SHM inv. 9520:42 
656 SHM inv. 34358 (F452) 
657 Haltiner Nordström & Pettersson 2014, F166 
658 Baagøe 1969 
659 Månsson & Åberg 1981 
660 T.ex. Lithberg 1918a, s. 12 fig. 24–26 
661 Berntsen 1965, pl.3 
662 Stibéus 2012, bilaga 4 
663 SHM inv. 8619:4 
664 T.ex. KMO C12312. Se även Wallem 1907, s. 17 fig. 38b 
665 Lithberg 1918a; Wallem 1907, s. 17 
666 UUB R623:4, 392 
667 Baagøe 1969, s. 78 
668 UM 40693. Föremålet har tidigare ingått i Museum Gustavianums samlingar. I deras katalog benämns ljusstaken 
”Lasse lika god” och anges komma från Haga socken.  



kan visa inte stämmer. Ingen av fotangelstakarna har hittats i ett sammanhang som kan sägas vara sen-
medeltida, påpekar han, och av de exemplar som finns i Kulturens samlingar har tre dessutom inristade 
årtal: 1706, 1763 respektive 1764. Ytterligare ett exempel, från en privat samling, är daterat 1821. I linje 
med Lithberg och Baagøe menar han att ljusstakarnas produktionstid troligen sammanfaller med tegel-
brukens storhetstid, från mitten av 1600-talet till mitten av 1800-talet.669  

Det finns dock även exempel på fotangelstakar som inte har tillverkats vid tegelbruken, utan av städer-
nas krukmakare, som i Falkenberg där skurna, oglaserade fotangelstakar tillverkats under 1600–1800-
tal.670 Från Sölvesborg finns en drejad ljusstake med pipor som påminner om grytornas rörskaft. Ljussta-
ken är attribuerad till kakelugnsmästaren Peter Ringberg (1780–1840).671  

En funktionell förklaring till de många ljuspiporna skulle kunna vara att de kunnat användas till olika 
tjocka ljus. På en dansk ljusstake daterad 1880 varierar hålens diameter mellan 15 och 23 mm, och Baagøe 
menar att det finns fler exempel på ljusstakar där piporna har olika dimension. 672 Av 19 uppmätta ljus-
stakar i Kulturens samlingar var det dock bara sex där ljushållarnas diameter skilde sig åt mellan hålen.673 
Av de fyra ljusstakar av denna typ som finns i Upplandsmuseets samlingar, alla utan närmare proveniens, 
finns det inte heller någon märkbar skillnad mellan de olika ljushållarnas dimensioner.674 Formen kanske 
snarare bör betraktas som lekfull och dekorativ, och det är tänkbart att formen i sig lockat till tillverkning 
i, vad det verkar, relativt liten skala men under lång tid. 

Ljusredskap i mässing och silver 
En stor del av senmedeltidens ljusredskap var tillverkade av mässing. Någon storskalig produktion av  
föremål i denna metallegering förekom inte förrän på 1600-talet i Sverige, men det är inte uteslutet att 
tillverkning skedde här i begränsad skala tidigare än så. Mässingtillverkning i mindre skala ägde under 
1500-talet bland annat rum i Västerås och Stockholm och kom igång i något större skala 1571 då Vatt-
holma bruk i Uppland anlades. Här tillverkades dock inte några ljusredskap. Ett tiotal år senare anlades 
ett mässingsbruk vid Arboga – Högen. Till uppgifterna här hörde att förse ljusstakemakare med metall.675 
De importerade gjutna ljusredskapen var framför allt tillverkade i Tyskland. Många kom från Hamburg, 
Lübeck och Rhenområdet, vilket även de inflyttade mässingshantverkarna gjorde.676 Detta gör det svårt 
att utifrån föremålen avgöra om de tillverkats i Sverige eller Tyskland. I Norge märks en betydligt större 
import från Nederländerna och England.677 

Under början av 1600-talet anlades alltså flera mässingsbruk i Sverige, vilket skapade förutsättningar 
för en inhemsk produktion i större skala. Ljusredskap tillverkades både direkt på bruksorterna och av 
hantverkare i städerna, som försågs med metall från bruken. Det största och mest kända av mässings-
bruken är det i Skultuna, grundat 1607. Året innan startades ett bruk i Nyköping.678 I Norge skedde inte 
någon mer omfattande inhemsk tillverkning före 1700-talet.679 Förutom de gjutna ljusredskapen blev un-
der 1600-talet också ljusredskap i mässingsplåt vanliga. Ljusredskap av driven mässing och brons började 
framställas redan under 1500-talet, men det var under barocken som plåten kom till användning i stor 
skala, inte minst i Norden.680  

Under renässansen blev, som redan nämnts, också material som tenn, silver och guld vanligare. Guld- 
och silverarbeten gjordes främst i Främre orienten och södra Europa, dit silver importerades bland annat 
från Sydamerika. I norra Europa var det vanligare med förgyllda eller försilvrade arbeten.681 När mässing 
blev mer alldagligt var det ljusredskapen i silver som tog över rollen som det mest exklusiva i Skandinavien. 

                                                        
669 Wallem 1907, s. 17; Lagerberg 1910, s. 74; Wahlöö 1983, s. 152–154 
670 Walerius 1973, s. 114–115 
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672 Baagøe 1969, s. 78, 80 
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De få silverljusstakar från renässansen som finns bevarade i Sverige har beställts av kungliga personer.682 
Erik XIV ägde 1565 en närmare 8,5 kg tung silverkandelaber, något förgylld, med 13 pipor. Han hade också 
tre något mindre silverljusstakar, två med fem pipor och en med fyra pipor. Johan III hade sex silverljusstakar 
i sin ägo. Fyra av dessa var enpipiga, och förgyllda, en tvåpipig och en sjupipig. Katarina Jagellonica ägde 
endast en silverstake, med två pipor. Från 1610-talet finns flera uppgifter om kungliga inköp. År 1613 be-
ställdes fyra silverljusstakar från Sala silvergruva. Tre år senare beställdes två av guld. Jämfört med antalet 
påkostade fat, dryckeskannor, skålar, skedar och pokaler som finns belagda från samma period utgör dock 
ljusstakarna i silver ett blygsamt antal. Bland det silver som gillen och hantverksskrån innehade nämns  
pokaler, däremot inte ljusstakar. Till vardags användes inte heller silverljusstakar ens av de kungliga.683 

Altarljusstakar i barockstil, från andra halvan av 1600-talet och fram till 1700-talets mitt, finns från 
åtskilliga kyrkor i Sverige. Många har hög fot och vridet skaft, med droppbrickor upp- och nedtill. Foten 
är oftast rikt dekorerad med frukter och blommor. Ljusstakar av den här typen, som Hernmark beskriver 
som helt och hållet ett ”lån från Tyskland” har tillverkats både i silver och mässing.684 Arnstein Berntsen 
påpekar att ljusstakar för altarljus från renässansen och framåt var av en typ som inte enbart användes i 
kyrkorna, utan också i profana sammanhang.685 Det är dock osäkert i vilken mån silverljusstakar användes 
av frälsepersoner, eftersom få finns bevarade i privat ägo. Möjligen har silverljusstakar gjorts om eller 
skänkts till kyrkan då de blivit omoderna.686  

Några arkeologiska fynd av gjutna, efterreformatoriska ljusredskap har redan nämnts. Från Mörby slott 
i Fasterna socken, Uppland finns fyra delar av ljusstakar i mässing/brons. Här har dessutom delar av flera 
ljusstakar/ljusredskap av glas hittats. Fynden har daterats till 1500-tal.687 Från Läckö slott i Västergötland 
finns en gängad ljuspipa, troligen från 1600-talet.688 Från Åby gård i Tossene, Bohuslän finns ett par mäs-
singsljusstakar daterade till 1600-tal och i kvarteret Bilde i Uddevalla, där bebyggelselämningar från 1700-
tal och framåt undersökts, har ett gjutet föremål i kopparlegering, möjligen en del av en ljusstake, hittats.689 

Speglar, blanka plåtar och kristaller 
Från 1500-talet, i Sverige främst under 1600- och 1700-talet, började kristall, glas och olika speglande 
material användas i kombination med ljus, för att förstärka ljuset och skapa visuella effekter. Inte heller 
dessa nya, ljusreflekterande redskap tillverkades i första hand för kyrkor, utan för världsliga, välbärgade 
miljöer.690 Ljusredskap i mässingsplåt, som lampetter, förekom visserligen också i kyrkorna, men spegel-
lampetter och kristallkronor hörde främst till världsliga högreståndsmiljöer. 

De första, kända bergskristallkronorna kommer från 1500-talets Frankrike. Från Sverige och Danmark 
finns uppgifter om kristallkronor under andra halvan av 1600-talet. Under 1600-talet började prismor 
slipas av glas.691 Den äldsta, bevarade ljuskrona som tillverkats i Sverige är från cirka 1670–71 och finns 
på Skoklosters slott.692 Ett annat exempel på en glaskrona från 1600-talet, med prismor av gjutet och slipat 
glas, kommer från Norrsunda kyrka i Uppland.693 Under 1800-talet kom kristall- och glaskronorna att 
överta den roll som tidigare spelats av mässingskronorna i välbärgade, profana miljöer i Sverige.694  

Ett annat sätt att förstärka ljuseffekten var med blank plåt, framför allt av mässing. Skiv- eller vapen-
sköldformade reflextavlor med en liten ljusarm nederst började tillverkas i Frankrike under 1500-talet, 
troligen med inspiration från Italien. Från Mariakyrkan i Helsingborg finns en sköldformig bricka till en 
sådan ljusarm, daterad 1599. Den här typen av ljussköldar slog igenom i Tyskland och Österrike under 
1600-talet och blev mycket populära i Sverige och Finland. De har benämnts väggplåtar, väggskyltar eller 
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ljussköldar. I södra Sverige förekommer beteckningen lampett. Flertalet av dem som bevarats hör till 
andra hälften av 1600-talet. Väggplåtar med ljusarmar användes både i kyrkor och i välbärgade, sekulära 
miljöer från mitten av 1600-talet och under det följande århundradet. Även ljusplåtar, låga ljusstakar i 
mässingsplåt, förekommer i många bouppteckningar från den här tiden.695 Väggplåtar kunde också till-
verkas av silver. Från slottsbranden i Stockholm 1697 finns ett stort antal sådana omnämnda.696 Under 
1700-talet användes speglar på liknande sätt, för att förstärka ljuset.697 Vid början av 1800-talet började 
enkla lampor av bleckplåt tillverkas, framför allt i södra Sverige. Även här utnyttjades materialet, bleck-
plåten, för att förstärka och koncentrera ljuset. Från Kulla kyrkas sakristia finns ett exempel på en väggplåt 
av detta material, tidigast omnämnd i inventariet 1849.698  

Ett annat sätt att öka ljusstyrkan på var att använda flera vekar i en lampa.699 Även linser och glaskulor 
hör till det som utnyttjades för att förstärka ljus och ljuseffekter. Vätskefyllda glaskulor som hängdes upp 
för att stärka ljuset från en lampa kallas ljuskulor, skenkulor eller skomakarkulor, det senare för att de ofta 
fanns i just skomakerier. De första kända exemplen, från 1600-talet, har dock använts vid gravyrarbete.700 
Även lampkupor i glas kan nämnas i det här sammanhanget. Sådana började användas vid mitten av 
1700-talet. Kuporna både förstärker ljuset och dämpar den bländande effekten.701  

Belysning utomhus  
I Magnus Erikssons stadslag slås fast att inget ljus och ingen eld får brinna efter kvällens eller före morgo-
nens vårdringning. Under natten skulle staden vara stängd, släckt och vakter turas om att se till att ord-
ningen hölls. I tänkeböckerna finns exempel på att detta inte alltid efterföljdes av alla. Den som rörde sig 
i mörkret i staden skulle ha ett giltigt skäl, och bära ljus. Påbud om att bära ljus har funnits på flera håll 
under medeltiden i norra Europa.702 Sådana bestämmelser finns bevarade från 1200-talets Köln och från 
Malmö finns noteringar om att en person gripits efter att ha rört sig ute utan ljus. Många av de föreskrifter 
som är kända är dock senare. Från Köpenhamn är de äldsta bestämmelserna, som anger att ingen fick 
röra sig ute efter klockan nio efter Mikkelsdag utan att bära fackla eller ljus, från 1670. Sex år senare 
ändrades reglerna så att enbart stängda lyktor var tillåtna, med tanke på brandrisken. I Stockholm för-
bjöds facklor först 1725.703 Bestämmelserna om att bära ljus handlade inte så mycket om omsorg om 
nattvandraren som att de syftade till att denne skulle vara synlig för nattvakten, att ingen skulle kunna 
gömma sig i mörkret med onda avsikter.704  

Buret ljus var alltså, både under medeltiden och senare, den enda formen av belysning i den mörka 
stadsnatten. Någon gatubelysning fanns inte i norra Europa under medeltiden. Den som kunde anlitade 
en piga eller dräng för att möta upp med ljus. Bland biskop Hans Brasks anställda fanns en kammarsven 
som skulle gå före med en lykta, om biskopen ville gå ut på kvällen.705 

De första varianterna av belysning lyste knappast upp gaturummet, utan fungerade som orienterings-
punkter, exempelvis för nattvakter. Under medeltiden var det bara i undantagsfall, som vid brand, stridig-
heter eller kungliga besök, som några lyktor tändes i städerna, menar Hugo Matthiessen. Ännu under första 
halvan av 1600-talet var det i stort sett enbart då brand bröt ut som lyktor hängdes upp i gathörnen och 
utanför husen i Köpenhamn. Lyktorna skulle hjälpa dem som släckte att hitta rätt. Från andra halvan av 
1500-talet finns också belägg för att enstaka lyktor hängdes på rådhuset i en del städer och i något fall vid en 
gillesstuga.706 Från några av de större städerna i norra Europa är organiserad gatubelysning känd åtminstone 
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sedan 1500-talet. I London finns en bestämmelse bevarad från 1599 om att varje husägare skulle hänga en 
lykta utanför sin dörr från oktober till mars. Talghandlarna, som fått burskap 1462, hade fram till mitten av 
1600-talet i uppgift att leverera talgljus till de lyktor som användes. År 1692 gjordes försök att hänga upp 
lyktor eldade med tran, vilket väckte protester bland talghandlarna.707 Under senare delen av 1600-talet 
infördes gatubelysning i en rad europeiska storstäder och flera stora satsningar gjordes under det följande 
århundradet. Även om belysningen med moderna mått mätt var minst sagt begränsad var skillnaden enorm 
jämfört med tidigare gatumiljöer där tillfälliga, handhållna lyktor stått för den enda belysningen. Det var 
dock först med gaslamporna vid 1800-talets början som gatubelysning började användas i större skala.708  
I Danmark blev gatubelysning allmän även i de mindre städerna under loppet av 1800-talet.709 

Från Sverige kommer de tidigaste beläggen för utomhusbelysning från slutet av 1600-talet. Till en 
början var det enskilda platser som belystes, senare kom i flera fall bestämmelser om en samordnad belys-
ning, där enskilda fastighetsägare skulle ansvara för att sätta upp lyktor. I Göteborg sattes år 1700 lyktor 
upp på stadens bekostnad vid broar och offentliga byggnader. Drygt 70 år senare, 1776, infördes allmän 
belysning, vilken skulle ombesörjas av husägarna.710 I Åbo sattes en lykta upp på stadshuset 1775. Perma-
nent gatubelysning i hela staden, ordnad av husägarna, etablerades först 1805.711 I Stockholm tillkom en 
första förordning om fast gatubelysning 1697. Den gällde dock bara ett litet antal fastighetsägare på  
Riddarholmen, och anledningen var att kungafamiljen flyttat dit efter att slottet brunnit. Staden åtog sig 
samtidigt att sätta upp lyktor på sina offentliga byggnader. Det dröjde därefter till 1749 innan en förord-
ning som gällde allmän gatubelysning kom. Denna innebar att husägarna skulle ombesörja att lyktor fanns 
på utpekade punkter längs gatorna. De skulle också se till att de tändes och släcktes varje dag mellan  
20 september och 15 mars, från mörkrets inbrott och fram till midnatt. Månljusa kvällar var undan-
tagna.712 Lyktorna satt i regel monterade på en arm på husväggen. De var fyrsidiga, glasade, hade en huv 
av järnplåt och eldades med rovolja. Effekten var ytterst begränsad, och även efter att påbudet om allmän 
belysning införts var det förbjudet att vistas utomhus den mörka delen av året utan handlykta. Ett sådant 
påbud framgår i en kungörelse från Stockholm 1824. Även här undantogs månljusa kvällar.713  

Under 1700- och 1800-talet togs inte bara mer effektiva typer av lampor, som de så kallade argandska 
lamporna, fram utan även nya bränslesorter, vilka bland annat användes i utomhusbelysning. Rovoljan 
som börjat användas på 1700-talet fortsatte dock att brukas även sedan fotogen blivit allmänt. Gas för 
uppvärmning och belysning började tillverkas i experimentell skala vid slutet av 1700-talet. Under början 
av 1800-talet användes gasbelysning i fabrikslokaler i England. Från 1840-talet skedde de första installat-
ionerna i bostäder i Sverige, och från mitten av 1800-talet började en mer storskalig utbyggnad av gasverk 
äga rum här. Vintern 1827–28 införskaffades på enskilt initiativ argandska lampor till några platser i 
Stockholm, men dessa fick få efterföljare. År 1850 gjordes belysningen till en kommunal angelägenhet och 
under slutet av 1800-talet gjordes flera försök med elektriskt ljus. Det första kommunala elverket, Brunke-
bergsverket, togs i bruk 1892 men var fullt utbyggt först 1901.714 

Resor i mörker 
Vintertid, ungefär från januari och fram till mars/april, har förutsättningarna för resande ofta varit gynn-
samma i Sverige. Detta har förstås varierat över landet, både på grund av skillnader i klimatet men också 
beroende på olikheter i terräng och geografisk belägenhet. En fördel med vintertida transporter var, för-
utom att det på många platser var lättare att ta sig fram över frusna våtmarker och sjöar, att sysslan 
passade bra in i arbetsåret ur jordbrukets synpunkt. Flera av de årliga, medeltida marknaderna ägde rum 
vintertid. Både Distingsmarknaden i Uppsala och Samtinget i Strängnäs hölls i februari, och i mars an-
ordnades en marknad i Enköping. Under 1600- och 1700-talet skedde också många av de tyngre transpor-
terna, av virke, träkol och malm, vintertid.715 I Aubry de la Motrayes reseberättelser från Sverige 1711–25, 
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konstaterar han flera gånger att både färder och transporter här är lättare under vintern och lovordar 
vintertida slädfärder. Släde var det snabbaste och bekvämaste transportmedel han hade upplevt på någon 
av sina många resor. Han konstaterar också att vinternätternas längd, som borde utgöra ett hinder, inte 
var det, eftersom ”reflexen från snön, himlens klarhet och stjärnornas glans göra, att man mycket väl ser 
att färdas, och man sätter sig vanligen i släden efter kvällsvarden”. Han berömmer även landets vägar, 
men finner gästgivargårdar och andra ställen han får övernatta på usla.716 En av de slädfärder han beskri-
ver gick från Gävle till Uppsala, i början av februari. Han startade vid sextiden på kvällen, reste hela 
natten och stannade bara för hästbyten på vägen. Motraye konstaterar att natten var mycket ljus. Vid 
åttatiden på morgonen anlände han till Uppsala. I övrigt reste han både tidigt om morgnarna och fram 
till sent på kvällen under vintern och färdades med lokala vägvisare. Vintern 1715–16 reste han med släde 
västerut, över Mälarens is till Örebro och vidare mot Karlstad. Han klagar här på att det var ont om män, 
för att dessa dött i kriget, så att bara kvinnor kunde följa honom. På vägen mellan Kristinehamn och 
Karlstad var en tolvårig flicka hans vägvisare och kusk, och efter ett tätt snöfall kom de vilse. När det 
klarnade upp kunde flickan gå iväg och hittade en gård hon kände igen. Någon belysning nämns inte i 
samband med färderna.717  

I Carl von Linnés skildringar nämns sällan själva resan och omständigheterna kring den. Många re-
dogörelser slutar med att natten kom, och att han därmed stannade någonstans. Kvällen den 11 juli 1741 
reste han mellan Alva och Fardhem på Gotland. Här avslutas dagens noteringar med att ”Mörkret kom 
på oss, att vi intet sågom mera än att kattorna fångade ollonborrar och dem åto. Kl. 12 om natten  
kommom vi till Fardum.”718 Citatet visar att han utnyttjade hela den långa sommardagen för sin resa. Att 
han kunde se katterna jaga ollonborrar i mörkret kan tyda på att han inte tände någon lykta, som snarast 
skulle ha gjort det svårare att se utanför ljuskäglan i mörkret. 

Det finns också exempel på skildringar av resor i mörker från domböcker. I Västra härad i Småland 
1634, blev löjtnant Anders Hansson anklagad för att ha misshandlat pigan Marit Trulsdotter i Björnaryd 
när hon skulle visa honom vägen nattetid, på söndagskvällen. Hon hittade fel i mörkret, han ramlade och 
när han reste sig började han slå henne, varpå hon sprang hem och hämtade ett ”stickebloss”. Därefter gick 
hon tillbaka och följde löjtnanten.719 Marit Trulsdotter agerade alltså vägvisare och trodde sig uppenbarligen 
hitta i mörkret, utan belysning. Inte förrän hon gått vilse och blivit slagen hämtade hon något att lysa dem med. 

Ett medeltida brev utfärdat 1489 visar däremot på en mörkervandring där ljus inte bara användes 
utan också blev en källa till konflikt. Peter Andersson, kaplan i Björskog i Västerås stift, hade på kvällen 
besökt en snickare. Lars Horkarl dök upp och började bråka, först med prästen och därefter med en 
skomakare. Prästen uppmanade honom att sluta och följa med därifrån. Eftersom det var kväll tog Lars 
med ett ljus. Lars gick framför Peter, och Peter ropade och bad om lite ljus. Han föll i mörkret och skadade 
smalbenet, och Lars sa: ”Om inte jag ger dig ljus, så får du det av satan.” Peter svarade inte på detta men 
slog Lars med käppen då de kommit fram till prästgården.720 Det är oklart vilken typ av ljuskälla det handlade 
om i det här fallet, men tydligt att det bara fanns en sådan, och att prästen uppfattade den som viktig. 

Berättelserna ger exempel på färder utan belysning och med belysning av begränsad art. Två av  
berättelserna handlar om resor under en stjärnklar vinternatt respektive en ljus sommarkväll. De andra 
färderna skedde till fots, i mörker. Pigan i Småland tyckte sig klara av att hitta i mörkret, men fick ge upp 
och hämta bloss. Prästen bad om ljus, fick inget och snubblade. Möjligen visar de vitt skilda exemplen 
från olika tider skillnaden mellan längre, planerade resor, där tidpunkten anpassades efter ljusförhållan-
dena, och mer spontana färder där det gällde att hitta fram trots mörkret. Motrayes slädfärder förlades 
till nätter med ljus från måne och stjärnor och Linné utnyttjade den ljusa sommarkvällen och reste så 
länge det gick. När mörkret föll var dagen slut. De sista två exemplen är kortare vandringar i mörker, där 
tidpunkten inte kunnat väljas på samma sätt, och därför behövdes, eller i alla fall föredrogs, ljus. Det är 
emellertid också tydligt att åtminstone pigan Marit inte tyckte att detta var nödvändigt. 
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Belysning – avslutande diskussion 

Medeltida belysning 
Det källmaterial som finns att tillgå för att ge en överblick över medeltida belysning och belysningsredskap 
är, vilket framgått av genomgången, sporadiskt förekommande och inte jämnt fördelat, vare sig kronolo-
giskt eller korologiskt. Som jag återkommande tagit upp finns det många källkritiska aspekter att diskutera. 
En stor del av den mest vardagliga belysningen har inte avsatt tydliga spår. I sammanhang där belysnings-
redskap är ovanliga, som i större delen av Sverige under medeltid, är det troligt att den vanligaste formen 
av belysning, vilken antagligen utgjorts av lysstickor, inte kan spåras. Dessutom finns det en risk att even-
tuella belysningsredskap inte alltid uppmärksammats. Detta gäller inte minst lampor. En mer systematisk 
genomgång av material som inte är registrerade som sådana skulle krävas för att pröva detta antagande, 
något som inte har rymts inom ramen för detta arbete. 

Frånvaron av belysningsredskap behöver alltså inte betyda att sådana saknats helt. Det som ändå kan 
konstateras är att dessa knappast haft någon framträdande roll i den vardagliga, materiella kulturen. Om 
detta hade varit fallet är det troligt att de skulle ha lämnat större avtryck, både för att de var mer talrika 
och för att deras utformning i så fall förmodligen skulle ha varit mer prominent. I kyrkliga sammanhang 
har belysningsredskapen däremot varit centrala från tidig medeltid och framåt, och det är troligt att det 
tidigaste användandet av lampor och vaxljus i Norden i hög grad är kopplat till kyrkligt bruk.  

I ett vidare, kronologiskt och geografiskt perspektiv verkar belysningsredskap framför allt finnas  
antingen i rituella/religiösa sammanhang eller vara knutna till kustbosättningar. I det senare fallet finns 
troligen både en bakgrund i tillgången till bränsle och i särskilda behov av belysning. Ett sammanhang 
där ljusredskap återkommer är, som Birgitta Hultén påpekat, vid ljusterfiske. Hon menar att det är denna 
typ av fiske erteböllekulturens lampor använts vid, och pekar på belysning vid fiske under historisk tid. 
När arbetsåret beskrivs av en bonde på Fårö vid mitten av 1800-talet är det bara i samband med ljuster-
fiske som belysning, eldkorgar, nämns.721 Ljusredskap kanske också har varit mer nödvändiga på båtar 
generellt, inte bara i samband med fiske, eftersom det här har saknats eldstäder. De ljusplattor av trä som 
hittades på Gokstad i Norge fanns i aktern på skeppet, där det förmodligen funnits ett tält. Båtlyktor finns 
även omnämnda i sagamaterialet.722  

Merparten av de vikingatida fynden av ljus och ljusredskap representerar, som jag tidigare diskuterat, 
knappast en vardaglig användning av belysning. Det är tänkbart att lamporna använts vid begravningsce-
remonier, men framför allt är de kopplade till ett övre samhällsskikt. Både användandet av lampor och 
vaxljus i Norge och Danmark kanske delvis kan ses som referenser till en kristen, aristokratisk kultur, även 
om de använts i andra sammanhang. 

Inga motsvarande fynd finns från Sverige. Här utgörs de tidigaste fynden av öppna keramiklampor från 
ett begränsat antal platser. Ett par enkla, skålformade lampor finns från det vikingatida Birka, i övrigt hör 
fynden generellt till tidig medeltid. De mellansvenska lampfynden kommer från samlings- och handelsplatser 
som Sigtuna, Nyköping, Gamla Uppsala, Uppsala och Enköping. Från Skåne finns fynd även från lands-
bygden. De ojämförligt största koncentrationerna av tidigmedeltida lampor finns från Lund och Sigtuna. 
Från båda dessa städer finns dessutom fynd av lampor av sten. För Lunds del har Maria Cinthio föreslagit 
en kyrklig användning för dessa, och med tanke på att bruket av lampor tycks ha varit begränsat, både i tid 
och rum är denna tolkning möjlig för flera av de tidigmedeltida lamporna.723 Detta behöver dock inte innebära 
att de enbart brukats för liturgiska ändamål, de kan även ha använts exempelvis i verkstäder, men det kyrkliga 
användandet kan vara förklaringen till att de tillverkats och funnits i framför allt Lund och Sigtuna.  

Vid en genomgång av belysningsredskap från London konstaterar Geoff Egan skillnader mellan Win-
chester med sina kyrkliga miljöer och fynden från de sekulära delarna av London. I Winchester märks en 
övergång från oljelampor till ljus runt 1300. Vid denna tid börjar ljushållare uppträda. I London finns 
sådana från sent 1100-tal och framåt. En annan skillnad är att det i Winchester finns stenlampor under 
hela medeltiden, och även senare, medan dessa saknas i Londonmaterialen.724 Från 1330-talet finns upp-
gifter om användande av talgljus i biskopen av Bath and Wells hushåll. Ljusen användes i hallen och i 
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biskopens, och hans ämbetsmäns, kammare. I övrigt nämns talgljus i samband med bak och bryggning. 
Ett par århundraden senare, vid 1500-talets början, användes vid Thornbury Castle ett betydligt större 
antal ljus, och fler utrymmen tycks ha varit upplysta. Dessutom finns flera olika sorters ljus omnämnda.725 

Från Norge finns ett stort antal lampor i sten, framför allt i täljsten, från medeltid. Dateringarna är 
dock inte begränsade till tidig medeltid, och lamporna finns även utanför städerna. Här har lamporna på 
fot, som är lika dem som hittats i bland annat Lund, föreslagits vara kyrkliga föremål. Dessa är främst 
knutna till städer. I övrigt hittas lampor, liksom i Sigtuna, även i verkstäder och bostadshus, vilket tyder 
på att de också kan ha haft mer praktiska funktioner.  

Både i Skåne och i Sigtuna tycks keramiklamporna ha gått ur bruk vid mitten av 1200-talet. Detsamma 
tycks generellt gälla både de mindre stenlamporna och de större luminarierna. Efter högmedeltid dröjer 
det fram till 1500–1600-talet innan det åter finns fynd av lampor, och då främst från de södra och västra 
delarna av nuvarande Sverige. Inte förrän under 1800-talet blir lampor ett vanligt belysningsredskap i 
hela landet. Från kyrkliga miljöer finns det dock skriftliga belägg för användandet av lampor, framför allt 
så kallade evighetslampor, från senmedeltid, och det är troligt att det funnits ett mer utbrett användande 
av lampor än vad som idag framgår av det arkeologiska materialet. Som jag diskuterat tidigare kan mycket 
enkla, kanske till och med obearbetade, lampor av sten ha använts, men inte uppmärksammats. Det är 
också troligt att vissa lampfynd, exempelvis av glas, inte upptäckts just för att detta är en så ovanlig fynd-
kategori i Sverige, liksom det är möjligt att andra kärl än specialtillverkade lampor använts.  

Sammantaget ger de tidigmedeltida belysningsredskapen en bild av att sådana inte använts i någon större 
omfattning utanför de kyrkliga sammanhangen. De belysningsredskap som finns är i huvudsak kopplade till 
kyrkor och utgörs av delar till altarljusstakar, enstaka ringkronor samt de redan nämnda luminarierna och 
de mindre lamporna. Användande av lampor och (vax)ljus skedde troligen främst i kyrkliga miljöer, i övrigt 
har bruket av belysning sannolikt varit mer temporärt. På gårdarna fanns antagligen ingen stationär, artifi-
ciell belysning utöver den öppna eldstaden. I utrymmen som inte nåddes av ljuset från denna kan tillfälliga 
ljuskällor, som träbloss, ha använts, i situationer då detta behövdes. Att det inte funnits hållare för sådana 
under tidig medeltid understryker den temporära karaktären och att bruket skiljt sig något från det senare 
användandet, som det framträder genom bevarade hållare och skildringar från 1700- och 1800-tal. 

De större tidigmedeltida stenlamporna, luminarierna, tycks inte ha använts efter högmedeltid. En del 
av dem har murats in i kyrkor, medan andra slängts ut på kyrkogården. Varför lamporna togs ur bruk är 
inte känt. En möjlighet är att votivljus av vax tog över deras roll. Det är också möjligt att det även funnits 
en ideologisk bakgrund, att lamporna var kopplade till någon praktik eller uppfattning som inte sanktion-
erades av 1200-talets mer formaliserade och standardiserade kyrkoorganisation. Något som skulle kunna 
peka på att det inte enbart handlar om en bortglömd tradition eller en långsam övergång till ett nytt sätt 
att hantera ljus i kyrkan är att minst fyra av sju kända luminarier med tre lampskålar slagits sönder, så att 
bara två av behållarna återstod. När detta hände är svårt att svara på i efterhand, och även vad de därefter 
användes till, men det är anmärkningsvärt att flera av lamporna behandlats på samma sätt på så geografiskt 
vitt skilda platser som Ribe, Gotland och Uppland. Att dessa lampor har gått sönder genom olyckshändelser 
är inte särskilt sannolikt, det bör tvärtom ha krävts en ganska stor ansträngning att slå sönder dem. 

Utifrån de belägg som finns tycks det i de tidigmedeltida kyrkomiljöerna dels ha funnits oljelampor, 
dels tjocka altarljus. Dåtidens ljuspikar var anpassade till kraftiga ljus. Utifrån samtida avbildningar är det 
troligt att även smalare ljus användes i kyrkliga sammanhang under tidig medeltid, men fynd av hållare 
för sådana är sällsynta, både i och utanför de kyrkliga sammanhangen. Ett tidigt exempel finns, som redan 
nämnts, från kvarteret S:ta Gertrud i Sigtuna.726 I övrigt är exemplen få på ljushållare som möjligen kan 
dateras till tidig medeltid. Även de högmedeltida fynden är förhållandevis få. Merparten av ljushållarna 
hör istället till den senare delen av tidsperioden.  

Till skillnad från stenlamporna och pikljusstakarna har en stor del av ljushållarna hittats i sekulära  
miljöer. Hållare med holk, anpassade för mindre ljus, dominerar både i kyrkliga och sekulära sammanhang. 

Det myckna ljusanvändandet var en del av det medeltida, katolska samhället där bland annat altarstif-
telser ingick. Ljus och vax användes som frivilliga offer och obligatoriska avgifter vid bröllop, begrav-
ningar, kyrktagning och invigningar. Vax brukades som betalningsmedel vid skrån och gillen. Ljusen var 
också en inkomstkälla för kyrkorna. Ärkebiskop Jakob Ulfsson utfärdade i början av 1500-talet monopol 
på all ljusförsäljning i Storkyrkan i Stockholm, till förmån för kyrkobyggnaden.727 
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De medeltida ljushållarna är generellt gjorda för ljus av vax eller talg. Både fynden av ljushållare och 
omnämnandet av ljus i landskapslagarna tyder på att fler ljus hade börjat användas under hög- och framför 
allt senmedeltid. Möjligen pekar bestämmelserna i landskapslagarna på ett nytt ljusanvändande, där en ny 
och större grupp – bönderna – var involverade. Den ändrade ljusanvändningen skulle kunna vara en del i 
sockenbildningsprocessen, som gjorde bönderna mer delaktiga i kyrkan. Genom denna skapades mer for-
mella band, med rättig- och skyldigheter, mellan kyrka och sockenbor, och i dessa ingick ljustransaktioner. 

Vaxljusens betydelse inom kyrkan, både praktiskt och symboliskt, har antagligen också format använ-
dandet av ljus generellt. Olaus Magnus beskriver ljusvigningsseden vid kyndelsmäss, och hur husfadern 
dagen efter tände ett av de vigda ljusen hemma och uttalade en välsignelse över barnen i hushållet. I flera 
av landskapslagarna omtalas att de ljus som skulle framföras vid exempelvis vigsel eller kyrktagning kunde 
tas med hemifrån. Möjligen speglar detta att användandet av vaxljus utanför kyrkorna delvis var kopplat 
till det kyrkliga. En möjlighet är att en del av de enstaka fynden av ljushållare vi ser från den här tiden inte 
behöver ha använts för vardaglig belysning, utan i religiösa sammanhang, men utanför kyrkorna.  

Fynden av belysningsredskap visar också tydligt att ljusanvändandet senast från 1200-talet och framåt 
varit starkt kopplat till social status. Förutom i kyrkliga miljöer är det hos frälset, det kyrkliga och världsliga, 
som flest belysningsredskap finns. Förutom i mängden märks också en skillnad i fråga om vilken typ av 
belysningsredskap som använts i dessa sammanhang. Ljusstakar och ljuskronor har sannolikt bara före-
kommit i frälsemiljöer och kyrkor medan de enklare hållarna varit mer av ett universalredskap. Enligt 
Olaus Magnus är det även i dessa sammanhang – i kyrkorna och hos frälset – som lampor använts under 
senmedeltiden. Det finns dock i nuläget få arkeologiska fynd som kan sättas i samband med användandet 
av lampor under denna tid.  

Bevarade medeltida ljusredskap antas ofta komma från kyrkliga miljöer, även där fyndkontexten är 
okänd. Även om detta förmodligen stämmer i många fall finns risken att det kan leda till ett cirkelresone-
mang. Bland de senmedeltida, gjutna ljusredskapen, i huvudsak importerade från kontinenten, kan många 
kopplas till kyrkor. Det finns dock en del modeller som avviker från de övriga, bland annat genom mer 
världsligt präglade motiv. Till dessa hör etuiet med två pikljusstakar från Limoges, från 1300-talets första 
hälft, i Danmarks Nationalmuseum.728 Andra exempel är figurljusstakarna, de tvåarmade mässingsljussta-
karna och hornljuskronorna.  

De arkeologiska fynden från frälsemiljöer visar att ljusstakar, och förmodligen även ljuskronor, använts 
i sådana sammanhang och, som jag varit inne på tidigare, kan det hända att en del av det som senare 
hamnat i kyrklig ägo från början kommer från världsliga kontexter. Ljuskronor och ljusstakar kan ha 
skänkts till kyrkan då de blivit omoderna. En parallell till detta är tvättfat, ofta med bibliska motiv, som 
använts i högreståndsmiljöer och skänkts till kyrkor som dopfat, långt efter att de tillverkats.729  

Ljushållarna är alltså det belysningsredskap som finns i flest typer av miljöer, främst under senmedeltid. 
Till skillnad från ljusstakar och ljuskronor har dessa alltså troligen varit en mer allmän form av belysnings-
redskap. Senast från 1300-talet visar fynden att ljus i högre grad också har haft en mer konkret, praktisk 
betydelse. De har använts för belysning i så väl borgar som verkstäder.  

Förutom att det finns en tydlig koppling till status, och dessutom religion, i användandet av ljus för 
belysning kan det mer praktiska användandet ha varit knutet till specifika aktiviteter, som läsande och 
skrivande, och vissa typer av hantverk. Fyndet i den möjliga skomakarverkstaden i Stockholm är intressant 
ur den aspekten, eftersom skomakare under historisk tid är en yrkeskategori som med olika medel, till 
exempel så kallade skomakarkulor, försökt förstärka effekten av den artificiella belysningen.  

En annan, specifik aktivitet där artificiell belysning har använts, vilket framkommer i senare omnäm-
nanden som tagits upp ovan, är alltså i samband med skrivande, och även vid läsande och studier. Också 
här finns en stark koppling till den aristokratiska och kyrkliga sfären. En del fynd av ljushållare skulle 
kunna förstås ur ett sådant perspektiv. Ett specifikt exempel är den ljushållare som hittades vid Lilla Ullevi 
i Uppland. Den är, ovanligt nog, gjord för att kunna hakas fast i exempelvis en bordsskiva, underifrån. 
Liknande fynd finns från kvarteret Kransen i Uppsala och från Borgs säteri i Östergötland, men generellt 
är det en ovanlig typ av ljushållare. Vid Lilla Ullevi hittades även en del av en passare och ett solur i sten. 
Fynden, daterade till 1400-tal, tyder på en verksamhet med anknytning till ett högre socialt skikt och till 
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någon speciell typ av verksamhet som kanske även innefattade skrivande.730 Möjligen kan även en del av 
de reseljushållare som hittats kopplas till en liknande användning.  

Anders Söderberg och Uainnin O’Meadhra har lyft fram fynd av en grupp knivar med säregen  
utformning, med dateringar från 1000-tal, och menar att dessa kan ha använts av skrivare. Knivarna 
användes dels för att skärpa fjäderpennan, dels för att göra korrigeringar i den skrivna texten på perga-
mentbladet. Fem fynd av den här typen kommer från de centrala delarna av Sigtuna, från kvarteren 
Trädgårdsmästaren, Professorn och Urmakaren, och författarna räknar upp ytterligare åtta fynd som är 
kända från andra platser i norra Europa. Fyndgruppen kan som helhet – stilistiskt och i fråga om fynden 
från Sigtuna även arkeologiskt – dateras till 1000-tal.731 Det är möjligt att det även här finns en koppling 
till användandet av belysning på platsen, med tanke på de många fynden av lampor från denna tid, något 
som dock inte undersökts närmare här.  

I Trondheim, där närmare hundra täljstenslampor hittades vid undersökningarna på Folkebiblio-
tekstomten, har Hulda Brastad Bernhardt konstaterat att dessa inte främst hittades i bostadsmiljöer utan 
i anslutning till verkstäder utan eldstad.732 Av de fyra fynd som kunde kopplas till byggnader i det nyligen 
undersökta kvarteret Fältskären i Enköping tolkades dock tre komma från bostadshus. Det fjärde fyndet 
fanns i passagen mellan ett bostadsrum och ett fähus.733 

Från senmedeltiden finns det över lag fler fynd av belysningsredskap, främst av ljushållare men också 
av delar av ljusstakar, både av järn och kopparlegeringar, samt av keramik. Jämfört med högmedeltiden 
har användningen av ljus troligen blivit mer utbredd under denna period. Både i städerna och på lands-
bygden i Uppland hör exempelvis merparten av de ljushållare som hittats till perioden 1300–1500. Fyn-
den är dock fortfarande så pass få att det är tveksamt om ljushållare i första hand kan betraktas som 
vardagsföremål. Ljusstakar och ljuskronor har troligen främst funnits i frälsemiljöer och kyrkliga miljöer. 
Möjligen har detta även gällt ljusarmar av järn. En del av de ljusredskap från senmedeltiden som bevarats 
i kyrkorna kan vidare ha hört till profana miljöer, och senare skänkts till kyrkorna. 

De ljuskällor som använts, utöver eldstäderna, har i hög grad varit rörliga. Antagligen har lysstickor varit 
den allra vanligaste formen av belysning, men detta är inget vi kan se i det arkeologiska materialet. Huvuddelen 
av ljushållarna i järn har sannolikt också ingått i flyttbara ljusstakar, med träfot. Förmodligen har ljushållare 
även satts på skaft, och kanske i lyktor. Lyktor och ljusstavar/fackelhållare samt facklor och bloss är andra 
exempel på rörlig belysning som använts. Bärhandtag finns också på en del av de norska täljstenslamporna. 

Mer och ljusare  
Den sammantagna bilden är alltså att den vardagliga belysningen under medeltid i hög grad var rörlig 
och temporär, och att belysning användes i speciella sammanhang och för särskilda syften. Mer stationära 
belysningskällor och allmänbelysning var förmodligen ovanligt, frånsett eldstadens sken. 

En stor förändring i användandet av ljusredskap märks dock när vi kommer fram till tiden efter reform-
ationen. Vid denna tid ökade antalet ljusredskap påtagligt. Samtidigt skedde en märkbar ökning av antalet 
sorter ljusredskap och i variationen av de material som användes. Fler ljusredskap påträffades i andra miljöer 
än tidigare, både socialt och rumsligt. Det skedde både en ökning av antalet exklusiva ljuskronor, en introdukt-
ion av nya material som silver i ljusstaksfloran och en ökning av antalet vardagliga ljusredskap som klämljus-
stakar och ljusprofeter där den sista stumpen av talgljuset kunde eldas. Det går också att tala om en övergång 
från temporär och bärbar belysning till mer fasta ljuspunkter. Ljuskällor som tidigare användes utan hållare, 
som vaxstaplar, installerades under den här tiden i hållare, vilket i en del fall även trästickor gjorde.  

Ökningen gällde alltså både mer exklusiva ljusredskap, framför allt av mässing, och vardagliga sådana. 
Ljushållare av järn fortsatte att användas, men nu främst som en del av ljusstakar. Många av de senare 
fynden av lösa ljushållare kommer från kyrkor, där de exempelvis använts på kyrkbänkar. Blankpolerad 
metall, speglar, glas och kristall började utnyttjas för förstärkta ljus och ljuseffekter. Under mitten av 1700-
talet kom även glaskupor att användas, för att öka effekten men också för att slippa bländning från lamporna.  

Från senare delen av 1700-talet skedde en rad experiment som syftade till att hitta nya, billigare, mer 
lättillgängliga eller effektivare ljuskällor. Nya bränslen prövades, bättre vekar utvecklades och lampor som 
inte behövde fyllas på så ofta utformades. 
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När det gäller den vardagliga belysningen märks flera viktiga förändringar vid den här tiden. Förutom 
att antalet ljusredskap ökade märkbart började även tranlampor att användas under 1600- och 1700-tal 
på västkusten och i södra Sverige. Förutom de bärbara lamporna och ljusstakarna, som nu börjat tillverkas 
i en rad olika material, förekom hållare för både lampor och träbloss som var utformade på ett sätt som 
gör att de kan betraktas mer som en stationär del av belysningen i stugan. Hållarna har ofta varit höj- och 
sänkbara. Det har föreslagits att behovet av ljus i stugorna ökade när mer slutna eldstäder användes, men 
det kan påpekas att det redan tidigare fanns byggnader och byggnadsdelar utan eldstäder och med slutna 
eldstäder som rökugnar, utan att detta tycks ha föranlett mer permanenta anordningar för belysning.  

Den sammanställning av bouppteckningar från Helsingör under åren 1571–1621 som gjorts av Jørgen 
Olrik ger en tydlig illustration av en förändring runt år 1600. Även under åren dessförinnan finns ljusred-
skap, de flesta av mässing, upptagna i bouppteckningarna. Det rör sig dock i regel om ett par ljusstakar. 
Åren runt 1600 börjar fler ljusstakar noteras, och nu finns även ljusarmar och ljusplåtar med, även om de är 
ovanliga. Ljuskronor förekommer under hela perioden, men är ovanliga.734 

Något som också visar att ljus blev vanligare och användes mer i vardagliga sammanhang var olika 
anordningar och redskap för att ta tillvara ljusstumpar. Mekanismer för att kunna höja upp ljuset och på 
så sätt och elda det sista finns på ljusstakar av olika material åtminstone från 1600-tal och framåt. Ljussta-
kar där hållaren utgörs av en spiral, som gör att ljuset kan skruvas upp är kända i Frankrike från 1500-
talet och förekommer senare även i de nordiska länderna. På mässingsljusstakar förekommer exempelvis 
olika varianter av höjbara plattor. Järnljustakar har ofta försetts med fjädrar som klämt fast ljuset, vilket 
både möjliggjort att använda olika ljustjocklekar och gjort det lätt att ta loss den sista stumpen. Även 
klämmor som inte varit fjädrande har använts. Klämljusstakar av olika sorter är kända från Norge, Dan-
mark och Sverige.735 Olika typer av stumpljusstakar finns också från flera länder. I Danmark har dessa 
kallats ljusprofiter och funnits i olika varianter. En vanlig sort har tre piggar i en droppskål av metall. När 
ljusstumparna som klämts fast på piggarna brunnit ned kunde den sista smälta talgen eldas med en lös veke, 
som i en lampa. Liknande anordningar är kända från England, från 1600-talet och framåt. Stumparna 
kunde också sättas fast på ett bärbart skaft. I Sverige har bland annat beteckningen ljusknekt använts. Här 
har särskilda stakar för ljusstumpar i övrigt inte varit lika vanliga som i Danmark, med undantag av de i 
södra delarna av landet. I Skåne har beteckningen ljusprofet använts, efter det danska ordet profit.736  

Förändringarna kan delvis ha att göra med att andra aktiviteter än tidigare försiggick i stugorna. Fram-
för allt gäller detta läsning. En annan situation, där det åtminstone att döma av samtida bildframställ-
ningar belysning inte tidigare tycks ha ingått som en självklar del, är måltiden. På medeltida bilder fram-
ställs borden utan ljusstakar eller lampor. Även om belysning använts, inte minst vid stora fester, tycks 
belysningsredskapen inte ha placerats på borden och ingått i konceptet måltid som det framställs i bild. 
Från och med renässansen förekommer däremot ljusstakar i nordeuropeiska bilder av måltider. Peter 
Brears menar att måltiderna i regel anpassades efter ljuset – att de intogs då det fanns dagsljus.737 

Flera av de ljusstakar som började användas var avsedda för bostäder och anpassade efter ett annat 
sätt att bo än tidigare, med en bostad som var uppdelad på flera rum. I mer välbärgade hushåll skedde 
troligen även en ökad uppdelning i sovandet, något som tidigare förmodligen bara förekommit i de allra 
översta samhällsskikten, vilket ger en bakgrund till det stora genomslaget som natt- eller kammarljussta-
karna fick, framför allt från 1600-talet och framåt (se kapitel 6).  

En situation där belysning använts, som både landskapslagarna och uppgiftslämnarna till frågelistorna 
återkommer till, är tröskning. I de etnologiska källorna återkommer att vissa typer av belysning, ofta enklare 
sådan och inte sällan mer eller mindre brandfarlig, användes vid tröskningen. I ett par av landskapslagarna 
förekommer formuleringar som gör att vi kan anta att belysning särskilt användes vid detta tillfälle även 
under medeltid. I Upplandslagen talas om drängar som tröskar i en lada och bär in eld, som blir för hög.738 
Olaus Magnus beskriver att tjärbloss användes i samband med tröskningen, som skedde vintertid.  
I hans illustration är blossen placerade på ett fyrfat.739 Den anledning som Gösta Berg framför till att belysning 
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behövdes är att slagtröskningen i stor utsträckning skedde före dagerns inträde.740 P.A. Säve skriver om trösk-
ningen på Gotland att det ansågs viktigt att den var avklarad före jul, och att grannar och släktingar kom och 
hjälpte till för att detta skulle kunna genomföras. Härifrån finns belägg för att stenlampor eldade med tran eller 
tjära användes i detta sammanhang.741 

Vardagens ljus 
Frånvaron av lampor, eller andra belysningsredskap, behöver inte utesluta att olika former av belysning 
förekommit. Den mer alldagliga belysning som vi kan anta att den funnits, har sannolikt varit temporär och 
sällan lämnat några spår efter sig. Vilken typ av belysning som dominerat i olika regioner hänger till en stor 
del, men inte enbart, samman med vad som funnits tillgängligt i området. Av uppgifter från 1700-talet framgår 
exempelvis att trästickor och talgljus oftare använts i östra Sverige, medan tranlampor varit vanligare i de västra 
och södra delarna av landet.742 Detta är dock inte en skillnad som tydligt kan ses i det medeltida materialet.  

I många fall har belysningen sannolikt ordnats helt utan särskilda hållare och lampor. Ljus och stickor 
kan användas utan hållare. Någon kan hålla i dem, och mjuka ljus av talg eller vax kan sättas fast direkt på en 
någorlunda plan yta. Stickor kan hållas eller sättas in i en springa eller ett hål. Tran och talg kräver dock 
någon form av behållare för att de ska kunna eldas. Dessa kan emellertid vara mycket enkla. Specialtill-
verkade lampor är inte nödvändiga. Det här gör att vi å ena sidan kan räkna med att om man använt tran 
för belysning har det funnits lampor eller behållare som använts som sådana, å andra sidan att vi inte kan 
vara helt säkra på att kunna identifiera dem arkeologiskt – åtminstone inte enbart genom visuella metoder. 
Lipidanalyser skulle teoretiskt vara ett möjligt sätt att påvisa talglampor och talgljus i sammanhang där 
det är troligt att djurfett inte förekommit i övrigt.  

Att särskilda belysningsredskap ofta inte använts, eller att dessa var mycket enkla och anonyma, för-
klarar till viss del den ojämna fördelningen av bevarade belysningsredskap och arkeologiska fynd av sådana, 
både över tid och mellan olika sociala miljöer. Vilka anledningar kan det då tänkas ha funnits att använda 
ljusredskap? Bärbara ljushållare skyddar ljusbäraren från neddroppande vax eller talg. Ett annat skäl är 
brandsäkerhet. Detta är anledningen till att belysningsredskap föreskrivs i Magnus Lagabøters bylov från 
1276. Att sätta ljuset i en hållare av metall istället för direkt på ett bord minskade brandrisken, liksom att 
använda lykta istället för fackla utomhus. Ett annat sätt att förebygga brand har varit att lägga de brinnande 
blossen över en vattenbalja eller över spishällen, något som uppgifter från senare tider berättar om. Lars  
Levander beskriver att ljus med öppen låga var helt förbjudet i stall i övre Dalarna. Här användes lyktor. Även 
i härbret ansågs öppna ljuslågor som olämpliga.743 

Vidare är det svårt att elda upp ett helt ljus utan hållare, om ljuset står på något som kan ta eld. I etnologiska 
samlingar finns det olika exempel på redskap och anordningar för att tillvarata ljusstumparna. 

Ett annat skäl att använda olika former av ljusredskap var att dessa i sig fungerade som utsmyckning, och 
att det ingick i det religiösa eller sociala sammanhanget att använda dem. Ljusstakar och ljuskronor möjlig-
gjorde dessutom att flera ljus användes samtidigt, till exempel för att markera överdåd och fest. 

Ljusredskapen har inte bara utformats för att passa in i olika sammanhang. Vissa ljusredskap har varit 
mer eller mindre fasta delar av inredningen, medan andra, de flesta, var gjorda för att flytta med sig. Ett 
fåtal, exempelvis lyktor, var dessutom gjorda för utomhusbruk.  

Att bemöta mörkret 
Belysning kan inte utan vidare räknas till människans grundläggande behov på samma sätt som livsmedel, 
sömn och värme. I själva verket finns andra sätt att hantera mörker än belysning (se vidare kapitel 6). De 
exempel jag tagit upp från tider och platser utanför den skandinaviska medeltiden visar, på ett högst generellt 
plan, att ljus i många fall använts i rituella och religiösa sammanhang. Detta överensstämmer även med 
förhållandena under medeltiden i Skandinavien, där det tidiga användandet av artificiell belysning, utöver 

                                                        
740 Berg 1982, s. 69 
741 UUB R623:1, 899–900 
742 Berg 1982, s. 63 
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eldstäder och eldar, i hög grad varit kopplat till ett kyrkligt bruk. Det är också tydligt att ljus använts av ett 
övre samhällsskikt för att markera särställning, något som också gällt under senare tidsperioder.744 

Med dagens syn på ljus hade det varit tänkbart att anta att vi skulle hitta flest belysningsredskap i de 
mörkaste utrymmena, i de hus som saknade fönster. I ett långtidsperspektiv är tendensen dock snarast den 
motsatta. Ljusredskap och fönster har följts åt. Där det fanns fönster under medeltid, främst i kyrkor och 
borgar, fanns även belysningsredskap. Från 1600- och 1700-talet, då fönster och fönsterglas blivit mer all-
mänt förekommande, finns både ett större antal och fler sorters ljusredskap bevarade. 

Människors behov av belysning är knappast heller något konstant och oföränderligt. Det varierar med 
årstidernas och dygnets växlingar, med vad vi gör, var vi befinner oss, och vilka förväntningar vi har. De 
trästickor som 1600-talets studenter använde hade knappast godkänts idag som tillräcklig läsbelysning. 
Begränsningen i belysningen före det elektriska ljuset beskrivs inte sällan som ett nödvändigt ont. Det har 
dock inte saknats tekniska möjligheter att belysa i högre grad än vad som skett. Att detta inte prioriterades i 
större utsträckning menar jag delvis visar på en annan inställning till ljus och till ljusets nödvändighet.  
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Figur 47. Lövformat hänge från ljusredskap. Häverö kyrka. SHM inv. 30122:14. Foto: Linda Qviström. 



Kapitel 4. Uppland 

En stor del av de medeltida byggnader som finns bevarade i Uppland är kyrkor. Utöver dessa finns ett 
fåtal murade byggnader vid frälsegårdar, enstaka timmerhus från periodens slutskede samt murade hus i 
städerna, framför allt i Stockholm. Med undantag för några av timmerbodarna är fönster och ljusöpp-
ningar i de byggnader som fortsatt användas ombyggda. I kyrkorna finns enstaka medeltida fönsteröpp-
ningar kvar, i regel i igenmurat skick. En stor del av det medeltida byggnadsbeståndet finns inte represen-
terat genom de stående byggnaderna men syns däremot i det arkeologiska materialet. Här inskränker sig 
dock spåren av fönster i stort sett till fynd av fönsterglas och, för murade byggnader, enstaka delar av 
fönsteromfattningar. De arkeologiska lämningarna ger emellertid en generell bild av det medeltida bygg-
nadsskicket i landskapet, vilket kan användas som en utgångspunkt för jämförelser med andra material.  

I tidigare forskning kring medeltida byggnader i Uppland har fönster sällan varit ett ämne som disku-
terats mer utförligt, däremot berörs det i en rad publikationer. När det gäller kyrkorna tas ämnet upp i 
flera av volymerna i Sveriges kyrkor, och mer övergripande av Ann Catherine Bonnier i hennes avhand-
ling.1 I publikationer om murade byggnader är fönster också något som regelmässigt tas upp. Igensatta 
sådana noteras vid byggnadsundersökningar och där fönsterdelar påträffats vid arkeologiska undersök-
ningar. Bengt Thordeman och senare Christian Lovén har tagit upp ämnet i förhållande till Alsnö hus. 
Fönster diskuteras även av Lars Gezelius och Erik B. Lundberg vid tolkningarna av Biskops Arnö.2  

Från Stockholm finns, åtminstone för senmedeltidens del, ett bredare källmaterial i form av stående 
murverk och dessutom ett mer omfattande skriftligt källmaterial. Inte heller här har fönster varit en stor 
diskussionsfråga, men ämnet har behandlats kortfattat, främst utifrån skriftliga källor, av Henrik Schück 
och senare Göran Dahlbäck.3 Under senare år har frågan om användning av fönsterglas i Stockholm 
tagits upp av Kerstin Söderlund och även av Michél Carlsson och Kenneth Svensson.4 För Uppsalas del 
har Lars Ersgård diskuterat glasfönster och kakelugnar som en del av förändringarna av bostaden under 
senmedeltid.5 Ämnet togs också upp i den populärvetenskapliga publikation som gavs ut i anslutning till 
1978 års undersökning i kvarteret Kransen i samma stad.6 

Det material kapitlet bygger på är till stor del arkeologiska undersökningsrapporter. För städerna har ge-
nomgången i huvudsak begränsats till Stockholm, Sigtuna och Uppsala, eftersom mest material finns publicerat 
härifrån. Från landsbygden har rapporter från ett tjugotal undersökningar använts (se Appendix, tabell 1). 

Skriftliga källor, i tryckt form, har framför allt använts för avsnittet om Stockholm. När det gäller de 
stående timmerbyggnaderna har två inventeringsrapporter legat till grund för framställningen (se vidare 
s. 165). Vidare har byggnadsarkeologiska rapporter och andra publikationer rörande bevarade, murade 
byggnader använts. För kyrkornas del har publikationsserien Sveriges kyrkor varit den huvudsakliga utgångs-
punkten. Ungefär hälften av landskapets kyrkor finns publicerade här.7 För de kyrkor som inte finns med 
i denna serie har kyrkobeskrivningarna i serien Upplands kyrkor använts. 

Utöver detta har, vilket redovisades i kapitel 1, en översiktlig inventering av fynd av fönsterglas från före ca 
1700 gjorts i Historiska museets, Upplandsmuseets och Sigtuna museums samlingar. Även fyndlistor och ge-
nomgångar som gjorts sedan tidigare, ofta publicerade som bilagor i undersökningsrapporterna, har använts.  

När det gäller belysningsredskap är sammanställningen framför allt gjord utifrån undersökningsrap-
porter, sökningar i museernas föremålsdatabaser samt genomgången av volymerna i Sveriges kyrkor och 
kyrkobeskrivningar. Här har jag endast i undantagsfall gjort en egen okulär bedömning av föremålen. 
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Eftersom framställningen berör ett flertal skilda miljöer och olika typer av material – även de arkeologiska 
materialen är av mycket varierande karaktär – är den sammantaget omfattande, både i det här och i det 
nästkommande kapitlet. Vissa uppgifter har komprimerats i tabell- eller diagramform, men att redovisa hela 
materialet på detta sätt hade blivit missvisande och kanske också mer svårgenomträngligt. Omfattningen är 
med andra ord delvis en följd av materialets karaktär, men också, som jag tog upp i inledningskapitlet, av 
min ambition att tydligt förankra diskussionen i källmaterialet och att samtidigt redovisa den disparata och 
ojämna karaktären hos detta, något som riskerar att skylas över i en mer summarisk redovisning.  

Byggnader och byggande på landsbygden 

Tidig medeltid 
De byggnadslämningar som undersökts från slutet av vikingatiden och början av medeltiden visar att det 
fanns en stor variation i bebyggelsen i landskapet under denna tid. Merparten av de lämningar som  
undersökts hör till hus som varit enskeppiga, med tak som vilat på väggar eller väggstolpar. Flertalet har 
varit mellan 5 och 12 m långa och 3 till 7 m breda, men även längre och kortare hus har förekommit. Där 
antalet rum kunnat urskiljas är ett eller två sådana vanligast. Några mer detaljerade spår av väggarna har 
sällan framkommit. Där det funnits stolpar i vägglinjen, vilket varit det vanligaste under denna tid, är 
ramverk med flätverk eller kluvet, liggande eller stående timmer (skiftesverk respektive resvirke) tänkbara 
väggalternativ. Grophus har främst hittats i de sydöstra delarna av Uppland och runt Uppsala. Ett fåtal 
av dem har använts in i tidig medeltid. De treskeppiga husen utgör under denna tid endast en mindre 
andel av de undersökta byggnaderna. Lokalt, exempelvis väster om Uppsala och i Vallby utanför Tierp, 
har de dock fortsatt att dominera gårdsbebyggelsen även vid övergången mellan vikingatid och medeltid.8 
I Vallby uppfördes tre långhus under sen vikingatid–tidig medeltid. Även det yngsta av dessa, med date-
ringar till 1100–1200-tal, var treskeppigt och har troligen haft flätverksväggar. Den största byggnaden på 
gården, med dateringar till sen vikingatid–tidig medeltid, har däremot varit enskeppig. Mittdelen har tol-
kats som en representativ hall.9 Det sistnämnda är också den funktion som de kvarvarande långhusen på 
storgårdarna i landskapets sydöstra delar antas ha haft, medan mindre byggnader övertagit många av de 
äldre långhusens funktioner, som på storgården Sanda i Fresta socken. Ett annat exempel finns från  
Äggelunda i Järfälla socken, där ett nytt långhus byggdes runt år 1000 på en sedan tidigare befintlig hus-
terrass. Huset var i bruk in på 1100-talet.10 Liknande, separata hallbyggnader, fast i mindre skala, har 
även noterats i Sigtuna. På tomterna i kvarteret Trädgårdsmästaren fanns det återkommande hus med 
mitthärd längst bak på gårdarna, medan det längre fram på tomten fanns stugbyggnader med hörnhärd. 
Härdarnas placering har, tillsammans med fyndmaterial, gjort att de bakre husen tolkats som sociala  
arenor, som anknyter till de stora hallbyggnaderna.11 

Den typ av byggnader som åtminstone kvantitativt mer och mer kom att dominera gårdsbebyggelsen 
under perioden, för att efter 1100-talet vara i stort sett allenarådande, har kallats småhus, eller enfunk-
tionshus. Det senare begreppet står i motsats till långhuset som ett mångfunktionshus, men är något miss-
visande eftersom dessa sannolikt har kunnat ändra funktion över tid och under olika årstider och parallellt 
använts för vitt skilda aktiviteter och ändamål. De tidigaste husen av det här mindre, enskeppiga slaget 
var jordbundna, byggda med nedgrävda stolpar i vägglinjen. Runt skiftet mellan vikingatid och tidig  
medeltid skedde en successiv övergång till hus byggda på en ram, som ställdes direkt på marken eller på 
syllstenar. I Sigtuna fanns det vid 900-talets slut både hus med jordgrävda stolpar i vägglinjen och hus 
uppförda på syllstenar. Under 1000-talet blev det senare det vanligaste byggnadssättet.12 På landsbygden 
har förändringen möjligen ägt rum något senare. Hus med stolpar i vägglinjerna var fortfarande något 
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vanligare än de på stensyll under slutet av vikingatiden.13 Från övergången mellan vikingatid och medeltid 
finns vidare exempel på hus där syllstenar och väggstolpar kombinerats.14 

Att långhusen övergavs som gårdarnas huvudbyggnader och ersattes av mindre hus, utan inre takbärande 
stolpar, skapade andra typer av inomhusmiljöer. Det nya sättet att utforma byggnader har förmodligen på-
verkats av och påverkat människors sätt att tänka kring och använda dem. Idén om hur en gård och ett rum 
skulle se ut omformades. Stolparna var sannolikt tidigare en viktig del av rumsupplevelsen, något som  
karaktäriserade vad ett hus var. Detta har bland annat påpekats av Bjarne Stoklund, som menar att den nya, 
lådlika rumstypen – stugan – var den allra största innovationen i inomhus- och bostadsmiljön vid järnålderns 
slut och början av medeltiden.15 Begreppet stuga används av Stoklund i bemärkelsen uppvärmt bostads-
rum.16 Hans Göthberg, som har beskrivit förändringarna i Uppland, menar att bakgrunden till dessa kan ses 
i de vikingatida/tidigmedeltida handelsplatserna och de kontakter som dessa förde med sig. Per Ramqvist 
har tidigare varit inne på samma linje.17  

En annan förändring under slutet av järnåldern och den tidiga medeltiden var att nya byggnadstekniker 
slog igenom. Både knuttimring och ramverkstekniker lämpade sig väl för ett mer småskaligt, och, särskilt 
knuttimringen, även till ett mer mobilt byggnadssätt.18 I äldre skandinavisk forskning har uppsplittringen av 
långhuset setts som betingad av att knuttimring började användas, vilket Bjørn Myhre på ett övertygande 
sätt visat inte stämmer. Dels påbörjades uppdelningen av långhusen innan knuttimringen slog igenom, dels 
har det inte funnits någonting som hindrat att denna teknik använts i hela eller delar av långhus, vilket också 
skett. Myhre har vidare påpekat att funktionsuppdelningen av bostadsytan var likartad i de vikingatida lång-
husen och på de medeltida, norska gårdarna. De hus som nämns i lagtexter som Gulatingslagen – stuga, eldhus 
och ”bur”, förråd, motsvaras enligt Myhre av separata utrymmen även i de vikingatida långhusen i Norge.19  

För Mälardalens del har diskussionen kring knuttimring främst handlat om när tekniken börjat använ-
das, huruvida den fått fotfäste tidigast på landsbygden eller i de tidiga städerna samt om influenserna 
kommit österifrån eller västerifrån.20 Ett av de senaste inläggen i debatten är Karin Rosbergs genomgång 
av vikingatida byggnadsteknik i Mälardalen. Hennes slutsats är att den tidigaste knuttimringen här, från 
1000-talets Sigtuna, har hämtat sina impulser från de ryska, och möjligen från de västslaviska, städerna. 
Detta gäller, menar hon, även knuttimringen i Norge. Efter att tekniken kommit i bruk har den dock 
snabbt förändrats och utvecklat regionala särdrag.21 

Ramverksteknikerna har varit långt mindre omdiskuterade. Det äldsta fyndet i Sverige av en bevarad 
konstruktion i skiftesverk kommer från en grav daterad till romersk järnålder i Lilla Jored i Kville socken 
i Bohuslän. Från Norge finns ännu äldre exempel på ramverkskonstruktioner, daterade till bronsålder.22 
Karin Rosberg menar att det tidigaste, säkra belägget för ramverkshus i Mälardalen finns från Birka, från 
slutet av 700-talet. Begreppet ramverk, som hon valt att använda, inkluderar inte bara skiftesverk utan 
även andra tekniker som bygger på att fälten i en ramverksstomme fyllts ut med olika material. I skiftesverk 
har liggande virke infogats i rännor i det stående timret, i stavverk eller resverk har stående timmer infogats 
och i en flätverksvägg är det lerklinat flätverk som använts för att fylla ut fälten. Även korsvirke faller in 
under definitionen.23 Anledningen till att Rosberg väljer att använda samlingsbegreppet ramverk är bland 
annat att de olika teknikerna är svåra att skilja åt i arkeologiska material. Där stolphål funnits längs  

                                                        
13 Ett problem med att tidfästa övergången är att många av de tidiga syllstenshusen har vida dateringar. Det finns dock 
enstaka exempel på små, enskeppiga, syllstenshus både från 800–900-tal, bland annat från Herresta (Lindblom et al. 
2008), och långt tidigare (Göthberg 2000; Frölund 2001). 
14 Till exempel i Hjulsta, Spånga (Dardel et al. 2010) och i Pollista (Hållans & Svensson 1999). 
15 Stoklund 1996, s. 141–143 
16 För diskussioner kring begreppet se t.ex. Sjömar 1988; Stoklund 1996; Edblom 2002, s. 19–20; Atzbach 2012 
17 Ramqvist 1998, s. 86–87; Göthberg 2000, s. 90 
18 Jfr Christophersen 2001, s. 56; Rosberg 2009, s. 129. Att knuttimringstekniken var känd tidigare i regionen framgår 
av att äldre brunnar timrade i denna teknik hittats. Ett knuttimrat brunnskar i Mälby i Tillinge socken har daterats till 
slutet av 600-talet (Beronius Jörpeland & Seiler 2011, s. 16–19, 21). 
19 Myhre 1982 
20 Hauglid 1980; Ramqvist 1997, s. 12–16; jfr Rosander 1986 och Hedman 2003  
21 Rosberg 2009, s. 95–122, 130–134. Även andra komponenter i det förändrade byggnadsskicket, som grophus och 
rökugnar, har diskuterats i termer av inflytande från Ryssland och södra delar av Östersjöområdet. Grophus har hittats 
i Central- och Östeuropa samt i nordvästra Europa och i delar av Skandinavien (Roesdahl & Scholkmann 2007, s. 162–
163). 
22 Henriksson 1996, s. 7–8.; Olsen 2009, s. 128–129 
23 Rosberg 2009, s. 8, 17–18; Ett begrepp som i arkeologiska sammanhang ibland används som synonym till ramverk 
är fackverk (se exempelvis Lindblom et al. 2008).  



vägglinjen är knuttimring mindre sannolik, även om det finns exempel på att knuttimrade byggnader 
ställts på en ram uppburen av stolpar, och det är mycket svårt att avgöra om ett hus ställt på syllstenar 
varit knuttimrat eller uppfört i någon form av ramverksteknik, och i så fall vilken. Om byggnaden är ställd 
på marken och bevarandeförhållandena tillräckligt goda kan det däremot vara möjligt att skilja på en 
flätverksvägg och en vägg uppförd i stavverk eller skiftesverk.24 Svårigheterna med att skilja de olika vari-
anterna åt är, i kombination med att olika begrepp använts, en av förklaringarna till att tolkningarna 
ibland kan skilja sig mycket åt mellan olika undersökningar.25 

I Uppsala, där bevarandeförhållandena åtminstone i visa fall tillåter en närmare bestämning, har samtliga 
ramverkstekniker som Rosberg räknar upp kunnat konstateras under medeltiden.26 Flera av de undersökningar 
som genomförts under de senaste två decennierna i Stockholmsområdet visar också på ett varierat byggnadsskick.  

De äldsta, tydliga beläggen för knuttimring i Mälardalen kommer, som redan nämnts, från välbeva-
rade konstruktioner i Sigtuna.27 I Uppsala är det troligt att skiftesverk och andra typer av ramverk domi-
nerat under tidig medeltid, även om knuttimring använts parallellt. Troligen har ramverkstekniker även 
varit dominerande på landsbygden under tidig medeltid.28  

De timringstekniker som etablerades under tidig medeltid kom att fortsätta att användas under hela 
medeltiden. Att döma av de mer välbevarade materialen från städerna tycks knuttimringen dock successivt 
ha blivit vanligast. I Stockholm har detta byggnadssätt varit det förhärskande från och med 1200-talet 
medan övergången i Uppsala tycks ha skett under högmedeltid. Under senmedeltiden har knuttimring 
varit det gängse byggnadssättet här. Det finns dock även senmedeltida och tidigmoderna exempel på hus 
som har varit uppförda i ramverksteknik, både från städerna och från landsbygden. Vid Kalvshälla har 
exempelvis byggnader från hög- och senmedeltid antagits vara uppförda i resvirke respektive skiftesverk 
och vid Herresta har en ramverksbyggnad, möjligen i korsvirkesteknik, uppförts under 1500-talet.29  
Korsvirkeshus har i övrigt huvudsakligen funnits i städerna, i Uppland förmodligen främst i Stockholm. 

Från 1200-talet började murade byggnader användas på frälsets sätesgårdar och i städerna. 

Hög- och senmedeltid 
De lådlika rummen, i olika kombinationer, kom att dominera gårdarnas byggnadsskick helt under resten 
av medeltiden. Från den här tiden tycks dessutom trägolv ha förekommit mer allmänt, vilket ytterligare 
har förändrat inomhusmiljön. 

I flera av landskapslagarna, från i huvudsak andra delen av 1200- och första delen av 1300-talet, finns 
omnämnanden av byggnader där det framgår vilken slags hus som ansågs skulle finnas på en gård, och 
det framgår även hur husen kategoriserades. Janken Myrdal konkluderar att de viktigaste byggnaderna 
från omkring 1300 och fram till slutet av medeltiden var stuga, fähus och lada (sädeslada) samt oftast ett 
större förrådshus.30 Av lagarna framgår också att husen sågs som flyttbara. I både danska och svenska 
medeltida lagar uppges att dessa kunde tas med om landbon flyttade, eller säljas till nästa brukare. I Upp-
landslagen fastställs att prästen inte fick flytta sin gård till en annan plats utan biskopens tillåtelse.31 Myrdal 
påpekar att den senmedeltida agrarkrisens nedgång i befolkningen sannolikt medförde att det fanns ett 
överskott av byggnader som kunde flyttas och återanvändas.32  

                                                        
24 Jfr Ros 2009, s. 87–90; Rosberg 2009; Olsen 2009, s. 135–136 
25 Triangulärt formad lerklining har diskuterats som en indikation på knuttimring, något som ifrågasatts både för att lerkli-
ningen snarare hör ihop med rundtimmer generellt och att det är tveksamt om lerklining använts för att täta knuttimrade 
byggnader i förhistoriska hus (Hauglid 1980, s. 112–114; Rosander 1986, s. 9–11; Hedman 2003). En annan indikation som 
använts är måttet av rätvinklighet. I Hjulsta i Spånga tas detta argument med i diskussionen kring ett hus daterat till ca 1100–
1200 (Dardel et al. 2010, hus 10; se även Hedman 2003, s. 11). Om konstruktionen stått direkt på marken kan detta vara ett 
sätt att skilja på ett hus som är timrat – knuttimrat eller byggt på en timrad ram – från ett med en böjligare väggtyp.  
26 Anund 2001a 
27 Pettersson 1990; Bäck & Carlsson 1994, s. 28–32; Rosberg 2009, s. 88, 90 
28 Elfwendahl 1994, s. 57, 61; Anund 2001a; Qviström 2007a; 2007b; Ros 2009, s. 153–157; 215; Rosberg 2009 
29 Andersson, Kjell 2010, s. 33–35; Lindblom et al. 2008. Hus 24 vid Herresta, tolkat som ett kokhus uppfört på 1500-
talet, har till skillnad från samtida byggnader uppförts med en kombination av syllstenar och stolphål. Med tanke på detta, 
på dateringen och att det förekom tegel i rivningslagren är det tänkbart att byggnaden varit uppförd i korsvirke. I raseringslag-
ren från byggnaden hittades fönsterglas. 
30 Myrdal 1985, s. 44, 50 
31 UL Kk II; SkL kap. 239; Holmbäck & Wessén 1979d, s. 143. I senmedeltida landbostadgar framstår det istället som 
om landbon arrenderar gårdsbyggnaderna (Myrdal 1996, s. 253–257). 
32 Myrdal 1996, s. 253–257 



De sju prästgårdshus som nämns i Mälarlandskapens landskapslagar kan ha motsvarats av sju separata 
byggnader på prästgården, men det är tänkbart att bestämmelsen snarare gäller att utrymmen för de upp-
räknade funktionerna skulle tillhandahållas av bönderna. I senmedeltida dokument räknas ofta olika utrym-
men inom en och samma byggnad upp var och en för sig. Myrdal anger ett exempel från en byteshandling 
från Stigtomta i Södermanland år 1432, där stuga och förstuga uppges separat. På samma gård räknas i 
övrigt även två härbren upp, varav det ena var tvåvånigt, samt ett fähus, ett stall och en lada.33 Ett annat 
exempel ger en inventarieförteckning från sätesgården Stora Benhamra i Vada socken, där det är tydligt att 
det viktiga var vilka rum som fanns, och vad som fanns i dem, inte hur de var sammanfogade till byggnader.34 
De byggnader som räknas upp i förteckningen från 1553 är en barfred, det vill säga en en tornbyggnad, en 
ny huvudbyggnad, två visthus varav det ena hade två våningar samt en fatabur i två våningar.  
I visthusen förvarades enligt förteckningen stora mängder mat, i fataburen fanns sängkläder och husgeråd. 
En källarenattstuga och ett porthus med en kammare ovanför porten nämns också. På gården fanns vidare 
en ”messestuga”, troligen ett kapell, med kammare. Vidare räknas en liten stuga kallad Paradis och en 
frustuga med kammare upp. Troligen låg den lilla stugan i botten och frustugan på övervåningen i samma 
byggnad. Möjligen har även messestugan med tillhörande kammare varit inrymda i samma hus, som fram-
står som gårdens äldre bostadsbyggnad. Erik Lundberg påpekar att frustugan var ett nytt inslag i den aristo-
kratiska bostadskulturen under medeltidens slut i Sverige och att det i frälsegårdar var vanligt att det fanns 
en sovstuga, en kammare som användes som förvaringsutrymme och sovplats för tjänstefolk, en dagligstuga 
samt en representativ gäststuga. Han tolkar den lilla stugan Paradis som en sådan och messestugan som den 
gamla dagligstugan. De ekonomibyggnader som räknas upp är förrådshusen, medan kök, stall och fähus inte 
finns med på listan. Även barfreden, som förmodligen var av trä, användes 1553 som förråd.35 

Den källare med tillhörande nattstuga som nämns i förteckningen har varit ett karaktäristiskt inslag på 
medeltida sätesgårdar. Ofta var källaren murad medan överbyggnaden var timrad. I regel fanns ett rum 
per våningsplan. Biskop Lars i Linköping nämner i sitt testamente, upprättat mellan 1233 och 1247, att 
han förbättrat sina viktigaste gårdar genom att låta uppföra källarstugor på dem. En av dessa, den vid 
Herrestad, är fortfarande bevarad. I bottenvåningen finns en smal, rundbågig ljusöppning med profilerad 
omfattning. Erik Lundberg nämner även en stor källare i Revelsta i Uppland. Denna har fyra kryssvalv 
som vilar på en mittpelare. Här är det oklart om överbyggnaden varit murad eller timrad.36 Ett annat ex-
empel är den så kallade Vasakällaren i Altuna.37 Källarstugor har dock inte enbart funnits på frälsegårdar. 
Från 1422 finns en sådan omtalad på prästgården i Husby-Långhundra.38 Källarstugor nämns vidare i tän-
keböckerna från 1400-talets Stockholm. Bland de som undersökts arkeologiskt på landsbygden i Uppland är 
variationen stor, både i storlek och utförande. Vid inventeringar i norra Uppland har Örjan Hermodsson 
uppmärksammat flera källarbyggnader, som han menar kan ha kopplingar till järnbruken.39  

Ett annat karaktäristiskt drag på Stora Benhamra är kapellet, messestugan, något som Lundberg menar 
var en omistlig del av en frälsegård. På Salsta fanns troligen ett murat kapell och ett fristående sådant finns 
bevarat på Aspö.40  

Något som tydligt framgår av inventarieförteckningen är att flertalet av gårdens utrymmen användes för 
förvaring, av allt från mat till sängkläder, verktyg och dyrbarheter, medan det dagliga boendet begränsades 
till ett fåtal utrymmen. Bara frustugan och källarnattstugan framstår som möblerade. I frustugan hängde en 
vävd bonad och två ”dräctter” på väggarna. Ett bord, en säng och ett fällbart bord fanns här, samt en kista 
och två små skrin. Även dynor till bänkar nämns. Bänkarna var sannolikt väggfasta och räknas därför inte 
upp bland inventarierna. I kammaren utanför nämns enbart en kista. I källarnattstugan fanns en silkesdrätt, 

                                                        
33 Myrdal 1985, s. 44 
34 Lundberg 1931 
35 Lundberg 1931, s. 225–226, 231–233 
36 Lundberg 1931, s. 234–238; 1932, s. 225; 1935a, s. 119–120 
37 Henriksson 2005, s. 9–10 
38 Myrdal 1985, s. 44 
39 Hermodsson 2002. En ca 8×4,5 m stor källare vid Orsbo i Österlövsta socken hör förmodligen till denna kategori. Källaren 
har murats av gråsten, med omfattningar av tegel, och kan dateras till perioden 1450–1680. Den har två rum med inre 
förbindelse. I det inre rummet finns en stickbågig källarglugg med sekundär, rektangulär dageröppning försedd med 
galler (Ölund 2011). 
40 Lundberg 1931, s. 230 



en säng och ett bord. Rummet användes troligen som gäststuga.41 I förvaringsutrymmena fanns gott om ut-
rustning för att kunna iordningställa utrymmen som sovrum för gäster. Förteckningen illustrerar tydligt den 
dubbla betydelsen av beteckningen härbärge, eller härbre, som både kan betyda förrådshus och gäststuga.42 

En annan, skriftlig källa som ger upplysningar om byggnaderna på en gård i Uppland är fogden Peder 
Jönssons gårdsräkenskaper från Skällnora i Fresta socken från 1552–57. Gustav Vasa bytte till sig gården 
från Vadstena kloster 1526, och Skällnora blev därefter kungsladugård. På mangården nämns storstuga, 
med förstuga och nattstuga. Dessutom fanns ett pörte och en bagarestuga. I dessa båda byggnader samt i 
nattstugan murades enligt räkenskaperna nya ugnar under 1550-talet. Stora stugan fick ett nytt spjäll 
1552. På taken fanns torv, med ett underlag av näver. År 1553–54 bereddes fyra kalvskinn till fönsterper-
gament. Ytterligare ett skinn bereddes i samma syfte ett par år senare.43 Var dessa placerades, om de satt 
i taket eller i väggarna i gårdens hus, går däremot inte att utläsa av räkenskaperna. 

Vid många av gårdarna har ytterligare en byggnad med eldstad eller ugn funnits, utöver bostadshuset. 
Även dessa byggnader har sannolikt varit multifunktionella. Att döma av senare paralleller kan de ha använts 
för matlagning, bak, rökning, bryggning, linberedning och för tvätt av såväl folk som kläder. I Mälarland-
skapen har beteckningar som stekarehus och mältarstuga använts.44 I arkeologiska publikationer används 
ofta orden eldhus eller kokhus som samlingsbegrepp för den här typen av byggnader. Ordet eldhus används 
därmed snarast i den norska bemärkelsen, för att beteckna ett grovkök eller kokhus. I äldre etnologisk litte-
ratur i Sverige är eldhus istället en beteckning på en hustyp: ett bostadshus med öppen, mittplacerad härd 
och ingång på gaveln. Stugan har, till skillnad från detta, en ugn. Som Peter Sjömar har påpekat finns det 
stora fördelar med det norska sättet att använda begreppen, där utgångspunkten är funktionen snarare än 
byggnadssättet och där bostadshuset kallas stuga, oavsett hur det är byggt och hur eldstaden ser ut.45  

Vid undersökningarna i Herresta, där lämningar efter 11 av de sammanlagt 27 hus som kunde spåras har 
haft eldstäder, har sex tolkats som bostadshus och fyra som kokhus.46 I Valsta i Norrsunda antas ett av husen 
från 1200-talet med eldstad ha varit ett eldhus. Detta var 3×3,5 m stort och hade en ugn placerad mitt på den 
ena kortväggen. En senare uppförd byggnad, troligen ett bostadshus, undersöktes också. Denna har haft ett 
rum, men varit något större än eldhuset, 4×7 m. En eldstad har varit placerad i hörnet av rummet.47 Lämningar 
efter vad som tolkas som ett eldhus från 1400-talet har vidare undersökts i Färsna, Estuna socken.48 

Flertalet av de undersökta byggnader som tolkats som bostadshus eller eldhus har haft ett eller två rum. 
Hus med de plantyper som funnits under senare, historisk tid, som enrums- eller enkelstugor med en 
förstuga och en kammare, syns i det arkeologiska materialet senast från 1200-talet. Stugor som, enligt 
Sigurd Erixons terminologi, kan definieras som sidokammarstugor har undersökts vid Sandbro i Björ-
klinge, Lilla Ullevi i Bro och i Färsna i Estuna socken. Av dessa är Sandbrotorpet äldst, troligen uppfört 
efter mitten av 1200-talet, och stugan i Estuna yngst, uppförd under 1600-talet.49 

Utanför frälsemiljöerna och städerna förefaller inte murade byggnader ha uppförts, men det nya 
materialet tegel kom att användas även i andra sammanhang, främst i och vid eldstäder. Från norra Upp-
land finns ett par exempel på hus daterade till 1200-talets andra hälft respektive 1300-tal där tegel har 
använts. I det ena fallet rör det sig om vad som tolkats som en lågfrälsegård, i det andra om ett torp. Det 
senare fanns i Björklinge och har sannolikt hört till frälsegodset Sandbro. Det är ett sällsynt exempel på 
en undersökt, medeltida enhet som varit liten och obemedlad. Förutom en källargrop kunde inte några 
ekonomibyggnader som hörde till bostadshuset konstateras vid undersökningen. Den 3,6×3 m stora stugan 
har haft två rum, tolkade som stuga och kammare. I stugans inre hörn fanns en rökugn, och i rasmassorna 
från ugnens överbyggnad fanns det alltså bland annat tegel. Torpet har troligen varit i bruk under en för-
hållandevis kort period efter att det etablerades under sent 1200-tal. Fyndmaterialet var ytterst sparsamt.50 

                                                        
41 Lundberg 1931, s. 131–234 
42 Lundberg 1931; Myrdal 1985, s. 44 
43 Strömbeck 1984, s. 93, 99 
44 Myrdal 1985, s. 44 
45 Sjömar 1988, s. 32 
46 Lindblom et al. 2008 
47 Hamilton et al. 2012 
48 Sillén 2009 
49 Dutra Leivas & Hennius 2006; Hamilton et al. 2008; Bäck et al. 2009 
50 Dutra Leivas & Hennius 2006; Dutra Leivas & Rahmqvist 2005 



 Den gård som identifierats som lågfrälsegården ”Giplinge” fanns i närheten, vid Sommaränge. Även 
den antas ha varit knuten till Sandbrogodset. Både gårdens och torpets byggnader har tolkats som knut-
timrade, eller möjligen uppförda i en kombination av knuttimring och skiftesverk. I båda fallen ingår dock 
enstaka stolphål i konstruktionen, vilket gör att enbart knuttimring är något mindre sannolikt. Bostadshu-
set på ”Giplinge” beskrivs som en parstuga, där det ena rummet betecknas som ”helgdagsstuga”, den 
andra som vardagsstuga. I den senare fanns en rökugn, som i likhet med den vid det nyss nämnda torpet 
troligen haft en överbyggnad av tegel. I helgdagsstugan framkom rester efter en öppen eldstad längs rum-
mets västra vägg. En tolkning som framförs i undersökningsrapporten är att denna inte använts som  
primär eldstad, utan som värmekälla upphettad av glöd från vardagsstugans rökugn. Gårdens bruknings-
tid har daterats till 1300-talet och första halvan av 1400-talet.51  

En gård med bebyggelse från samma tid undersöktes 2007 vid Lilla Ullevi i Bro socken, nordväst om 
Stockholm. Här fanns lämningar efter sex samtida byggnader varav två bostadshus. Husen var alla uppförda 
på stensyll och låg tätt grupperade, närmast i två rader. Mellanrummet mellan raderna kan, tillsammans 
med de två bostadshusen, peka på att det rört sig om två gårdar. Dessa etablerades omkring 1300 och var i 
bruk fram till mitten av 1400-talet. Av de båda bostadshusen var det ena ca 10×5,5 m stort och hade två 
rum. I det något större av dessa fanns lergolv och en eldstad, placerad mitt på rummets långsida. En 
stenlagd passage ledde fram till denna. Det andra rummet hade trägolv och en utanpåliggande eldstad. 
En av byggnaderna var ca 7,5×5 m stor, med ett rum och med en källargrop i hörnet. Det tolkades som 
ett kombinerat eldhus och förråd. Även i detta hus fanns en utanpåliggande eldstad. En stensamling innanför 
denna tolkades som möjliga rester efter en stenläggning som legat framför ugnen och som i så fall skulle peka 
på att denna eldats inifrån. Fyndsammansättningen gjorde att bebyggelsen antogs ha hört till ett högre 
socialt skikt. De mest anmärkningsvärda fynden var en del av en passare och ett solur i kalksten.52 

Bevarade timmerbyggnader 
Under senmedeltid och tidigmodern tid har som redan nämnts knuttimrade byggnader troligen domine-
rat i Uppland, både att döma av bevarade hus, arkeologiska fynd från städerna och av äldre avbildningar. 
Även andra tekniker har dock använts, vilket det finns exempel på i det arkeologiska materialet (se ovan). 
När Nils Ålenius beskrev den uppländska knuttimringen 1940 inledde han med att påpeka att det bland 
alla knuttimrade byggnader från 1700-talet även fanns ”märkliga kvarlevor av resvirkes- och skiftesverks-
konstruktioner”.53 Denna typ av byggnader saknas dock bland de bevarade byggnaderna. De hus som 
finns kvar är i regel välbyggda – hållbara nog för att stå i århundraden, och för att klara av både en och 
flera flyttar. Bodar, där gårdarnas värdefulla matförråd och ägodelar förvarats, är överrepresenterade. En 
stor del av husen står på hembygdsgårdar runtom i landskapet, vilket ytterligare kan ha bidragit till att de 
knuttimrade husen, som uppfattades som det typiska, har blivit kvar och inte de resvirkes- eller skiftes-
verksbyggnader som Ålenius såg. 

Idag finns sammanlagt ett hundratal knuttimrade byggnader som antas vara uppförda senast under 
1600-talet. Under åren 2004–05 respektive 2007–08 genomfördes översiktliga inventeringar av de äldsta 
timmerbyggnaderna i Uppsala respektive Stockholms län. I Uppsala län berördes 76 byggnader, i Stock-
holms län 40. Målsättningen var att innefatta byggnader uppförda före 1700, men många är inte närmare 
daterade. I Stockholms län, där nya dendrokronologidateringar gjordes vid fem av byggnaderna, visade 
sig tre höra till tiden efter 1700.54  

Av de trettio byggnader som daterats (se figur 48) är alla utom två olika typer av bodar. Tre är loft-
bodar. De övriga två är dels den så kallade Vasakällaren i Altuna, daterad till 1600–1700-tal, dels en 
ängslada, som utifrån timringstekniken bedöms vara från 1500-talet. Den äldsta av de tidsbestämda bygg-
naderna, ”Janssons bod” vid hembygdsgården Gammel-Gränome i Alunda, är uppförd av timmer fällt 
1480–82. Ytterligare två byggnader är daterade till slutet av 1400-talet. De flesta, tio stycken, av de bygg-
nader som har dendrokronologidaterats hör till 1500-tal.55  

                                                        
51 Schmidt Wikborg 2006 
52 Bäck et al. 2009, s. 60–62, 69–70, 165–167, bilaga 1 
53 Ålenius 1940, s. 75; jfr Erixon 1953b, s. 222 
54 Henriksson 2005; Pantzar 2011 
55 Bartholin & Kriig 1993 



Bedömningen att byggnaderna kan höra till tiden före 1700 har gjorts utifrån ”ålderdomliga drag”  
i byggnadsteknik och detaljer. Det finns dock ingen enkel typologi – flera av dragen har använts parallellt 
under lång tid och det finns gott om regionala, till och med lokala, avvikelser.56  

 Ett par av kriterierna rör dörrar och fönster eller gluggar. Små, rektangulära gluggar hör till det som 
använts som indikation på att byggnaden hör till tiden före 1700. Dendrokronologidateringarna från ett par 
dubbelbodar uppförda under 1760- respektive 1770-tal visar dock att dessa drag levt kvar längre än så. Den 
yngsta av de byggnader som daterats med denna metod är en loftbod från 1800-talets första kvartal. Även 
här har mindre gluggar, eller åtminstone en sådan, funnits innan de nuvarande glasfönstren sattes in. I kan-
ten av en av fönsteröppningarna sitter en äldre öppning, 12×22 cm stor. De fem objekt som daterades i 
samband med inventeringen i Stockholms län uppfyllde alla de uppställda kriterierna för ålderdomligt bygg-
nadssätt. Vid dateringen visade det sig dock att ingen av dem var medeltida. De två äldsta hörde till slutet 
av 1500-talet, två var från andra halvan av 1700-talet och en från 1800-talets första fjärdedel.57 

 

 

                                                        
56 Jfr Ålenius 1940, s. 81, 83–95; Visted & Stigum 1951, s. 47; Erixon 1953b, s. 219–221; Arnstberg 1976; Rosberg 
2009, s. 21; Pantzar 2011, s. 11–15  
57 Pantzar 2011, s. 11–14, 16 

 

Nr Byggnad, nuvarande placering Socken Datering 
1 Del av dubbelbod, Janssons, från Skarp-Ösby. Nu i 

Gammel-Gränome hembygdsgård i Stavby. 
Alunda 1479–82 (D) 

2 Bod från Valla. Edsbro 1491–92 (D) 
3 Bod från Allemora. Össeby-Garn 1493–94 (D) 
4 Dubbelbod, Georg Janssons, Önsbo. Hållnäs 1515–16 (D) 
5 Loftbod från Östenbo, nu i Gammelhus. Valö 1520–22 (D) 
6 Bod, Jerk-Ers Gålamora. Valö 1521–22 (D) 
7 Dubbelbod, Lundqvists, från Skarp-Ösby. Nu i Gammel-

Gränome hembygdsgård i Stavby. 
Alunda 1524–25/1731–34 (D) 

8 Loftbod, Fäcklinge. Tierp 1529–30 (D) 

9 Bod i Sibbo. Film 1548–49 (D) 
10 Bod från Sättra. Riala 1552–56 (D) 
11 Dubbelbod i Norrby. Valö 1557–58 (D) 
12 Loftbod/tiondebod, Häverö kyrka. Häverö 1588–89 (D) 
13 Bod från Vik, Flyttad till Erikskulle hembygdsgård. Söderbykarl 1592–93 (D) 
14 Bodar, sammanbyggda, Skarp-Ekeby. Vendel 1500-talets senare del 
15 Bod, likbod, Björklinge kyrka. Björklinge 1500-tal, facettbilat timmer 
16 Dubbelbod, Spötslinge. Alunda 1500-tal, facettbilat timmer 
17 Bodar, sammanbyggda, Andersbo. Film 1500-tal, facettbilat timmer 
18 Bod, Södervika. Film 1500-tal, facettbilat timmer 
19 Bod, Krakebo. Film 1500-tal, facettbilat timmer 
20 Ängslada ombyggd till stuga. Morkarla 1500-tal, timringsteknik 
21 Dubbelbod, Söderkulla. Morkarla 1500-tal, facettbilat timmer 
22 Dubbelbod, Gimo, Botmora. Skäfthammar 1500-tal, facettbilat timmer 
23 Bod, Lundsvedja. Valö 1500-tal, facettbilat timmer 
24 Dubbelbod, Österbyboden, Valö-Forsmarks  

hembygdsgård. 
Valö 1500-tal? 

25 Bod, tiondebod. Gammel-Gränome hembygdsgård. Alunda 1600-tal 
26 Loftbod, Brekinge. Forsmark 1638–39 (D) 
27 Bod. Dannemora 1644, märkning i timret 
28 Dubbelbod, Skånelas hembygdsgård. Skånela 1760–61 (D) 
29 Visthusbod/saltbod, Ekeby. Söderbykarl 1773–74 (D) 
30 Loftbod, Snåret. Flyttad till Björndal, Riala hembygds-

gård. 
Riala 1811 (bv), 1825 (loft) (D)  

Figur 48. Dateringar av timmerbyggnader i Uppsala och Stockholms län. Nr 1–11 och 26 efter Bartholin & Kriig 1993, nr 12–13 
och 27–30 efter Pantzar 2011, nr 14–25 efter Henriksson 2005. Sjutton av dateringarna bygger på dendrokronologianalyser (mar-
kerade med D i tabellen). Nio har daterats utifrån timringstekniken. Troligen gäller detta även de fyra byggnader där det inte är uppgivet 
vad dateringen bygger på. En byggnad har årtalet 1644 inhugget i timret. Det är dock tänkbart att årtalet gäller en flytt eller ombyggnad.  



Huvuddelen av timmerbyggnaderna har varit förrådshus, som bodar och liknande (se figur 49).  
Enkelbodarna är ofta nära nog kvadratiska och har ett rum med ingång från gaveln eller långsidan. Den 
första varianten anses som ett äldre drag. En vanlig storlek är runt 4×5 m. Många av enkelbodarna har  
ett loft, ofta sekundärt påbyggt. Den övre våningen är då i regel utkragad och har en separat, enklare dörr 
eller lastport, ovanför den undre bodvåningens. Dubbelbodarna är utformade på likartat sätt, men med 
två rum utan inre förbindelse i bottenplan, och med ingång från långsidan. Minst sex av de inventerade 
dubbelbodarna utgörs av två enkelbodar som senare byggts ihop. Även de trippelbodar som finns är ofta 
sekundärt sammanbyggda. Vanligen är bodrummen lika stora.  

Loftbodar är en byggnadstyp som i Sverige främst tycks höra till senmedeltid och tidigmodern tid. De äldsta 
som bevarats finns i Dalarna och Uppland och har daterats till slutet av 1400- och början av 1500-talet. Sigurd 
Erixon menar att de uppländska loftbodarna generellt är från 1600–1700-talet. I Norge hör de äldsta loft-
bodarna istället till mitten av 1200-talet. Tvårummiga loftbodar är dock senare och mer ovanliga här.58  

 

 
Tio av de inventerade byggnaderna har klassats som logar eller trösklador. Ett par av dessa har, utöver 
dörren, en rektangulär glugg i gaveln. I logen i Söderbykarl är denna 21×22 cm stor. Inga övriga ljusöpp-
ningar finns bevarade. Byggnaden har sekundärt försetts med glasfönster, troligen under 1900-talet.59  

En parstuga finns med bland de inventerade byggnaderna. Den kommer från Nedergården i Gårdskär, 
i Älvkarleby socken, men är flyttad till en hembygdsgård. Stugan är inte daterad, men fönstren hör troligen 
till andra hälften av1800-talet.60 

Timmerbyggnadernas gluggar och fönster 
I många av timmerbyggnaderna har dörren varit det enda ljusinsläppet, men förhållandevis ofta har även 
gluggar använts. I tvåvåniga byggnader har gluggarna i första hand funnits i övervåningen. Det finns också 
något fler sådana i loftbodarna än i de övriga bodarna. Möjligen har detta att göra med en skillnad i hur 
byggnaderna använts; det är exempelvis möjligt att fler av dubbel- och loftbodarna även använts som sängstu-
gor, men det finns även en skillnad i datering. Loft- och dubbelbodarna är generellt senare än enkelbodarna.61 

Gluggarna är i regel rektangulära och ungefär en stockbredd höga, uthuggna ur två stockvarv. I några 
av husen finns dessutom rektangulära gluggar i gavelröstet. I några av de utskjutande loften finns lång-
smala gluggar, som i flera fall bara är springor. Medan de rektangulära öppningarna i regel är synliga 
utifrån, och ibland har dekorativt, avfasade kanter, är springorna svåra att få syn på från utsidan. Ett 
exempel på det sistnämnda finns från boden vid övre Runby, Upplands Väsby. Vid Stora Säby i Österåker 
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Figur 49. Timmerhus äldre än ca 1700, sammanställt efter inventeringar gjorda i Uppsala och Stockholms län (Henriksson 2005; 
Pantzar 2011). I diagrammet till vänster används beteckningar som återfinns i inventeringsrapporterna. I diagrammet till höger redovisas 
bodar och andra förrådsbyggnader tillsammans. 



finns en bodlänga med ett lågt loft och fyra ingångar till lika många rum i bottenvåningen. Ljusöppning-
arna i loftgången är 4×80 cm stora. De vidgar sig inåt men är nästan osynliga exteriört.62  

De flesta av gluggarna är eller har varit helt öppna. Det finns dock även öppningar med skjutluckor.  
I Allemoraboden i Riala är en glugg som är ett stockvarv hög försedd med en skjutlucka. Även loftboden 
vid Krogsta i Märsta har en skjutglugg och en rektangulär glugg med skjutlucka finns i Häverö, i en bod 
daterad till sent 1500-tal. Skjutluckor finns också i fatabursbyggnaderna vid Näsby slott och Stensta säteri.63 
Beroende på byggnadernas användning under senare århundraden har gluggarna ofta förstorats och försetts 
med luckor, eller ersatts av fönster. Exempel på det förstnämnda finns i en enkel- och en dubbelbod på 
Ytternuttö i Börtstils socken.64 De fönster som finns i byggnaderna idag hör främst till 1900-talet. 

Eldstäder och uppvärmning 
Utformningen av eldstäder är i många fall svår att specificera utifrån de arkeologiska lämningarna.  
Begreppen används dessutom något olika och definieras sällan. För diskussioner ur belysningssynpunkt är 
det här i regel dock inte något större problem. Ur denna synvinkel är det främst betydelsefullt om eldsta-
den varit öppen eller sluten och i viss mån var den har varit placerad i rummet. Slutna värmekällor som 
ugnar och senare kakelugnar och liknande ger ett betydligt mer begränsat ljus än en öppen härd. Fjärrupp-
värmning, som biläggarugnar och hypocauster, ger inget ljus alls. De senare genererar inte heller rök i det 
rum som värms upp, vilket däremot ugnar som inte varit anslutna till en rökkanal gör. 

I materialet från arkeologiska undersökningar av byggnadslämningar från medeltid i Uppland är det 
främst skillnaden mellan rökugn och öppen eldstad, samt eventuell förekomst av skorstenar, som är aktuell 
i en diskussion kring belysning. Förutom att i vissa fall tydliggöra detta har jag ofta behållit de begrepp 
och bedömningar som använts i undersökningsrapporterna, vilket gör att terminologin varierar något. 

I de tidigmedeltida byggnaderna har hörnplacerade härdar varit vanligare än mittplacerade, som 
också förekommit. Minst vanligt har det varit med en eldstad placerad mitt på en långvägg. De flesta av 
eldstäderna har varit öppna. Av husen med ugnar är grophus överrepresenterade under vikingatid/tidig 
medeltid. Fyra av de nio undersökta grophusen vid Malma i utkanten av dagens Uppsala har haft hörn-
placerade ugnar. Dessa hörde till de yngre grophusen på platsen, från vikingatid respektive vikingatid/ 
tidig medeltid, medan de äldre grophus som undersöktes saknade eldstad.65 Ett annat exempel är ett grop-
hus med ugn från undersökningen i Kalvshälla. Detta har daterats till 800–900-tal.66 Från Hjulsta i Spånga 
har en ugn hittats i vad som karaktäriseras som ett multifunktionshus från ca 1000–1090.67 Vid Herresta 
i Järfälla fanns en ugn i vad som tolkats som ett timrat kokhus, daterat till 1120–1270. Kokhuset fick senare 
två efterföljare med hörnplacerade ugnar, den yngsta daterad till ca 1500–1681. Ugnarna har saknat 
skorsten och alltså varit rökugnar.68  

De öppna härdarna har i regel varit uppbyggda i olika mån. Troligen är den uppbyggda konstruk-
tionen orsaken till att inga eldstäder bevarats i husen på överplöjda boplatser som Hellby och Gnista vid 
Uppsala och Täby i Vänge socken. Här har det däremot hittats härdar utomhus, som bevarats eftersom 
de varit nedgrävda. Delar av utomhuseldstäderna kan höra till äldre faser, andra tycks vara samtida med 
den vikingatida/tidigmedeltida bebyggelsen.69  

En generell tendens, som dock inte undersökts närmare här, tycks vara att antalet utomhushärdar 
minskat över tid. På förhistoriska boplatser förekommer dessa, och andra lämningar efter aktiviteter som 
skett utomhus, regelmässigt.70 Vid undersökningar av gårdar från historisk tid redovisas däremot sällan 
några härdar utanför husen. Om detta inte enbart avspeglar skillnader i frågeställningar och fokus mellan 
undersökningar av lämningar från olika tider har det troligen blivit mer ovanligt med eldstäder utomhus 
under historisk tid – vilket sannolikt har betytt att de verksamheter som tidigare ägt rum ute har flyttat 
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65 Eklund & Wikborg 2017 
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67 Dardel et al. 2010 
68 Lindblom et al. 2008 
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inomhus. I de medeltida städerna var hanteringen av eld starkt reglerad och även om det i det senmedel-
tida Stockholm förekommer härdar utomhus, hör detta till ovanligheterna.71 

Även från högmedeltid finns det exempel på hus med såväl öppna eldstäder som ugnar. Båda sorterna 
har använts i byggnader som tolkats som bostadshus. En skillnad mot föregående period är att tegel nu 
har använts i vissa eldstäder, och att mittplacerade eldstäder varit mer ovanliga.  

Det tycks vidare finnas en något större variation i eldstädernas utformning. I vissa fall kan lokala prak-
tiker ha utkristalliserats, som i godset Sandbros omgivningar, i Björklinge, där rökugnar av tegel funnits i 
två olika byggnader, troligen uppförda under sent 1200-tal respektive första delen av 1300-talet. Att över-
byggnaden har varit av tegel är intressant, eftersom detta material under högmedeltiden tycks ha betrak-
tats som exklusivt.72 I övrigt finns dock ganska få likheter mellan husen, som hört till olika sociala sfärer. 

Ett annat exempel på avvikande uppvärmningskonstruktioner har noterats vid ett par gårdar, båda 
med ovanliga fyndmaterial, nordväst om Stockholm. Vid Lilla Ullevi i Bro socken hade två av byggna-
derna på gården, som etablerades omkring 1300 och var i bruk fram till mitten av 1400-talet, utanpålig-
gande eldstäder, något som före denna undersökning inte var känt från Mälardalen. Senare har en likartad 
konstruktion undersökts i Äggelunda, ett par mil sydöst om Lilla Ullevi. Möjligen har en liknande ugns-
anläggning även funnits vid Mälby i Tillinge socken. Det finns dock flera osäkerheter kring denna tolk-
ning.73 I det ena av husen vid Lilla Ullevi fanns två rum, ett med invändig eldstad och lergolv och ett annat 
med utanpåliggande eldstad och trägolv. Byggnaden var förhållandevis stor, 10×5,5 m. Det andra huset 
tolkades som ett kombinerat eldhus och förråd. Det är oklart hur eldstäderna har fungerat.  
Åtminstone i det sistnämnda huset tycks eldningen ha skett inifrån.74 I Äggelunda fanns den utanpålig-
gande ugnen i det ena av två hus som daterades till första delen av 1500-talet. Från samma tid fanns en 
ovanligt stor, stensatt brunn. Den utanpåliggande ugnen tycks här ha eldats utifrån. Tegel, delvis impor-
terat sådant, från Nederländerna, tycks ha ingått i konstruktionen.75  

Från andra delar av landet, bland annat från Gotland, finns det exempel på utanpåliggande eldstäder 
från senare tid. Här har konstruktionen motiverats med en vilja att spara plats inne i stugan.76 En annan 
parallell beskrivs av Carl von Linné på en resa genom Idrefjällen 1734, där han såg en koja med en  
cylindrisk eldstad utanför. Eldstaden hade ett litet hål in mot rummet. När veden brunnit rann glöden in 
genom detta varvid rummet värmdes upp utan att fyllas med rök. Något rökhål behövdes därför inte. 
Möjligen var bakgrunden till den här lösningen att man inte ville släppa in mygg, något som Linné på-
pekar var en nackdel med taköppningarna.77  

Tolkningen av byggnaden i Äggelunda som kokhus kan ifrågasättas, eftersom den utifrån uppvärmda 
eldstaden knappast kan ha använts för matlagning. På motsvarande sätt är beteckningen eldhus för huset 
vid Lilla Ullevi något tveksam, även om eldstaden här kan ha haft en öppning inåt. Med tanke på att de 
fyra husen med utanpåliggande eldstäder alla har legat på gårdar som tycks ha haft ovanliga funktioner 
och hög status är det möjligt att man genom uppvärmningen velat skapa särskilda rumsmiljöer – rökfria, 
varma miljöer, kanske någon form av representativt hus att ta emot gäster i. Detta utesluter inte att samma 
utrymmen vid andra tillfällen användes för andra ändamål. I tvårumsbyggnaden i Lilla Ullevi stärks in-
trycket av att rummet med extern eldstad var det som hade haft trägolv.  

Även i bostadshuset vid gården ”Giplinge” kan ett av rummen ha haft rökfri uppvärmning. Här tänker 
sig Emelie Schmidt Wikborg ett rum som värmts upp med glöd från rökugnen i vardagsstugan.78 

Skorstenar och kakelugnar 
Möjligheterna att utifrån de materiella lämningarna skilja mellan ett spisröse efter en skorstensstock och 
en av tegel murad spiskåpa är ofta begränsade. Mängden tegel kan ge en fingervisning, men tegel som 
inte varit sönderbränt kan ha plockats ned och återanvänts i andra byggnader. Två bostadshus som förts 
till perioden 1400–1500 vid undersökningarna i Herresta i Järfälla har haft upphöjda spisar med rökfång 
eller möjligen skorsten. Det är i övrigt få av de undersökta byggnadslämningarna där några tydliga spår efter 
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skorstenar kan påvisas. Ett senare exempel finns från Lilla Ullevi, där en stuga vid slutet av 1700-talet försågs 
med en kombinerad spis och ugn, byggd på ett kraftigt stenfundament. Fundamentets storlek och mängden 
tegel i rasmassorna pekar på att det funnits en skorsten. I samma hus fanns undersökningens två kakelugns-
fragment.79 Kakel har i övrigt varit ett ovanligt fynd vid undersökningarna. Enstaka fragment finns från Säby, 
Valsta och Kalvshälla. Vid Kalvshälla undersöktes ett fundament till en kakelugn i ett hus som varit i bruk ca 
1720–1872.80 Från Knista i Sollentuna nämns kakel och fönsterglas bland det recenta material som inte tillva-
ratogs vid undersökningen.81 På de undersökta platserna tycks kakelugnar inte ha varit i bruk före 1700-talet. 

Belysningsredskap 
Från flera av de undersökta platserna, som Hellby och Gnista, Täby och Sandbrotorpet Näsan, var fynd-
materialen överlag mycket små, och det är ur den aspekten inte särskilt anmärkningsvärt att fynd av ljus-
redskap saknas härifrån. Även vid undersökningar med ett stort fyndmaterial var dock belysningsredskap 
sällsynta, vilket kanske är mer förvånande. Undersökningen av bebyggel-
selämningar från yngre järnålder och framåt i Hjulsta genererade exem-
pelvis ett omfattande fyndmaterial, men inga som kunde relateras till be-
lysning.82 Inte heller vid undersökningen av husen från 1200-talet i 
Odenslunda, där fyndmaterialet beskrivs som rikt och varierat, fanns be-
lysningsredskap.83 Sammanlagt hittades delar av belysningsrelaterade fynd 
dock på ungefär två tredjedelar av de platser där medeltida byggnader un-
dersökts. Vanligast var ett fynd, i regel av en ljushållare. På tre platser fanns 
två fynd. Vid Lilla Ullevi och troligen också Sanda hittades tre och vid 
Mälby och Kalvshälla fem fynd vardera. Minst fyra av fynden från Kalvs-
hälla hör dock till 1700–1800-tal. Ett av dem utgjordes av en del av en 
fotogenlampa. Även från Mälby uppges ett av fynden vara en eventuell del 
av en fotogenlampa. Bara två av de fem fynden härifrån kom från en me-
deltida kontext.84 

Ljushållare eller delar av ljusstakar var det vanligaste fyndet. Den första 
kategorin fanns på alla platser med fynd av belysningsredskap, möjligen 
med undantag av Säby. Här är de två fynden registrerade som blosshållare, 
men det är oklart vilken typ av föremål som avses (jfr diskussionen i kapitel 
3). Både vid ”Giplinge” och Lilla Ullevi fanns vinkelböjda ljushållare, den förstnämnda hittades i bostads-
huset och tolkades som att den hade suttit i fast i väggen här. Båda kan dateras till ca 1300–1450. Vid 
Lilla Ullevi hittades, som nämnts i kapitel 3 (s. 136 samt figur 44) också en mer ovanlig ljushållare som 
kunnat hakas fast i en plan yta, exempelvis en bords- eller bänkskiva.85 I övrigt var ljushållarna, där de 
beskrivs, av modellen med rak, kort tånge. 

Blosshållare, eller möjliga blosshållare, fanns på minst tre platser. Enbart en av dessa, den från Lilla 
Ullevi antas vara medeltida.86 I Märsta fanns en kraftig blosshållare i form av en ögla i golvlagret i ett 
1600-talshus. Vid samma hus hittades också en ljushållare med ett mycket kort, rakt skaft och en holk som 
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Figur 50. Antal fynd av be-
lysningsredskap från medel-
tid–1500-tal vid 20 under-
sökningar som berört medel-
tida byggnadslämningar på 
landsbygden i Uppland. Jfr 
Appendix, tabell 1.  
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är öppen både fram- och nedtill.87 Även den eventuella blosshållaren vid Mälby påträffades i ett efterme-
deltida hus, som troligen uppförts under andra halvan av 1600-talet.88 Blosshållarna från Kalvshälla hit-
tades i hus från sent 1600- respektive sent 1800-tal.89 

Mälby och Sanda var de enda av platserna som uppvisade några mer exklusiva belysningsredskap. Vid 
Mälby fanns en ljusarm som antingen varit en del av en ljusstake eller en tvåarmad ljushållare, samt ett 
hänge, kanske även detta från en ljusstake.90 Från Sanda finns ett 22 mm brett hänge, som skulle kunna 
höra till en ljuskrona eller ljusstake. Härifrån finns också en ljushållare eller del av ljusstake, som i så fall 
troligen varit två- eller möjligen trearmad.91 Även från Gredelby finns en ljushållare som troligen är en 
del av en flerarmad ljusstake. Här är dateringen dock osäker. Inom den yta där ljushållaren hittades fanns 
byggnadslämningar med trolig datering till yngre järnålder/tidig medeltid samt till nyare tid.92 

Med reservation för att materialet är litet och flera av fynden dessutom inte närmare daterade, tycks 
det finnas en tendens att belysningsredskap inte finns på de platser eller i de kontexter som har tidig-
medeltida dateringar.93 En annan kronologisk tendens är att blosshållarna av järn är eftermedeltida.  
Medan de flesta av ljushållarna utifrån fyndkontexten hör till perioden 1300–1600-tal är blosshållarna 
från 1600-talet eller senare. Ett problem med fyndkategorin är dock att föremålen har mycket enkla for-
mer – ringar eller öglor med fästanordningar. Särskilt eftersom fynden är från 1600-talet och framåt, då 
järnanvändningen generellt ökat, kan andra användningsområden för dem inte uteslutas. Samtidigt är det 
möjligt att fler blosshållare döljer sig bland de många oidentifierade järnfynden från undersökningarna. 
Blosshållaren från Lilla Ullevi utgör, som redan nämnts, ett undantag både vad gäller datering och form. 
Den är klykformad och hela 7 cm bred, vilket gör att den bör ha kunnat hålla ett ansenligt bloss eller en 
fackla på plats, sannolikt inte inomhus i något av gårdens trähus.  

De skillnader som märks mellan olika sociala miljöer, där bland annat den medeltida frälsemiljön 
Mälby sticker ut i materialet, blir ännu tydligare vid en jämförelse med exempelvis fynden från Alsnö hus. 

Fönster och fönsterglas 
Genom att vi känner till vilka byggnadstyper och tekniker som använts i stort i regionen går det att på ett 
generellt plan diskutera en möjlig användning av fönster och ljusöppningar (se vidare s. 245). De konkreta 
spåren av fönster i det arkeologiska materialet begränsar sig i övrigt till fynd av fönsterglas, och i ett par 
fall av fynd av troliga beslag till fönsterkarmar. Den senare kategorin har hittats dels vid Kalvshälla, där 
även en möjlig fönsterhake påträffades, dels vid Mälby, där fyndet kom från en byggnad som varit i bruk 
fram till slutet av 1600-talet. Fyndet i Mälby hör till ett hus som troligen varit i bruk till 1600-talets slut. 
Fynden från Kalvshälla hittades vid den sentida bebyggelsen på platsen.94 

Den fyndplats med tidigast dateringar där planglas hittats i landskapet är Birka. Bland fyndmaterialet 
från 1990-talets undersökningar inom ”svarta jorden” finns ca 230 fragment, vilket är mindre än 3% av 
det totala antalet glasfynd. Minst en fjärdedel, troligen betydligt mer, av detta utgjordes av modernt glas, 
sannolikt både fönsterglas och glas från till exempel montrar – jämnt, troligen gjutet, ofärgat glas som var 
repigt på ena sidan. Ett av fragmenten hade en avfasad kant. Förslagsvis kan glaset ha använts vid Hjalmar 
Stolpes undersökningar under senare delen av 1800-talet. Det fanns emellertid också glas som antas höra 
till de vikingatida fynden. Av dessa fanns en grupp mycket tunna, små glasfragment, som kan ha använts 
till smyckesinläggningar.95 Det runt 0,5 mm tjocka glaset är rött, grönt/gröntonat eller vitt/avfärgat. Ett 
par av de röda fragmenten har möjligen bearbetade kanter. I övrigt var merparten av glaset, där det gick 
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att avgöra, ljust grönt. Även blått, turkos, gult, gulorange, violett och sannolikt avfärgat glas finns repre-
senterat. Några av de moderna glasskärvorna har skurna kanter, i övrigt finns få spår av kantbearbetning. 
Ett fragment, en 3 mm tjock, gulorange skärva, har en kant som möjligen är kröjslad. Stickkontroller 
bland de glasfragment som inte var moderna visade att dessa förekom i kontexter med avfall från pärltill-
verkning. Materialets blandade karaktär, frånvaron av kantbearbetning, samt fyndomständigheterna gör 
det troligt att planglaset inte använts som fönsterglas utan snarare importerats för smyckestillverkning. 
Materialet kan både ha använts för infattningar och som råmaterial för pärltillverkning. En kemisk analys 
av glasmassans sammansättning och en mer detaljerad genomgång av fyndkontexterna skulle kunna ge 
en bättre bild både av var materialet kommer ifrån och hur det har använts.96 

En fyndplats med tidiga dateringar är, som tidigare nämnts, Herresta, där fönsterglas hittats vid ett 
hus med dateringar till perioden 970–1200. Glaset antogs dock höra till det sentida material som hamnat 
i lagret. Vid samma undersökning hittades fönsterglas i två bostadshus, daterade till 1400–1681 respektive 
1500–1692. Fönsterglas hittades även i raseringslagren från ett hus daterat 1500–1681. Detta har varit 
uppfört i fackverksteknik och haft trägolv. Vid ytterligare tre byggnader har fönsterglas hittats, men i lager 
med blandat material som troligen inte kommer från själva byggnaden.97  

Vid Kalvshälla fanns fönsterglas i elva av de sammanlagt runt femton undersökta byggnadslämningarna. 
Merparten av glaset hittades i hus från 1600-tal eller senare. Två av husen med fönsterglasfynd är äldre, men 
fyndmaterialet härifrån var blandat. Bland fynden fanns även yngre rödgods, tegel, kritpipor och buteljglas.98 

Vid Lilla Ullevi hittades två skärvor fönsterglas i ett raseringslager som tolkats som det yngsta av de 
medeltida lagren, alltså från mitten av 1400-talet. I samma lager hittades även det nämnda soluret i kalk-
sten. Vad gäller de båda fönsterglasskärvorna är det något osäkert om de hör till den medeltida bebyggel-
sen. Lagret uppges innehålla ”kronologiska anomalier”.99  

Vid undersökningen i Sanda fanns en post fönsterglas från ett hus uppfört på en stenpackning, daterat 
till senmedeltid. Huset var hopbyggt med en parstuga daterad 1550–1650.100  

Från Mälby finns fönsterglas från lämningar efter ett hus uppfört under slutet av 1500- eller början av 
1600-talet. I samma hus som har varit i bruk fram till slutet av 1600-talet hittades även ett möjligt föns-
terbeslag. Två skärvor fönsterglas fanns dessutom vid en byggnad som utifrån en 14C-datering bör ha 
uppförts under sent 1300- eller tidigt 1400-tal. Fyndmaterialet var sparsamt från byggnaden, som tolkades 
som ett förråds- eller torkhus. Utifrån en uppskattad livslängd antas konstruktionen ha varit i bruk ungefär 
till mitten av 1500-talet och fynden antas höra till tiden övergivandet. I en källarstuga som bedöms ha 
varit i bruk främst under 1500-talet, men kan ha byggts något tidigare och använts en bit in på 1600-talet, 
hittades blyspröjs.101 I den analys av glasfynden från Mälby som utförts av Lars G. Henricson, och som 
främst berör glaskärlen, anmärker han att den övergripande bilden av materialet är att det hör till efter-
reformatorisk tid. Vad gäller planglaset konstaterar han att det på en mindre del av skärvorna syns spår 
av kantbearbetning, i åtta fall kröjsling, i två fall diamantristning. Ungefär en tredjedel av materialet an-
togs av Henricson vara recent, och som helhet bedömdes det vara samtida med hålglaset, det vill säga 
hörande till tiden 1500–1900-tal.102 

Från Pollista konstaterar Henricson att 67% av glasmaterialet, hål- såväl som planglas, är från 1900-
talet. Av de övriga fynden hörde huvuddelen till 1800-talet. Två fynd av kronglas för han till perioden 
1500–1700.103 Bland det bevarade materialet från undersökningen finns ett fåtal skärvor med kröjslade 
kanter, varav minst två med en böjd, kröjslad kant, troligen från 1500–1700-tal.104 

På norra kungsgårdsplatån i Gamla Uppsala har glas av medeltida typ hittats i samband med forsk-
ningsundersökningar. Några av fynden gjordes i en källare eller källarbyggnad som inte har varit murad 
utan invändigt klädd med timmer och som har daterats till ca 1350. Under sent 1300-tal har huset brunnit 
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och övergivits. En av skärvorna härifrån var bemålad.105 Byggnaderna har inte undersökts i sin helhet, och 
det finns därför flera oklarheter kring dem, men den preliminära tolkningen är att fönsterglaset hört till en 
källarstuga. Utifrån fyndsammansättningen, som snarast påminner om den i borgmiljöer med fynd av bland 
annat pil- och armborstspetsar, brynjeringar, söljor och bältesbeslag, har Per Frölund, John Ljungkvist och 
Joakim Kjellberg pekat på möjligheten att gården innehafts av stadsfogden och häradshövdingen Ragnvald 
Styrbjörnsson, som skrev sig till Kungsgården i Gamla Uppsala 1376–88.106  

Det finns alltså ett fåtal exempel på fönsterglasfynd från medeltida fyndsammanhang från undersök-
ningar på landsbygden i Uppland. Av dessa är de från norra kungsgårdsplatån i Gamla Uppsala, troligen 
från 1300-talet, de äldsta. Från Mälby finns fynd som tyder på att enstaka glasfönster kan ha funnits här 
under slutet av medeltiden. Fönsterglas har hittats vid en byggnad som troligen hört till 1300- eller tidigt 
1400-tal och tolkats som ett förråds- eller torkhus. Utifrån en uppskattad livslängd antas byggnaden ha varit 
i bruk ungefär fram till mitten av 1500-talet, och de lager fynden påträffades i förmodas ha hamnat här efter 
övergivandet. I en källarstuga som bedöms ha varit i bruk främst under 1500-talet, men kan ha byggts något 
tidigare och använts en bit in på 1600-talet, hittades vidare blyspröjs. En annan plats där det möjligen kan ha 
funnits glasfönster under senmedeltiden är Lilla Ullevi. Här hittades ett par skärvor planglas i ett lager från 
1400-talets mitt. Bland fynden härifrån fanns även det redan omtalade soluret, som vittnar om en plats med 
ovanlig materiell kultur. Även vid undersökningarna i Herresta har, som redan nämnts, fönsterglas hittats i 
byggnader som uppförts under senmedeltiden. Dessa har dock varit i bruk fram till sent 1600-tal. 

En tydlig tendens är att fyndmängden ökat under 1600-talet, vilket tyder på att fler byggnader i Upp-
land försetts med glasfönster under denna tid. Undersökningarna av ett torp vid Märsta i Norrsunda och 
av byggnadslämningar från 1600-talet i Äggelunda visar dock på att inte alla bostadshus försetts med 
glasfönster under denna tid.107 Utifrån fynden går det inte heller att utläsa om glaset använts i tak- eller 
väggplacerade öppningar. Skillnaden är vidare stor mellan de enstaka fynden från medeltid och fram till 
1600-tal och de stora mängderna fönsterglas från 1700–1800-tal. Fynden illustrerar att det i de äldre bygg-
naderna funnits enstaka glasfönster medan de senare bostadshusen haft fler och större rutor (jfr kapitel 2).  

 
G:a Uppsala Hus 2/Hus 3 (källarstuga) 1250/1350–1400 
 Igenfyllnad 1600-tal 
Mälby Hus 21, Parstuga  1600–1800-tal 
 Hus 23, Bostadshus 1500-tal slut/1600-tal  
 Hus 28, Förråds-/torkhus? 1300-tal slut/tidigt 1400-tal – mitten av 1500-tal  
 Hus 43, Källarstuga (spröjs) 1500-talet, i huvudsak 
L:a Ullevi Lager 1400-talets slut 
 Enkelstuga/Parstuga 1640-tal, tidigast – 1800-tal 
Herresta Hus 20, Bostadshus med spis 1400–1681  
 Hus 25, Bostadshus med spis 1500–1692 
 Hus 24, Fackverkshus, trägolv. ”Kokhus” 1500–1681 
Kalvshälla Hus I:2, Enkelstuga 1600-tal – ca 1720  
 Hus III:2, Enkel- eller parstuga  1625–1675 

En stor del av fönsterglasfynden från tiden före ca 1700 har inte kunnat knytas till någon enskild byggnad, 
men i ett tiotal fall har detta varit möjligt. Bland de hus som fönsterglasfynd kunde knytas till var huvuddelen 
bostadshus. Ett par hus, vid Gamla Uppsala och Mälby, har varit källarstugor. Vid Herresta rubriceras en 
byggnad som kokhus, men ingen eldstad har identifierats här. Möjligen rör det sig istället om en förrådsbygg-
nad. Även vid Mälby finns fönsterglas vid ett av förrådshusen. Det är möjligt att dessa byggnader, källarstu-
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Figur 51. Arkeologiskt undersökta lämningar efter hus uppförda före 1700, med fynd av fönsterglas och i ett fall blyspröjs. 



gorna och de förmodade förrådshusen, fungerat såväl som representativa utrymmen, gäststugor, som för för-
varing – i likhet med hur byggnaderna vid sätesgården Stora Benhamra användes vid 1500-talets mitt. Källare 
och källarstugor tycks under hög- och senmedeltid i Uppland i hög grad ha varit kopplade till högstatusmiljöer. 

Göran Ulväng konstaterar, utifrån syneprotokoll och noteringar om fönsterskatt, att enkelstugor vid slutet 
av 1700- och början av 1800-talet i Lagunda härad hade tre eller fyra fönster, parstugor mellan fem och sju. 
Fler än åtta fönster förekom bara på mycket stora byggnader. Uthusen var inte försedda med glasfönster.108 

Frälsets murade byggnader 
De murade byggnaderna i Uppland har, åtminstone före senmedeltid, varit knutna till kyrkan, kungarna 
och frälset. Medan den yngre järnålderns aristokrati kunde markera sin särställning genom stora hallbygg-
nader placerade i upphöjda lägen, ingick de murade byggnaderna från 1200-talet och framåt i ett nytt sätt 
att särskilja de byggnader och gårdar som var knutna till makten – den världsliga och kyrkliga – från 
andra. Att bygga i sten eller tegel innebar en tydlig och synlig markering av social status och makt. De 
murade byggnaderna var dock bara en del av de uttryck som frälset använde för att markera sin särställ-
ning. Av de ungefär 60 huvudgårdar som Martin Hansson studerat i Tiohärad i Småland, alla på olika 
sätt knutna till högfrälset, har bara fyra haft murade eller delvis murade byggnader. Hansson menar att 
gårdarna snarare kan beskrivas som socialt än militärt befästa. Innehavarens särställning befästes bland 
annat genom gårdarnas placering i landskapet, på mer otillgängliga platser, skilda från produktionsland-
skapet. Även byggnadernas arkitektoniska utformning, och den övergripande, rumsliga strukturen på frälse-
gårdarna har varit viktiga sätt att markera och strukturera maktförhållanden.109 Vid Hultaby diskuterar 
Hansson hur miljön var indelad i flera rum, dit olika personer hade tillträde. Förborgen, den med trähus 
bebyggda delen av frälsegården, var inte skyddad bakom någon mur eller vall. Hansson beskriver denna del 
av komplexet som ett öppet rum där ordinära besökare togs emot. Härifrån sköttes också gårdens förvalt-
ning. Borggården var däremot omsluten av husrader och ett mer slutet, stängt rum, dit tillträdet var reglerat. 
Själva borghuset var sannolikt främst en social, offentlig arena, där gästabud hölls och besökare togs emot.110  

Den särart frälset ville befästa och de ideal de ville förknippas med hade delvis, liksom byggnadstekni-
ken, både förebilder i tidigare generationers aristokratiska kultur i Norden och i det feodala, kristna 
Europa. Ställningen befästes inte bara genom byggnadernas yttre och deras placering, utan också genom 
deras användning och inredning. För att leva upp till idealen behövdes, som Herman Bengtsson lyft fram, 
både ett uppträdande som skulle vara präglat av ett förfinat, höviskt sätt, men också sådant som en vapen-
sköld och en rad andra materiella attribut. Det var betydelsefullt att kunna visa upp importerade lyxföre-
mål och dyrbara textilier. En representativ bostadsmiljö var en central del av den aristokratiska kul-
turen.111 I centrum för de representativa funktionerna i palats och borgar fanns alltså salen, eller hallen. 
Denna var ett samlingsrum och platsen för gästabud och mottagande. Salen kan sägas anspela både på 
samtida, kungliga och aristokratiska hallar i nordvästra Europa, men också på de roller de vikingatida 
hallbyggnaderna spelat.112 Den här typen av samlingsrum har antagligen inte bara funnits i renodlade 
borgar och palats, utan även i andra byggnader. Det borglika, tidiga 1200-talstornet i Bjälbo kyrka har 
lyfts fram som en föregångare till Bjälboättens palats i Vadstena.113 

Högmedeltida palats 
Alsnö hus, som uppfördes under 1270-talet, var ett i en rad kungliga borgar och palats som uppfördes 
efter kontinental förebild i Sverige, Norge och Danmark under högmedeltiden. Herman Bengtsson har 
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påpekat att fönsterprydda salar var ett av de gemensamma dragen för dessa.114 I Sverige byggdes förutom 
Alsnö hus även Bjälboättens palats i Vadstena. Christian Lovén menar att ytterligare minst två samtida 
byggnader kan räknas in bland dessa så kallade folkungapalats. Den ena har funnits på Färingsö i Upp-
land, den andra i nuvarande Kungslena i Västergötland. Han pekar på att alla fyra har legat på platser 
med goda land- och vattenkommunikationer, och med vid utsikt.115 Påkostade stenhus uppfördes även i 
städerna under högmedeltid. I Sigtuna, vid dominikankonventets kyrka, Mariakyrkan, kan en palatsbygg-
nad ha uppförts omkring mitten av 1200-talet och även den högmedeltida palatsbyggnaden vid Stock-
holms slott kan räknas in i denna grupp.116 

Från Alsnö hus har flera kungliga brev utfärdats mellan 1280 och 1304. Alla är skrivna sommartid, varför 
Bengt Thordeman menar att huset fungerat som sommarresidens. Efter 1304 har byggnaden troligen upp-
hört att fungera som kungligt palats. Den kan ha stått övergiven en tid, för att senare åter användas under 
Albrekt av Mecklenburgs regeringstid, 1363–89. Under denna period förstördes sannolikt palatset.117 

Byggnaden har haft en rektangulär grundplan orienterad i öst–väst och varit närmare 30 m lång.  
En 2,6 m bred ingång finns till husets halvkällarvåning på den södra sidan. Över ingången fanns ett rektangulärt 
porttorn, vars bottenvåning tycks ha varit tunnvälvd. Genom porten har man kommit in till ett rektangulärt 
källarrum som bland annat kan ha fungerat som stall.118 Ingången finns mitt på källarrummets långsida.  
I murarna finns de enda bevarade spåren av ljusöppningar. Båda har suttit på sydsidan och varit placerade 
strax under taket. De har vidgat sig inåt och nedåt. Den bäst bevarade öppningen är 30 cm bred.119 

Bland fynden från de undersökningar som genomfördes på 1910-talet finns en mängd påkostade arki-
tekturdetaljer i både tegel, kalksten, sandsten och täljsten. Bland detaljerna finns form- och relieftegel, 
kolonnettkapitäl, solbänkar och delar av masverk av kalksten från fönster. Byggnaden tycks ha haft om-
fattningar av tegel och rum med tegelvalv och mittkolonner med kapitäl i kalksten.120 Delarna från mas-
verksfönster tyder på att tvådelade fönster funnits. Kolonnetterna i röd kalksten med kapitäl i täljsten 
menar Thordeman har flankerat masverksfönstren. Han anmärker att det enbart på ett par av masverks-
fragmenten förekommer glasfalsar, och att även solbänkarna saknar spår efter infattning av fönsterglas. 
Denna omständighet ”tvingar till antagandet, att fönstren saknat glasrutor och stått helt öppna.” Thor-
deman hänvisar till öppna fönster i profana byggnader på kontinenten och pekar även på exempel på 
masverksfönster, framför allt i Frankrike, som enbart varit försedda med glas upptill.121  

Christian Lovén har, som redan nämnts, påpekat att byggnaden har legat med vid utsikt mot 
vattnet. Troligen har detta varit avgörande vid valet av plats.122 Att fönstren har varit öppna pekar, 
tillsammans med placeringen, alltså på att utsikten inifrån byggnaden har varit viktig. Var i byggna-
den fönstren varit placerade går inte säkert att säga utifrån fynden, men utifrån de paralleller som 
finns är det troligt att åtminstone salen varit fönsterförsedd.123 

Från 1918–20 års undersökningar finns flera fynd av fönsterglas. Merparten av detta är senare än palatset, 
men minst en fyndpost innehåller glas som kan vara medeltida. Detta är 4 mm tjockt och starkt korroderat.124  

Arnö, i Övergrans socken, förvärvades enligt ärkebiskopslängden av Magnus Bosson under 1280-
talet. Olof Björnsson (1314–32) lät uppföra stenhus på gården. Fortsatta byggnadsprojekt nämns un-
der 1330-talet och därefter under början av 1400-talet. Gustav Vasa övertog Biskops-Arnö efter re-
formationen och hans son, Johan III, lät bland annat välva kapellet under 1590-talet. Stora om- och 
tillbyggnader gjordes sedan också under 1600-talet.125 

Delar av biskopstidens murade byggnader finns kvar, dels under mark, dels i form av murverk som 
ingår i de två flygelbyggnaderna i söder på den nuvarande gården. Arkeologiska undersökningar av olika 
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omfattning har skett återkommande sedan 1930-talet. Erik B. Lundberg menar att dateringarna av arki-
tekturfragment som är hittade på platsen stämmer väl överens med de skriftliga belägg som talar om ett 
första stenhus under perioden 1314–32. De material som använts är framför allt tegel och gråsten, men 
även kalkstensdetaljer har kommit till bruk. Lundberg och Lars Gezelius har tolkat de olika delarna i 
anläggningen som salsbyggnad, kapell och bostad.126 Christian Lovén betecknar borgen som en saltorn-
anläggning, med förebilder i Tyskland och Danmark, och pekar på att större vikt lagts vid de representa-
tiva än vid de försvarsmässiga funktionerna.127 Det förmodade bostadshuset eller tornborgen har varit ett 
halvkällarhus med en liten förstuga och två rum – motsvarande kammare och stuga – i bottenvåningen.  
I det största rummet finns fyra kryssvalv med en kraftig gråstenspelare i mitten. Åt öster har källargluggar 
bevarats, två i det större rummet och ett i det mindre. Öppningarna har varit gallerförsedda och haft 
huggna, rektangulära kalkstensomfattningar utvändigt. Dageröppningarna har varit ungefär 20×35 cm 
stora. Den övre våningens planlösning är densamma som bottenvåningens, och även här finns en möjlig, 
medeltida fönsteröppning åt öster, senare i så fall omgjord till väggnisch.  

Bottenvåningen och delar av övervåningen av det hus som tolkats som salsbyggnad finns också beva-
rade. På det nedre planet bärs fyra kryssvalv upp av kalkstenskolonner. Rummet har haft sex ljusöpp-
ningar, fyra åt söder och två åt väster, med utvändiga, spetsbågiga blinderingsnischer. Nischerna har se-
nare murats igen, troligen i samband med den ombyggnad som Johan III lät genomföra. Sannolikt var 
det också under denna tid som fönstren förstorades. En av öppningarna i väster ersattes under 1700-talet 
av en ny dörröppning. Själva salen antas under medeltiden ha varit belägen på övervåningen, och förmo-
das inte ha haft murade valv. I övervåningens fasad finns medeltida fönsterbänkar bevarade.128  

Hur fönstren var utformade innan de förstorades är något oklart. Det är troligt att de varit öppna, 
liksom fönstren på Alsnö. Några fynd av masverksfönster eller fönsterglas finns inte noterade från den här 
delen av komplexet. Om fönstren har varit öppna har de gett det representativa rummet en utsikt ut mot 
vattnet. Rummet ovanpå, tolkat som sal, har haft minst två fönster som, med utgångspunkt i solbänkarnas 
bredd, varit lika breda som öppningarna i nedervåningen. In mot gården har salsbyggnaden haft en längs-
gående korridor eller gallerigång i båda våningarna. Under 1600-talet fanns två ljusöppningar bevarade 
i den övre våningens korridor som kan ha varit rester av en rad öppningar framför salen.129 

Kapellet, som inte finns bevarat över mark, är den enda del av anläggningen där masverksfönster med 
glasfals hittats.130 

Från Biskops-Arnö finns vidare ett fynd av en hypocauststen. Det är dock inte känt vilken byggnad 
som varit försett med varmluftsanläggning.131 

Senmedeltida borgar 
Efter de högmedeltida palatsen dröjde det tills 1400-talet innan några motsvarande, representativa sten-
hus uppfördes i Uppland. Under 1430-talet byggdes Örbyhus och mot slutet av århundradet och början 
av det nästkommande privatborgar som Viks slott, Mörby slott och Utö hus. Dessa ingår i den grupp 
”fasta hus” eller enkelhusborgar som ersatte tornen som den vanligaste befästningsformen på frälsegår-
darna under 1400-talet. Christian Lovén ser de kungliga palatsen från senare delen av 1200-talet som före-
bilden för enkelhusborgarna även om dessa, till skillnad från de äldre, kungliga palatsen, var befästa. Även i 
enkelhusborgarna var de representativa funktionerna dock tongivande.132 Under den här perioden, vid slutet 
av 1400-talet och början av 1500-talet, började murade byggnader också uppföras i större skala framför allt 
i Stockholm men också i Uppsala. Under samma tid skedde en intensiv byggnadsverksamhet vid kyrkorna. 
I en stor del av dem slogs tegelvalv under 1400-talet och vapenhus byggdes under samma period. 

I Utö är källarvåningens och halva första våningens murverk av gråsten, medan detaljer som omfatt-
ningar kring fönster och avträdesutlopp, liksom husets övre delar, är av tegel. Nils Gjordsson flyttade till Utö 
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mellan 1470 och 1490 vilket Lovén menar sätter en bakre, möjlig gräns för uppförandet.133 Vid den bygg-
nadsarkeologiska undersökning som genomfördes under senare delen av 1990-talet tidfäste Ove Hidemark 
de äldsta delarna av bevarat murverk till tidigt 1500-tal. Vid undersökningen konstaterades att de två  
nedersta våningarna sannolikt hör till denna period, medan gavelröstena murats om under sent 1700-tal. 
Dagens fönsteröppningar och murverket runt dem hör till 1600-talets mitt. Vid undersökningen konstatera-
des även spår av tidigare, igenmurade öppningar på byggnadens båda långsidor. Dessa har varit stickbågiga 
och av två olika storlekar, troligen hörande till ett par olika fönstergenerationer. Båda storlekarna har funnits 
i husets två övervåningar. Den minsta och sannolikt äldsta typen är ca 50×80 cm stor. De större öppning-
arna mäter ca 80×100 cm och är på sydfasaden placerade lägre ned än de mindre öppningarna. Halv-
källarvåningens tre större, tunnvälvda rum har alla haft varsin ljusglugg. Den åt väster är bevarad i ursprung-
lig form, den åt öster har förstorats.134 I samband med den byggnadsarkeologiska undersökningen gjordes 
också en arkeologisk sådan, som omfattade tre mindre schakt inne i borgen och lika många utanför.  
Utifrån beskrivningen av fönsterglasfynden var dessa av minst tre olika typer; grönt/gröntonat, ljust och 
obestämbart/korroderat. Hypotetiskt kan typerna kopplas till husets olika fönstergenerationer.135 

Viks slott är den andra av Upplands två välbevarade enkelhusborgar från slutet av medeltiden. Christian 
Lovén menar att det är troligt att den nuvarande byggnaden uppfördes runt 1500 av den dåvarande ägaren Nils 
Klausson (Sparre av Ellinge), död 1505. Utvändigt står de senmedeltida murarna kvar upp till den nuvarande 
takhöjden, och de tre nedersta våningarna har även bevarat murverk invändigt.136  

Byggnaden har ursprungligen rymt minst åtta våningar. De två understa våningsplanen är murade i 
gråsten, i övrigt är borgen uppförd i tegel. De tre nedersta och invändigt mest välbevarade våningarna 
karaktäriseras av Lovén som källarliknande, trots att det bara är den understa som delvis är nedgrävd. 
Dessa våningar är välvda och har små fönsteröppningar. Bengt Thordeman, som undersökte byggnaden 
på 1920-talet, kommenterar att gluggarna varit gallerförsedda, ojämnt placerade och av varierande 
storlek. I våning två har ett avträde funnits. Lovén menar att det är möjligt att borgsalen fanns här. 
Avträden har även funnits på plan fyra och fem, som kan ha inrymt bostadsrum för frälsefamiljen samt 
sovrum för gäster och festsal. Det har även funnits ett kapell i slottet. Ett sådant nämns av Aschaneus 

1610. Bland de ”instrument” han räknar upp från kapellet fanns blosstakar.137  
Vid en stor ombyggnad 1656–60 förstorades fönstren kraftigt. De placerades symmetriskt, längs raka 

fönsteraxlar. Ytterligare en omfattande ombyggnad, som också berörde fönstren, genomföres 1796 då den 
översta fönsterraden höjdes.138 I fasaden finns dock spår av ursprungliga fönsteröppningar även över käl-
larvåningarna. I det som varit den sjätte våningen, och alltså troligen ingått i de mer representativa delarna 
av byggnaden, finns spår av minst fem stickbågiga öppningar i fasaden.139  

Mörby slott har varit beläget på en udde i sjön Skedviken, väster om Rimbo. Slottsruinens äldsta delar 
är senmedeltida, troligen från mitten av 1400-talet. Lovén karaktäriserar den ursprungliga byggnaden 
som en enkelhusborg.140 Tuulse påpekar att det är osäkert hur mycket av det äldsta, rektangulära stenhu-
sets murverk som finns kvar i slottets norra länga. Stenhuset har haft två meter tjocka gråstensmurar med 
omfattningar av tegel i bottenvåningen. Den första övervåningen, vars murverk delvis är bevarat, har varit 
indelad i två rum med bjälklagstak. Bara det ena rummet hade en öppen spis. In till detta rum fanns det 
en ingång direkt utifrån. Ingen inre förbindelse mellan bottenvåningen och den övre våningen fanns vid 
denna tid. Senare, då en sådan togs upp, gjordes den gamla ingången om till öppen spis. Tre källarfönster i 
norr och ett igenmurat sådant i öster hör till det som bevarats från det äldsta stenhuset. En dörröppning är 
korgbågig, i övrigt är de tidiga muröppningarna stickbågiga. I en dörröppning på norra sidan finns en liten 
nisch, tolkad som avsedd för belysningsredskap. Med början under 1550-talet byggdes borgen om, möjligen 
efter en brand, av den dåvarande ägaren Gabriel Kristiernsson Oxenstierna (ca 1500–85). Från denna tid 
finns spår av väggmålningar i tornrummet och kakelfragment, funna vid 1930-talets utgrävningar. I slottets 
övre våningar byggdes rektangulära, regelbundet placerade fönster med överliggare av ek, troligen från 
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1570-talet. Möjligen hör även de rester av kvadermålning som kunnat iakttas på fasaden till andra halvan 
av 1500-talet. Stora förändringar ägde rum även efter detta, under första delen av 1600-talet, då Gabriel 
Bengtsson Oxenstierna (1586–1656) innehade slottet. Fönstren hörde även denna gång till det som för-
ändrades. Delar av sandstensomfattningar till spisar och fragment av stuckdekor hör till fynden från denna 
byggnadsfas. Redan under slutet av århundradet övergavs sedan slottet och fick förfalla.141 Av de fönster som 
uppmätts i fasaden har de minsta öppningarna, i källarvåningen, en dageröppning som är ca 0,2×0,4 m. 
Dessa är stickbågiga, med skråkantade sidor. I de översta våningarna finns fönsteröppningar som sannolikt 
hör till den sista generationen fönsterförändringar, från första delen av 1600-talet. Dessa är rektangulära och 
har dageröppningar som är ca 1,8 m breda och minst 2,6 m höga.142 

Gabriel Bengtsson byggde inte bara om slottet utan lät även etablera två glasbruk i närheten – Hyttvreten 
och Fixbyle. Det första var i bruk 1630–39, det andra 1641–69.143 Johannes Bureus köpte 1633 labora-
torieglas från ”Mörby glasmakaren” – olika former av kolvar, ”separierglas” samt flaskor – men också glas 
för hushållsbruk.144 Fragment av laboratorieglas hör också till fynden från utgrävningarna av slottet.145  

I samband med att murarna grävdes fram av beredskapsarbetare under 1930-talet tillvaratogs en an-
senlig mängd föremålsfynd. Förutom de nämnda kakelfragmenten, som är grön- och svartglaserade, finns 
åtskilliga glaskärl och fönsterglasfragment samt delar av flera belysningsredskap (se nedan). Dessa och en 
rad andra fynd förstärker bilden av ett slott med påkostad inredning och dyrbara inventarier.146 Fönster-
glaset är, med undantag för en skärva ofärgat och en skärva ljusgult glas, grönt eller ljust grönt. Glasets 
tjocklek varierar mellan ca 1,5 och 3 mm. Både rutor med kröjslad och med skuren kant förekommer. 
Skurna kanter är vanligast och hör troligen till den sista ombyggnadsfasen under 1600-talets första del. 
Flera rutor har delvis obearbetade, skurna/brutna, delvis kröjslade kanter. Bland de rutformer som kan 
identifieras finns husgavelformade och rektangulära sådana. En tendens i materialet är att de rutor som 
har kröjslade kanter, och sannolikt är äldre, i högre grad hade mångkantiga former. Flera av dessa är 
dessutom av ojämnt, ibland till och med buckligt, glas. De husgavelformade rutorna, som troligen utgjort 
en övre bård i ett fönster från första delen av 1600-talet, var mellan 7,5 och 7,8 cm breda. De rektangulära 
rutor där bredden gick att mäta var hälften så breda, ca 3 eller 4 cm. Vilken form av mönster dessa rutor 
kombinerats i är ovisst. Bland materialet finns även glasmästerispill, vilket visar att rutor har tillverkats på 
plats. Inga av de fragment som tillvaratogs var bemålade, men enstaka rutor hade rundad, konkav, kant, 
vilket kan tyda på att medaljongrutor, kanske med vapenmålningar, förekommit.147 

I Venngarns slott ingår ett medeltida hus, 13×8 m stort, med två rum i källarplanet. Förutom källaren 
finns den västra fasaden kvar av detta. Källaren är välvd och över denna har troligen två övervåningar 
funnits. Vid slutet av 1400-talet byggdes en flygel, även denna med välvd källare och två övervåningar. 
Vid renoveringar av slottet har spår efter stickbågiga fönster konstaterats.148 Vid början av 1600-talet 
uppfördes ytterligare en flygel. På förlagan till avbildningen i Erik Dahlbergs Sveciaverk visas ett renässanspa-
lats, med symmetriskt placerade, höga fönster och målade fönsteromfattningar. Vid mitten av 1600-talet, strax 
efter att bilden gjordes, byggdes slottet åter om av den nye ägaren, Magnus Gabriel De la Gardie. De fönster 
som sattes in vid ombyggnaden har mitt- och tvärpost av trä och fyra träbågar med små, blyspröjsade rutor.149 

Vid Svartsjö slott byggdes ett medeltida stenhus om av Gustav Vasa och förvandlades därefter av Johan 
III till ett renässansslott. Byggnaden brann ned 1687.150 Merparten av fönsterglasfynden härifrån utgörs 
av ljust grönt eller grönt glas, men även avfärgat och gulaktigt glas förekommer. Där rutornas form fram-
träder är dessa mestadels kantiga, bland annat rombiska. Även rutor med rundad kant förekommer. En 
av dessa är av grönt, buckligt glas. Både kröjslade och skurna kanter förekommer, samt enstaka skärvor 
glasmästerispill. Merparten av glaset är 1,2–1,9 mm tjockt, enstaka skärvor är tjockare, ca 3–4 mm. Svart- 
och grönglaserat kakel finns också bland fynden.151 Materialet påminner med andra ord om delar av det 

                                                        
141 Tuulse 1952b, s. 19–23, 28–32, 62–64, 79, 82–97, 121–122. 
142 Tuulse 1952b, fig. 22, 30 och 36 
143 Tisell 2001; Henricson 2016, s. 69 
144 Hildebrand 1910, s. 304–305; Henricson 2016, s. 69 
145 SHM inv. 21153 
146 Tuulse 1952b, s. 7, 14–15; SHM inv. 21153 
147 SHM inv. 21153 
148 Rosell 1988; Lovén 1996, s. 475 
149 Rosell 1988, s. 9–12, 15, fig. 5, 23 
150 Tuulse 1956b, s. 286 not 1 
151 SHM inv. 22193 



från Mörby slott och visar att renässansfönster med medaljongrutor funnits. Möjligen är det dessa som 
Johan III beställt åt sin syster Elisabet på 1570-talet. Från denna tid finns uppgifter om att han ska ha låtit 
förstora fönstren och sätta in glasrutor, liksom att det blivit problem med leveranserna.152  

Belysningsredskap 
Generellt finns få belysningsredskap från de platser som tas upp här, vilket sannolikt beror på att det på 
alla utom tre av platserna endast utförts begränsade undersökningar i anslutning till byggnaderna. Från 
Alsnö hus och Mörby slott, där mer omfattande undersökningar har utförts, finns också flera fynd av 
belysningsredskap. Vid det högmedeltida Alsnö hus hittades hela nio ljushållare varav minst två var vinkel-
böjda, och kan ha suttit inmurade i en vägg.153 Dessutom fanns ett ca 14 mm stort, blomformat beslag med 
rektangulärt hål i mitten och upphängningshål i kanten, som kan ha suttit på en ljuskrona av järn.154 Vid 
Mörby slott, som troligen varit i bruk från 1400-talets mitt och fram till senare delen av 1600-talet, fanns 
delar av en ljusstake eller ljuskrona av mässing bland fynden, samt en järntupp som kan ha hört till en 
ljusstake.155 År 1656 skänktes ett par tvåarmade malmljusstakar med de oxenstiernska och banérska vapnen 
till den dåvarande Esterna kyrka från Mörby.156 Det är inte omöjligt att dessa tidigare har använts på slottet. 

Inga belysningsredskap finns omnämnda från undersökningarna på Biskops-Arnö, vilket förmodligen 
främst beror på att alla föremålsfynd av järn från undersökningen inte är registrerade och redovisade.157  
I en förteckning från 1444 räknas inventarierna upp i de rum de förvaras i. Som förvaringsutrymmen nämns 
ett herrskapshärbärge, en förrådskammare och en källare. Av möbler är det endast ett par ”tjänarsängar” som 
räknas upp. De ljusredskap som nämns är två ljusstakar.158 Vid en annan biskopsborg, Tunaborgen i Österåker, 
hittades nyligen en gjuten ljushållare på ringfot från en ljuskrona eller ljusstake, troligen från 1400-talet.159 

Bland det som förvarades i barfreden vid Stora Benhamra nämns en ljusstake av mässing och nio av 
järn. I fataburen fanns två mässingsljusstakar på övervåningen samt fyra järnljusstakar på bottenvåningen. 
Ytterligare tre ljusstakar av mässing nämns bland det husgeråd som tycks ha varit i bruk.160  

Fynden från Alsnö hus och Mörby slott avviker tydligt från belysningsredskapen från undersökningarna 
av de andra, samtida gårdar som tagits upp tidigare i kapitlet. Nio ljushållare finns inte från någon annan 
undersökning på landsbygden, vilket framstår som ännu mer med tanke på att det är fråga om en enskild 
byggnad som sammanlagt använts under mindre än ett århundrade, förmodligen dessutom enbart sommartid. 
Ljusredskapen från Mörby slott är inte lika många, men de som hittats tycks ha varit förhållandevis exklusiva. 

Fönster och utsikt  
Det ofta bokstavligt talat upphöjda läget med vid utsikt var inte något nytt för medeltidens representativa 
byggnader, däremot var det sannolikt en nyhet att utsikten kunde betraktas inifrån. Fönster, både öppna 
och glasförsedda sådana, och utsikt mot vatten eller vidder var sannolikt en del av det som befäste de övre 
samhällsskiktens position.161 Vid Alsnö hus har öppna eller delvis öppna tvådelade fönster funnits, och det 
är sannolikt att utsikten, tillsammans med ljusinsläpp dagtid, var en viktig funktion som fönstren fyllde här. 
Bland fragmenten av fönsteromfattningar fanns både sådana med och utan glasfals. Några fönster, eller 
snarare överdelar av fönster, har med andra ord varit försedda med fönsterglas. Minst ett av fönsterglasfyn-
den från undersökningarna är också sannolikt medeltida.162 Fönstrens nedre fält har troligen varit öppna.  

Från Alsnö finns vidare fynd av röda kalkstenskolonnetter med täljstenskapitäl. Thordeman tänker sig 
att dessa flankerat masverksfönstren.163 Med tanke på att den här typen av kolonnetter förekommer som 
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avdelare i tvådelade fönsteröppningar och i gallerigångar är det tänkbart att de istället hör till andra öpp-
ningar – även dessa i så fall öppna.164 En möjlighet är att de ingått i en gallerigång som funnits i anslutning 
till festsalen, i likhet med den som troligen funnits vid Biskops-Arnö. Här, i biskopsborgen på Arnö, har 
salen haft åtminstone två fönster, med okänd utformning. I våningen under har hela sex ljusöppningar 
funnits, fyra åt söder och två åt väster. Varken delar av masverksfönster eller fönsterglas nämns från den 
här delen av anläggningen. Möjligen har fönstren även här varit öppna. Fyra av undervåningens och de 
två fönstren i salen vetter mot söder och vattnet. Även här kan placeringen ha motiverats av utsikten. Den 
enda plats där delar av masverksfönster finns redovisade är kapellet, som alltså troligen varit försett med 
glasfönster. Hur bostadshusets eller tornborgens fönster sett ut är mer oklart. I halvkällaren har två gluggar 
dock bevarats i det större rummet och en i det mindre. Öppningarna har varit ungefär 20×35 cm stora 
och försedda med galler. Utvändigt har de haft huggna, rektangulära kalkstensomfattningar. I den övre 
våningen finns en väggnisch i öster, tolkad som en möjlig, igenmurad fönsteröppning. 

I Utö hus, Viks slott och Mörby slott har det funnits stickbågiga fönsteröppningar som förstorats  
successivt. Från Mörby slott finns ett relativt stort antal fönsterglasfragment tillvaratagna. Materialet re-
presenterar minst två generationer glasfönster. Den yngsta av dessa hör till den sista ombyggnaden, som 
troligen skedde något före 1650. Glasfönstren har under denna tid troligen krönts upptill av en bård av 
husgavelformade rutor. Från denna fas fanns också glasmästerispill, vilket visar att rutor tillverkats på 
plats. Det ligger nära till hands att tänka sig att glaset kom från något av de glasbruk som godsinnehavaren 
Gabriel Bengtsson Oxenstierna lät grunda i närheten, Hyttvreten och Fixbyle. De rutor som troligen var 
äldre, och i högre grad kröjslade, uppvisade fler mångkantiga former. De var dessutom gjorda av mer 
ojämnt, ibland buckligt, glas. Det är troligt att detta glas hör till fönster med rombiska rutor som satts in 
vid ombyggnaden på 1560-talet, eller möjligen redan vid 1400-talets byggnad. 

Fönstren vid Utö hus har hunnit byggas om en gång mellan slutet av 1400-talet och mitten av 1600-
talet, då de nuvarande fönsteröppningarna togs upp. Vid Vik finns spår efter minst fem stickbågiga  
öppningar i fasaden i det som varit den sjätte våningen, vilken troligen utgjort en representativ del av 
byggnaden. Dessutom är ursprungliga öppningar bevarade i de tre understa våningarna. Dessa har varit 
gallerförsedda. Thordeman menar att de tidiga fönstren sannolikt varit av samma storlek som de bevarade 
gluggarna i våning tre.165 Även här ändrades fönster och fönstersättning vid en stor ombyggnad 1656–60. 
Också vid Venngarns slott byggdes fönstren om vid denna tid. 

I alla fyra byggnaderna har mindre, stickbågiga öppningar alltså funnits från början. I Mörby och på Utö 
har dessa byggts om och försetts med större fönster i samma stil under senare delen av 1500-talet. Ingen 
datering finns av ombyggnaden på Utö. Vid 1600-talets mitt försågs sedan alla fyra byggnaderna med be-
tydligt större rektangulära fönster, symmetriskt placerade längs raka fönsteraxlar. Liksom Alsnö och  
Biskops-Arnö har enkelhusborgarna legat med utsikt mot vattnet. De fönsterglasfynd som gjorts vid Utö och 
Mörby kan inte säkert knytas till den äldsta fönstergenerationen här. Mindre, stickbågiga fönster som de som 
från början funnits i byggnaderna har både förekommit som gallerförsedda och som försedda med fönsterglas. 
Det troliga är dock att glasfönster funnits åtminstone i de övre våningarna och att dessa i så fall haft rombiska, 
blyspröjsade rutor av grönt fönsterglas. Glasfönstren har i så fall dämpat effekten av utsikten mot vattnet. 

De fyra senmedeltida byggnaderna speglar tydligt förändringen i användandet av fönster under kanske 
framför allt senare delen av 1500-talet och första delen av 1600-talet. Förutom att förändringen har gått 
mot fler och större fönster, har dessa också varit jämnare och mer symmetriskt placerade. Fönstren har 
blivit delar av en symmetrisk fasad och skapat ett mer enhetligt ljusinsläpp i hela byggnaden. 

Städernas byggnader 
Som redan nämnts finns det stora likheter mellan det tidigmedeltida byggnadsskicket på landsbygden och 
i det som senare kallas städer. Inga treskeppiga hus har dock påträffats i vare sig Sigtuna eller Uppsala. 
Murade byggnader, knutna till det världsliga och andliga frälset, fanns under högmedeltid däremot både 

                                                        
164 Ett litet kolonnettkapitäl av kalksten från runt 1200 har använts som ljushållare i Stockholms-Näs kyrka men kom-
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165 Thordeman 1928, s. 15–16, fig. 19  



på landsbygden och i städerna. Under senmedeltiden var dock andelen murade byggnader betydligt större 
i både Stockholm och Uppsala än på landsbygden. Främst i Stockholm förekom även korsvirkesbyggnader 
under denna tid. Också i fråga om förekomsten av fönster och fönsterglas är skillnaden mellan stad och 
landsbygd störst under senmedeltiden. 

I den följande genomgången tas i huvudsak tre av landskapets medeltida städer upp – Sigtuna, 
Stockholm och Uppsala. Härifrån finns det omfattande arkeologiska material och dessutom en rad 
publikationer som berör städernas medeltida bebyggelse.166 

Sigtuna 
I Sigtuna har den äldsta bebyggelsefasen daterats till ca 980. Staden har tolkats som medvetet anlagd.167 
Både vad gäller planläggning, tomtstruktur och bebyggelse har resultaten av undersökningarna i kvarteret 
Trädgårdsmästaren 1988–90 – de mest omfattande som dittills genomförts i staden – i hög grad fått stå 
som modell för hela det tidigmedeltida Sigtuna.168 Här undersöktes välbevarade lämningar inom fyra 
medeltida stadstomter. Tomterna har varit långsmala, med kortsidan mot långgatan. De har efter hand 
förlängts och dessutom successivt fyllts ut med fler byggnader. Bredden, mätt från dike till dike, varierade 
mellan ca 3 och 4 m. Mellan varannan tomt fanns smala passager vilket skapade ca 8 m breda kvarter.169 
I kvarteret Urmakaren, där två hela och sex delar av tomter undersöktes, har tomtbredden varit ca 5–6 
m.170 Mellan de av gårdarna som legat vägg i vägg har det inte funnits några passager eller gränder utan 
enbart ett dropprum, som genom de olika faserna var lika stort som mellanrummet mellan de tätast pla-
cerade byggnaderna inom tomterna. Mellanrummens bredd varierade i kvarteret Trädgårdsmästaren  
under 900- och 1000-talet mellan ca 0,2 och 1,7 m. Under andra halvan av 1000-talet krympte mellan-
rummen både mellan byggnaderna och mellan gårdarna. Passagernas bredd, mätt mellan husväggarna 
på båda sidor passagen, var under slutet av 900-talet mellan 1,3 och 3 m och i början av 1000-talet runt 
1,7 m. Ett par årtionden senare, 1020–50, hade bredden minskat så att det på ett par platser bara var  
1 m mellan huskropparna. Avståndet fortsatte att vara 1–2 m under 1100-talet. Orsaken till att mellan-
rummen smalnade var dels att fler hus byggts, dels att dessa gjorts större. Under slutet av 900-talet fanns 
det 2–3 hus per tomt medan antalet under 1000-talet var 3–5.171  

Passagerna mellan gårdarna har karaktäriserats som sådana snarare än som tvärgränder. Sten Tesch 
menar att de inte hörde till stadens offentliga ytor utan var av mer privat karaktär. För detta talar det 
faktum att passagerna var som smalast mot gatan medan de vidgade sig inåt.172 Detta stämmer dock inte 
under de tidigaste faserna. Att förtätningen ökade mot gatan i högre grad än inne på tomterna kan också 
ses som att behovet av den typ av byggnader som fanns här – hantverksbodar – samt exponeringen ut 
mot gatan var större än byggandet av fler bostadshus. 

Från mitten av 1000-talet skedde en tydligare rumslig separation av olika typer av aktiviteter inom 
tomterna. Från samma tid börjar spår av specialiserat hantverk framträda. Björn Pettersson har lyft fram 
att tomterna varit indelade i olika zoner. Längst fram mot långgatan fanns verkstäder. Vid slutet av 1000-
talet började även dubbla hantverksbodar förekomma. Bakom verkstäderna fanns en zon med mer  
varierad verksamhet och ekonomibyggnader utan eldstäder, bland annat bodar. Längst in på tomten stod 
bostadshusen. Dessa var av två typer, dels stugor som hade hörnhärd, dels hall-liknande, något längre 
byggnader med mittplacerad härd. Husen med mitthärd var konsekvent placerade längst in på tomten, 
medan stugorna med hörnhärd fanns ett steg längre fram, närmare verkstäderna och bodarna. Pettersson 

                                                        
166 Några motsvarande sammanställningar finns inte för Enköping, även om en översiktlig beskrivning av det arkeologiska 
källäget har gjorts i samband med upprättandet av ett stads-GIS (Ölund & Kjellberg 2010). Två omfattande, nyligen  
genomförda undersökningar i kvarteret Fältskären (Lagerstedt (red.) 2019) och Traktören har också bidragit avsevärt till 
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tidigmodern tid, är materialet sparsamt och kunskapen om den senmedeltida och tidigmoderna bebyggelsen bristfällig. 
167 T.ex. Tesch 2001, s. 723, 733; 2007; Ros 2009, s. 108 
168 Wikström 2008a, s. 11–12 och där anförd litteratur; Söderberg 2011a, s. 23. Utifrån senare undersökningar har 
denna bild dock ifrågasatts på flera punkter. Bland annat är dikenas funktion som tomtgränser i det äldsta skedet i 
kvarteret Trädgårdsmästaren omdiskuterad. 
169 Tesch 2007; Söderberg 2011a. De yngre kulturlagren var mer fragmentariska vilket gör att bebyggelsestrukturen är 
svår att följa efter 1200-talet. 
170 Ros 2009, s. 215 
171 Söderberg 2011a; 2011b, fig. 19, 29, 37, 50, 59, 71, 84, 93, 100 
172 Tesch 2007 



har föreslagit att de sistnämnda fungerade som vardagsstugor. Vid dessa hittades bland annat stora mäng-
der keramik. De hall-liknande byggnaderna har varit mer välstädade, här hittades färre föremål. De kan 
ha fyllt sociala funktioner, använts vid möten och sammankomster.173 Sten Tesch pekar vidare på avsak-
naden av byggnader kopplade till agrar verksamhet – som stall och lador – på tomterna och menar att 
hallarna eller gillestugorna var representativa byggnader som användes av gårdsägare vars huvudgårdar 
fanns på landsbygden. Genom detta skilde sig det tidigmedeltida Sigtuna från de städer som växte fram 
under 1200-talet, ”efter tysk modell”, påpekar Tesch.174 

Byggnader  
Många hus i Sigtuna tycks ha varit relativt kortlivade, de kan ha stått i mellan tio och femtio år innan de 
byggts om eller ersatts.175 Detta, i kombination med att lämningarna är välbevarade, har gjort att ett stort 
antal byggnader kunnat undersökas inom relativt små ytor. I kvarteret Trädgårdsmästaren undersöktes 
lämningar efter sammanlagt ett hundratal bostads- och verkstadshus.176 De byggnadstekniker som före-
kom var skiftesverk, knuttimring och flätverk. Den tidigaste bebyggelsen, från slutet av 900-talet, karaktä-
riserades av lättare konstruktioner, som mindre, stolpburna hus med flätverksväggar. De knuttimrade 
byggnaderna var vanligen ca 4,5×5 m stora, i regel med golv som var anlagda direkt på marken. Detta 
utgjordes av ett lerlager som gick upp mot träsyllen, vilket skapade en mer eller mindre tät syllstensram. 
Även syllstocken och utsidan av stengrunden kunde kläs in i lera. Härdarna fanns antingen mitt på golvet 
eller i hörnet av rummet. Tak av torv har kunnat spåras i flera nedbrunna hus. Troligen har verkstäder 
och förrådshus haft lättare takkonstruktioner. Under början av 1000-talet började timrade hus ställas på 
syllstenar. Även hus med fältverksväggar ställdes nu på träsyllsramar. I början, under 1000-talet, gjordes 

                                                        
173 Pettersson 1995, s. 70–74; 2007, s. 8; Söderberg 2011a; Tesch 2001, s. 729–731. Sten Tesch (2001, s. 731) pekar på 
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176 Pettersson 1990; Wikström (red.) 2011 

Figur 52. Karta över Sigtuna med platser som nämns här och i kapitel 3 markerade. Underlag för kartan i Douglas 
1978 och Ljung 2019. 



dessa kraftigare än under det nästföljande skedet, ca 1125–60.177 Från de tre sista bebyggelsefaserna i 
kvarteret Trädgårdsmästaren, motsvarande tiden 1175–1260, fanns färre hus bevarade. De yngre och 
ytligare lagren var betydligt mer påverkade av senare tiders händelser på platsen, och från den sista fasen, 
1230–60, fanns bara fragmentariska byggnadslämningar kvar.178  

I kvarteret Urmakaren undersöktes 1990 lämningar efter sammanlagt 74 byggnader eller delar av 
byggnader. Materialet har behandlats av Jonas Ros i boken Stad och gård. Han menar att inget av husen i 
den undersökta delen av kvarteret varit knuttimrade. Golven i dem har utgjorts av lera eller trampad jord. 
Inga trägolv kunde däremot konstateras. Spår efter möjliga bänkar fanns i fyra hus.179 

I kvarteret Humlegården undersöktes delar av sex stadsgårdar med lämningar efter minst 30 byggna-
der, med dateringar från sent 900-tal till tidigt 1100-tal, år 2006. Fem av tomterna tycktes ha varit place-
rade med kortsidan mot en gata medan den sjätte tomten, som funnits på andra sidan gatan, tycks ha löpt 
parallellt med denna. Den avvek också från de övriga tomterna genom fynd som signalerade att det rörde 
sig om en högstatusmiljö.180 Under slutet av 980-talet fanns det en byggnad på denna tomt och i näst-
följande fas, runt år 1000, tre sådana. Av de sistnämnda hade en tre rum och lerklinade väggar, som med 
tanke på att huset stod på syllstenar bör ha ingått i en ramverkskonstruktion. I det östra rummet fanns 
stora syllstenar, vilket föranlett en tolkning att detta rum varit försett med trägolv. I det västra rummet har 
en härd funnits. Här fanns bland annat spår som kunde kopplas till silversmide och hornhantverk. Om-
kring 1080 har tomten övergått till att användas som kyrkogård.181 

Bland de byggnadslämningar som undersökts i kvarteret Gertrud 1983 fanns redan i första fasen, från tiden 
före 980, ett troligt skiftesverkshus med hörnplacerad härd, som det funnits ett rökfång över. Ett liknande hus 
fanns även i nästa fas, 980–1010. Under den påföljande fasen, 1010–40 uppfördes de första knuttimrade husen 
på platsen. Därefter, 1040–70, byggdes bland annat ett ramverkshus med lerklinade flätverksväggar. Någon 
gång efter 1070 tycks den östra tomten ha avhysts. Även här har en kyrkogård anlagts på platsen.182 
I staden med de många trähusen byggdes tidigt flera stenkyrkor. Sten Tesch menar att stenkyrkobyggan-
det hör till perioden 1080–1150 medan Ann Catherine Bonnier anger att kyrkorna uppförts under 1100-
talets början. Sammanlagt byggdes sex, möjligen sju, kyrkor av sten under denna period. Förutom dessa 
finns två kapell omnämnda och troligen har flera träkyrkor funnits. Två av stenkyrkorna revs tidigt och 
framträder därför inte i några skriftliga källor. De övriga – S:t Per, S:t Nicolaus, S:t Lars och S:t Olof – 
ödelades efter reformationen. Enbart Mariakyrkan, dominikankonventets kyrka, blev kvar. Under senme-
deltiden byggdes ytterligare en kyrka, S:ta Gertrud, i stadens utkant.183 Stadens ställning som kyrklig cen-
tralort inleddes dock tidigare än kyrkobyggandet. Fynden av runstenar, tidigkristna gravmonument, häng-
kors och gjutformar hör till det som talar för detta.184  

Utöver kyrkorna och dominikankonventets byggnader har få sådana varit murade. Biskopshuset, om-
talat 1311, ska ha funnits norr om klosterkyrkan. När Aschanaeus beskrev staden 1612 angav han att det 
fanns synliga murar kvar efter detta och murrester har senare vid flera tillfällen konstaterats på platsen.185 
På 1940-talet upptäcktes lämningar efter en 26×12 m stor tegelbyggnad på gråstenssockel, öster om  
Mariakyrkan. Wilhelm Holmqvist menar att byggnaden har varit samtida med klostret, söder om kyrkan, 
men inte hört till detta. Fynden från undersökningen kan dateras till tiden från omkring 1250 och fram 
till första halvan av 1500-talet och visar att byggnaden varit påkostad. Delar av ribbtegel från valv och 
profilerat tegel som ingått i portaler och fönsteröppningar fanns bland fynden, liksom bemålat fönsterglas. 
Holmqvist menar att utformningen tyder på att det rört sig om en publik byggnad, möjligen ett hospital. 
Ett sådant finns omnämnt 1278, men antas ha varit beläget i den västra delen av staden. Sten Tesch har 
framfört att byggnaden istället skulle kunna vara det omtalade biskopshuset. Murarna som Aschanaeus 
såg norr om kyrkan skulle i så fall kunnat vara stora tegelugnar från klostertiden, menar Tesch. Christian 
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184 Zachrisson 1998, s. 151–152; Tesch 2000, s. 4–5; 2017, s. 30–32; Ljung 2019 
185 Douglas 1978, s. 13 



Lovén har istället föreslagit att huset kan ha utgjort en kunglig palatsbyggnad, en föregångare till de folk-
ungapalats som uppfördes under 1270-talet. Det finns dock inte några skriftliga belägg för en kungsgård i 
Sigtuna vid mitten av 1200-talet.186 Byggnaden tycks ha drabbats av en eldsvåda vid slutet av 1400- eller 
början av 1500-talet. Vid återuppbyggnaden uppfördes ett nytt hus, i rät vinkel mot det gamla.187 

Eldstäder 
De eldstäder som undersökts i de tidigmedeltida husen i Sigtuna har främst varit öppna sådana. Både 
uppbyggda härdar och eldstäder placerade direkt på marken har funnits. I kvarteret Trädgårdsmästaren 
var de senare härdarna högre uppbyggda än de tidigare. Eldstäderna har antingen varit placerade mitt  
i eller i hörnet av rummen.188 I kvarteret Urmakaren var relativt få av härdarna uppbyggda av stenar. 
Placeringen var även här mitt i eller i hörnet av rummet, men också mitthärdar med dragning mot en 
vägg förekom. I en av de byggnader som karaktäriserats som hallbyggnad fanns vad som tolkas som en 
kollapsad rökugn.189 Lerklädda rökfång har kunnat konstateras i kvarteret Urmakaren, i lämningarna efter 
ett hus med hörnplacerad härd från före 980, samt i kvarteret S:ta Gertrud.190  

Få fynd har gjorts som kan kopplas till rökfri uppvärmning i det tidig- och högmedeltida Sigtuna. På 
minst två platser i staden kan dock hypocaustanläggningar ha funnits. Från dominikankonventet finns 
fynd av hypocauststenar och i kvarteret Urmakaren finns lämningar av vad Jonas Ros menar varit en 
hypocaustugn. Han föreslår att denna använts vid en byggnad som hört till ett annat konvent.191  

Belysningsredskap 
I Sigtuna museums samlingar finns ett hundratal lampfynd från arkeologiska undersökningar.192 Ett ovanligt 
stort antal keramiklampor, 24 stycken, hittades vid undersökningen i kvarteret Trädgårdsmästaren. Fynden 
hörde till skikt från perioden 1050–1230. En tredjedel av lamporna hittades i lager från 1200–30.193 Mats 
Roslund räknar till elva varianter av lampor eller skålar i materialet. Få av dem är ornerade. Lampor på hög 
fot finns från 1100-talets andra fjärdedel.194 Lamporna har framför allt hittats i den västra delen av under-
sökningsytan. Två av de tre hus där lampfynd gjorts har karaktäriserats som hantverkshus. Båda hör till tiden 
1175–1200. Det tredje och sista fyndet gjordes inne i ett hus med mitthärd, daterat 1230–60.195 

Förutom lampfynden från kvarteret Trädgårdsmästaren har förhållandevis få belysningsredskap hittats 
vid de arkeologiska undersökningarna. I samma kvarter påträffades dock även två ljushållare. Fynden hörde 
till faser med dateringar till 1200–30 respektive 1230–60.196 Ytterligare en ljushållare hittades år 1938 i 
samma kvarter.197 I kvarteret S:ta Gertrud har, som nämnts i kapitel 3, en ljushållare av järn, med vinkelböjt, 
avbrutet skaft och en mycket liten ljusholk hittats. Ljushållaren har utifrån fyndsammanhanget daterats till 
1040–70, vilket gör den till det äldsta daterade fyndet av en ljushållare i Uppland. Totalt är den ca 4,8 cm lång. 
Holken är ungefär 10 mm hög och 12 mm vid. Inga övriga ljusredskap hittades vid undersökningen.198 Från 
dominikankonventet finns två ljushållare av järn registrerade. Båda hittades i hus D, i samma byggnad där 
glasmästerispill påträffades.199 Bland fynden från stenbyggnaden öster om klostret finns dels två ljushållare, 
varav den ena troligen är en del av en flerarmad smidesljusstake, dels möjliga delar till en ljuskrona.200 
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I Mariakyrkans västportal finns slutligen ett så kallat luminarium i sandsten med åtta lampskålar.201 
Den är inmurad efter 1237, då kyrkan uppfördes, och är alltså från tiden före dominikankonventet.202 

 
 

Fas 4 1050–1075 
Fas 5 1075–1100 
Fas 6 1100–1125 
Fas 7 1125–1175 
Fas 8 1175–1200 
Fas 9 1200–1230 
Fas 10  1230–1260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fönster, fönsterglas och glashantverk 
Den sammantagna bilden undersökningarna ger är att det tidigmedeltida Sigtuna präglades av tät, låg 
bebyggelse. Mellanrummen mellan husen har varit dropprum och passager, anpassade för framkomlighet 
men knappast för att skapa möjligheter för ljusinsläpp. Om det har funnits öppningar likt den i flätverkshuset 
i Hedeby (se kapitel 2) är det troligt att de haft samma placering som denna – ut mot gatan. Med tanke på 
att byggnaderna här tolkats som hantverksbodar, att de flesta av dem saknat eldstäder och att det sannolikt 
var förhållandevis trångt i staden, vilket begränsade möjligheterna att arbeta utomhus något, bör det ha funnits 
ett behov av dagsljusbelysning här. Några konkreta belägg för fönster eller ljusöppningar finns dock inte. 

Mängden fönsterglasfynd är avsevärt mindre från Sigtuna än från Stockholm och Uppsala, vilket har 
med den kronologiska tyngdpunkten i tidig medeltid att göra. Å andra sidan finns det tidiga fynd av 
planglas härifrån, även om det i flera fall är tveksamt om fynden från de äldsta faserna använts som 
fönsterglas. I fyndlistan från undersökningarna i kvarteret Trädgårdsmästaren upptas sammanlagt 44 
fyndposter av fönsterglas. Två av dessa finns redan i den första fasen, daterad till 985–1000, och tre i 
fas fyra med dateringar till 1050–1075. Från fas 7 och framåt finns minst fem fynd i alla faser. Lars G. 
Henricson nämner fönsterglasfynden i publikationen Makt och människor, som skrevs direkt efter att under-
sökningen avslutats. Senare har han gjort en inventering som omfattar glasfynd från Trädgårdsmästaren 
och nio andra undersökningar. Här berörs visserligen enbart kärl och ”föremål”, men vissa av de fynd 
som tidigare registrerats som fönsterglas finns med eftersom de av Henricson tolkas som kärl.203 Detta 
gäller alla utom ett av fynden registrerade som fönsterglas från fas 1 och 4. Det återstående, ett fynd från 
fas 1, betecknas istället som konvext spegelglas.204 

                                                        
201 Floderus 1935, s. 213 
202 Stolt 1977, s. 206 
203 Henricson 1990; 2006b; 2011b 
204 Henricson 2011b, s. 7–10, 34, F 10727, 10651 (spegelglas), 8517, 14759, 23268.  

Figur 53. Fynd av lampor i keramik från kvarteret Trädgårdsmästaren 9 och 10. Sammanställning efter Söderberg 2011, utifrån 
fyndtabellens rutangivelser. Planen visar bebyggelsen under fas 9. Plan Sigtuna museum, grafisk bearbetning Linda Qviström. 



Från fas 7 finns fem skärvor fönsterglas registrerade, varav två utgörs av sentida glas. Ett fynd saknades 
vid genomgången men var registrerat som ”kyrkfönsterglas?”, vilket troligen innebär att det var fråga om 
medeltida glas. De resterande två fynden var starkt korroderade. Den ena skärvan utgörs sannolikt av rött 
överfångsglas, där ytan fallit av. Den andra var av ca 4 mm tjockt vedaskglas som troligen varit ljust från 
början. Från fas 8 fanns också glas som använts för infattning, främst på tomt V och det är möjligt att 
även planglasfynden från fasen varit tänkta att användas på samma sätt. En 4×8 mm stor, opak, turkos 
bit sodaglas kan möjligen ha importerats som råmaterial i form av tesserae. Henricson uppmärksammar 
ett annat sådant fynd från samma undersökning, av guldfoliebelagt glas. Detta är för övrigt det enda fyndet 
av det slaget som framkom från de tio un-
dersökningar som inventerades. 205 

Bland de fynd som fördes till fas 9 
fanns fjorton poster registrerade som 
planglas i fyndlistan. Av dessa utgjordes 
dock sex poster av sentida glas och fem, 
möjligen sex, av de övriga fynden kommer 
troligen från glaskärl. De återstående två 
eller tre fynden utgjordes dels av vad som 
förmodligen varit ljust vedaskglas, 2,5 re-
spektive 4 mm tjockt, dels av ett 12×7 mm 
stort fragment turkost glas, även detta 
möjligen tesserae. Alla dessa fynd hitta-
des, liksom merparten av de plana glasbi-
tar som troligen var delar av kärl, inom 
tomt III.206 

Om glaset har använts som fönsterglas 
vore det att vänta att några spår av kant-
bearbetning fanns på en del av skärvorna. 
Detta är dock inte fallet, men om det är så 
att inga kanter bevarats och glaset trots allt 
använts som fönsterglas är det värt att fun-
dera på var detta i så fall har hört hemma. 
Fas 7, som det första planglaset uppträder 
i, är daterad till 1125–75, en tid då flera 
kyrkor fanns i staden. Den närmaste, 
kända kyrkan fanns inom nuvarande mu-
seitomten, där den antas ha uppförts i slutet 
av 1000-talet. Härifrån tycks dock inga fynd 
av fönsterglas vara kända. 

Ett annat alternativ hade varit att de 
hörde till någon sekulär byggnad. Det finns 
sådana exempel från nordvästra Europa vid 
denna tid, dock främst från exklusiva, mu-
rade byggnader, ofta i kungliga miljöer (se kapitel 2). De fynd som inte utgörs av modernt fönsterglas fanns 
enligt rutangivelserna i området runt passagen mellan tomterna IV och V, nära gatan. Inga stora föränd-
ringar har skett mellan fas 6 och 7 i bebyggelsen, som skulle kunna föranleda ett antagande att en påkostad 
byggnad uppförts vid denna tid. Samma typ av trähusbebyggelse med dubbla hantverksbodar ut mot gatan 
finns både i fas 6 och 7.207 Det finns vidare stora osäkerheter när det gäller fyndens datering, med tanke på 
att det i samma fas även fanns flera fyndposter som innehöll modernt glas. Det finns med andra ord en krono-
logisk spridning i materialet som är betydligt vidare än fasdateringen. 

Förutom att planglasfynden från faserna 7–9 alltså saknar spår av kantbearbetning karaktäriseras de 
av förekomsten av två typer av glas, dels ljust vedaskglas, dels turkost sodaglas, varav en del bitar är opaka. 
Dessutom finns ett par fragment av rött överfångsglas och ett antal oidentifierade skärvor – samt sentida 
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Figur 54–55. Fynd av fönsterglas från kvarteret Trädgårdsmästaren 9 och 
10. De skärvor som vid senare genomgång visat sig vara delar av glaskärl 
samt spegelglas finns inte med. I det undre diagrammet har även glas som 
bedömts vara efterreformatoriskt sållats bort. Sammanställning med utgångs-
punkt i Wikström (red.) 2011 samt Sigtuna museums föremålsdatabas. 



glasfynd. Materialet är som redan nämnts något kronologiskt blandat och relativt spritt över undersöknings-
ytan, även om detta varierar mellan faserna. I samma sammanhang förekommer även mer eller mindre 
plana bitar av vad som klassats som kärl, samt fynd beskrivna som infattningsglas som använts till smycken. 
Som helhet ger materialet snarare intrycket av att innehålla glas som varit tänkt att användas vid smyckes-
tillverkningen än glas som använts till fönster. Det är troligt att glaset, kanske både delarna av planglas och 
de mer eller mindre plana glaskärlsfragmenten, importerats som råmaterial för smycketillverkningen. 

Fynden från de två yngsta faserna, 10 och 11, avviker från detta mönster. Även här finns en skärva 
ljust vedaskglas utan kantbearbetning, men i övrigt utgörs fynden helt av fönsterglas, troligen från 1500- 
eller 1600-tal och framåt. Ett fynd utgörs dock av en formkröjslad kantruta av högmedeltida typ. Tjock-
leken är ojämn, mellan 3 och 4,5 mm, och rutan bemålad med en akantusslinga i brun svartlodsfärg.208 

Från undersökningen i kvarteret Urmakaren finns det sammanlagt sexton fyndposter fönsterglas. Merpar-
ten utgörs av glas som antas höra till 1700–1900-tal. Två av fynden är dock sannolikt medeltida. Ett av dem 
utgjordes av rött överfångsglas, drygt 3 mm tjockt. Skärvan hade tre kröjslade kanter och var troligen en del 
av en bandformad kantruta, 25 mm bred. Enligt fyndlistan hittades rutan i en gravfyllning. Den andra skärvan 
hittades utanför hus 4, i fas 6, ungefärligt daterad till 1300-tal. Glaset beskrivs som ”Kyrkglas?” i fyndlistan.209 

Bland de lämningar som undersöktes i kvarteret Humlegården fanns lämningar efter en ugn där små-
skalig tillverkning av glasföremål och/eller glasmassa ägt rum under senare delen av 900-talet och fram 
till en bit in på 1000-talet. Ytterligare en glasugn undersöktes på en av de andra gårdstomterna.210 Anders 
Söderberg konstaterar att spåren av vad som producerades är få, men att de hör till den typ av blyglas-
föremål, som ringar och pärlor, som kan påvisas längs södra Östersjökusten och på de brittiska öarna under 
900- och 1000-tal. Söderberg menar att det är möjligt att primärtillverkning av blyglas förekommit och  
föreslår att produktionen kan ha varit förhållandevis tillfällig, möjligen genomförd av gästande glashantver-
kare.211 En kemisk analys av fyra fragment från tillverkningen visade att dessa representerade två olika typer 
av glasmassa. Två var sammansatta av blyoxid och kiseldioxid. Troligen är detta omsmält glas. Det tredje 
fragmentet definierades som råglas och var sammansatt av kalium, kalk och kiseldioxid – vilket innebär att 
det var gjort med pottaska. Den fjärde analysen gjordes av glas från en sländtrissa. Detta visade sig vara av 
samma typ som råglaset, men med en annan sammansättning. Julian Henderson och Edward Faber, som 
analyserat materialet, konstaterar att det utifrån fynden är tydligt att den första glastypen bearbetats på plats.212 

De glasföremål som tillverkats har alltså sannolikt främst varit smycken. Det finns inget som talar för 
att fönsterglas skulle ha framställts. Däremot tillvaratogs sammanlagt ca 140 fragment sådant vid under-
sökningarna. Fördelningen var relativt jämn mellan huvudfaserna 2–4. Nitton poster fanns i fas 2 (1010–
80), tio i fas 3 (1080–1300) och nitton i fas 4 (1300–1900). Merparten av detta glas är dock sannolikt 
sentida – det hör i huvudsak till perioden 1700–1900. Det finns, enligt fyndlistan, även en inblandning av 
bland annat tegel och yngre rödgods i de äldre faserna.213 Fönsterglaset kan med andra ord troligen inte 
kopplas till några av de undersökta byggnadslämningarna. 

Vid de undersökningar som gjorts vid dominikankonventet i början av 1950-talet tillvaratogs samman-
lagt närmare 300 skärvor fönsterglas. Även blyspröjs och delar av profilerade fönsteromfattningar av kalk-
sten hittades. Merparten av glaset är helt eller delvis nedbrutet, vilket gör att det är svårt att avgöra vilken 
färg detta ursprungligen haft. Där detta går att avgöra finns grönt och blått glas representerat. Tjockleken 
varierar generellt mellan 1,5 och 3,5 mm. Ett mindre antal skärvor är 3,5–5 mm tjocka. Både glas med 
skurna och kröjslade kanter förekommer. Rester av dels brunsvart, dels rödbrun bemålning syns på ett 
fåtal skärvor. Bland motiven finns bland annat en bård med fyrklövermönster. Något som också finns i 
materialet är spill – avnupna kanter, avlånga och månskärsformade. Bland spillet finns även bortskurna, 
övervikta kantbitar. Detta glas är grönt, runt 2 mm tjockt och hittades i Hus D, ett tegelhus som har haft en 
eldstad och troligen ribbvalv. Byggnaden tycks ha förstörts i en brand under senmedeltiden, möjligen samma 
brand som drabbade den murade byggnaden öster om konventet vid 1500-talets början. Här återuppfördes 
huset efter branden, och möjligen kan reparationer även ha skett vid konventets byggnader. Sammantaget 

                                                        
208 SM Trädgårdsmästaren 9–10 1988–90. Den sistnämnda skärvan är F1534. 
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svårbestämbart fynd hittades i utfyllnadslagret till kyrkogården (12900). 



representerar fyndmaterialet flera generationer glasfönster. De äldsta är troligen från konventets byggnadstid 
vid mitten av 1200-talet, men även senmedeltida och troligen också tidigmodernt glas finns bland fynden.214  

Den representativa byggnad som legat öster om konventet, och som troligen uppfördes ungefär sam-
tidigt som kyrkan, vid mitten av 1200-talet, har troligen haft delvis glasförsedda fönster. Bland det beva-
rade materialet från undersökningen finns glas som sannolikt är medeltida. Delar av materialet härrörde 
dock troligen från den om- och tillbyggnad som skedde efter en brand, troligen under början av 1500-
talet, och till tiden därefter.215 

Inne i Mariakyrkan finns en vapenmålning utförd i mosaikteknik, troligen från 1300- eller 1400-tal  
(se s. 236).216 Bemålat, medeltida fönsterglas med kraftig rutskraffering har också hittats vid Kyrkgärdet, 
norr om Mariakyrkan.217 Vid S:t Pers kyrkoruin, vid prästgården, har en rektangulär, ljus glasruta hittats. 
Den är 12,4×10,8 cm stor och bemålad i svartlodsfärg med en bred pil eller etta. Aron Andersson föreslår 
en datering till omkring 1700. Rutan har antagligen ingått i en vapenmålning eller liknande.218  

 

Stockholm 
De äldsta byggnadslämningarna på Stadsholmen i Stockholm hör till 1200-talets mitt, även om det också 
finns spår av äldre aktivitet i området. Ön var ursprungligen mindre. Under 1200-talet har stränderna 
börjat fyllas ut och de utfyllda områdena börjat bebyggas snabbt därefter. Vid undersökningar i Mynttor-
get och Storkyrkobrinken framkom utfyllnadslager från slutet av 1200-talet. På dessa fanns lämningar 
efter bodar som kunde dateras till runt 1300.219 I det närbelägna kvarteret Mercurius inleddes utfyllnadsfasen 
under 1230-talet. Vid slutet av 1200-talet hade enklare strandbodar byggts på fyllnadsmassorna. Under  
perioden 1280–1330 ersattes dessa av tyngre, knuttimrade konstruktioner.220 Murade byggnader blev van-
ligare under senmedeltiden men fortfarande vid 1500-talets mitt var en stor del av bebyggelsen av trä. 

Byggnader 
Under 1200- och 1300-talet antas trähusbebyggelsen ha dominerat i staden. Både knuttimrade byggnader 
och ramverkskonstruktioner förekommer bland de äldsta byggnadslämningarna, från andra halvan av 
1200-talet. Knuttimring var dock redan från början den teknik som dominerade. Bara ett fåtal skiftes-
verkshus från 1200–1300-talet finns belagda och där korsvirkesbyggnader har undersökts arkeologiskt har 
de äldsta kunnat dateras till 1400–1500-tal. Mycket av spåren efter den trähusbebyggelse som funnits 
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inom de centrala delarna av Stadsholmen är dock utraderade av de senare stenhusens källare.221 Trähusen 
har ofta haft trägolv, men även jord- och lergolv har förekommit. Eldstäderna har generellt varit hörnpla-
cerade.222 Vid slottet har lämningar efter en tegelbyggnad från 1220–60 kunnat konstateras, men inga 
andra, samtida murade byggnader har hittills kunnat beläggas på Stadsholmen. I gråbrödernas  
diarium anges i en kommentar att deras ”hus” grundades 1270, medan dominikanernas hus grundades 
1336.223 S:t Nicolaikyrkan eller Storkyrkan omtalas första gången 1279. År 1286 donerade Magnus  
Ladulås mark på Norrmalm, till klarissorna. Ett hospital, även detta troligen på Norrmalm, finns nämnt 
1278, och i början av 1300-talet byggdes även S:t Jacobs kyrka eller kapell här. Helgeandshuset på Hel-
geandsholmen omtalas tidigast 1301 och antas ha uppförts under 1300-talets första årtionden. På Söder-
malm byggdes Maria Magdalena kapell vid mitten av 1300-talet.224 

Under 1490-talet flyttade johanniterna sin verksamhet från Helgeandsholmen till nuvarande kvarteret 
Glaucus.225 I övrigt präglades 1400-talet av stora om- och utbyggnader vid kyrkorna. Både Storkyrkan och 

franciskanernas kyrka på 
Riddarholmen omfattades 
av detta.226 Profana stenhus 
från högmedeltid finns om-
nämnda i medeltida brev, 
som de tre murade verkstä-
derna vid Norrbro, omta-
lade 1337. I samma område 
nämns också byggnader av 
sten oftare än de av trä i tän-
keböckerna från 1400-talets 
senare del och framåt.227 En-
staka murade byggnader har 
också kunnat dateras till 
1300-tal genom dendrokro-
nologiska och arkeologiska 
undersökningar. Omfatt-
ningen av den högmedel-
tida, murade bebyggelsen är 
dock svår att överblicka ef-
tersom kvarteren fortsatt be-
byggas med stenhus under 
senmedeltid och tidigmodern 
tid och de äldre murpartier 
som finns bevarade i yngre 
byggnader ofta är svårdate-
rade. Det finns en uppfatt-
ning om att byggnaderna ge-
nerellt uppförts under 1400–
1500-talet, men de mur-
ningstekniker som användes 
då var fortfarande i bruk i 
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Figur 57. Stockholm omkring 1620. Förlaga i Dahlbäck 1985. 



början av 1600-talet, 
vilket gör att de bygg-
nader som i invente-
ringar klassas som me-
deltida även kan vara 
något senare.  

 Där murverksun-
dersökningar gjorts 
rör det sig i flera fall 
om byggnader med 
bevarat murverk upp 
till tre eller fyra, i en-
staka fall fem, våning-
ars höjd. I knappt 
hundra hus är det en-
bart i källarna medel-
tida murverk finns 
kvar. Här är det inte 
självskrivet vilken tek-
nik husets överbygg-
nad varit uppförd i. 
Sammantaget upp-
skattas murverk från 

1600-talet eller tidigare ingå i 75% av de 550 fastigheterna i Gamla stan. De murade byggnadernas grå-
stenskällare, som delvis varit byggda över markytan, har i många fall haft en överbyggnad av tegel. Käl-
larvåningen kunde vara försedd med bjälktak eller murade valv. Både tunn- och ribbvalv förekommer, 
även om det senare är ovanligt. Det finns också exempel på valv som haft mittpelare, som i kvarteret 
Typhon 9. Många av de nuvarande valven är dock sekundära.228  

En stor del av husens fasader fick sin nuvarande utformning under 1600-talet.229 På flera fasader har 
dock medeltida fönsteröppningar kunnat dokumenteras i samband med ombyggnader, rivningar eller 
fasadrenoveringar. 

Då hus nämns i tänkeböckerna från slutet av 1400-talet och första delen av 1500-talet är det i regel 
trähus som avses. Det finns också exempel på att stenkällare kombinerats med överbyggnader av trä eller 
korsvirke. Dessa räknades som stenhus. Beteckningar som ”Anna i stenhuset” och ”Anders i stenhuset” i 
stadens skottebok 1516 visar att stenhus inte var det som dominerade stadsbilden, åtminstone inte i alla 
delar av staden, vid denna tid.230 Under 1400-talet förtätades och reglerades bebyggelsen, inte minst med 
tanke på brandsäkerheten. En av regleringarna gällde timmerhusens höjd. År 1475 anmodade rådet att 
ingen fick bygga mer än 8 alnar, ca 4,8 m, höga liggtimmerväggar. Höjden bör ha motsvarat ungefär två 
våningar. Ovanpå detta kunde ytterligare en våning, 2 alnar, byggas med lättare virke.231  

På vädersolstavlan, som ursprungligen målades 1535, skildras gott om trähus mellan de murade på 
Stadsholmen. På 1570-talet proklamerade Johan III att träbyggnader skulle förbjudas.232 Det är dock 
osäkert hur stora praktiska konsekvenser detta fick. Den tidigaste skriftliga källa som ger en heltäckande 
bild av byggnadsskicket i Gamla stan är en skattelängd från 1582. Av de 743 hus som finns med var 451 
murade, 92 uppförda i korsvirke och 130 av trä. I den sistnämnda kategorin ingick 85 trähus, 31 trästugor 
och 14 ”gårdar”. För ytterligare 70 hus finns ingen specificering av uppgifterna, men Birgitta Lager räknar 
med att minst 40 av dem var murade.233 Totalt var alltså över 60% av byggnaderna murade. Andelen 
varierade mellan de olika delarna av Stadsholmen. Högst andel stenhus, 80%, fanns i den centrala delen 
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Figur 58. Gamla stan i Stockholm. Byggnader med större eller mindre delar av det medeltida murverket 
bevarat markerat med rött. Efter förlaga i Bergman 2014b. 



av staden, i kvarteret Innanmur. Lägst andel murade byggnader, 53%, fanns i det västra kvarteret.234 
Fördelningen återspeglar den socioekonomiska situationen i senmedeltidens Stockholm. I det västra kvar-
teret var inkomstnivåerna, mätt i hur mycket skatt som betalades, lägst. I den södra delen av ön bodde en 
högre andel välbärgade borgare, många av dem från Tyskland.235 

Under 1600-talet skedde genomgripande förändringar, bland annat som ett led i att skapa en repre-
sentativ huvudstad i den nyblivna stormakten. Många nya byggnader uppfördes och de medeltida husen 
byggdes om och försågs till stor del med puts och med fler och större fönster, vilket förändrade fasadernas 
utseende. Under detta århundrade försvann också mycket av det som fanns kvar av trä- och korsvirkeshus. 
Den senare byggnadstekniken förbjöds 1672 på Stadsholmen och malmarna närmast denna. Bortom 
dessa delar av staden fortsatte dock trähusbebyggelsen att dominera.236 

Gator och gaturegleringar 
Av de medeltida stadslagarna – Bjärköarätten och Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet – 
och de senmedeltida tänkeböckerna framgår att stadens gator skulle hållas rena, fria från hinder och förses 
med broläggning. Denna var till en början av trä men under senare delen av 1300-talet började gator och 
gränder stensättas. Allmänningsgatorna skulle vara åtta alnar, motsvarande 4,75 m breda, så att det både 
gick att köra och rida på dem. Bredden minskade i praktiken när bodluckor fälldes ned och handlarnas 
tunnor ställdes ut. Även bislag har förekommit, och regleringar av utbyggnader av en svale eller en kraftigt 
utkragande övervåning tyder på att sådana förekom. I dessa fall var det sannolikt fråga om trä- eller korsvir-
kesbyggnader. Mellan husen skulle ett dropprum om en aln, ca 59 cm, finnas, för att förhindra röta. Mellan 
stenhusen var inget mellanrum nödvändigt, men grannens medgivande krävdes för att dennes mur skulle få 
utnyttjas. I praktiken har alla de murade byggnaderna byggts ihop och även många av trähusen var samman-
byggda. I en del gränder utnyttjades utrymmet mellan husen genom valvhus, som kunde vara flera våningar 
höga.237 Valvhusen och de utskjutande övervåningarna ses som ett sätt att utnyttja det trånga stadsrummet 
vilket även gäller tegelhusens utkragning, som dock begränsar sig till en halv tegelstens bredd.238 Här är det 
sannolikt snarare fråga om en markering av den övre våningen än om en utrymmesvinst. 

Ett annat ämne som tas upp i alla lagar och bestämmelser som rör byggda miljöer under medeltid är 
brandsäkerheten. I stadslagen anges att ingen får ha ljus eller eld i sina hus efter kvällens vårdringning. 
Stadens väktare skulle kontrollera att detta efterföljdes och kunde utkräva böter om detta inte skedde. 
Samma sak gällde innan morgonens vårdringning. I byggningabalken anges även att den som hade eld i ett 
hus där det inte var lovligt att ha sådan, eller som var så litet att det fanns en risk att det tog eld, skulle böta.239  

Förutom regleringarna kring brandsäkerhet och framkomlighet fanns det alltså inget som hindrade att 
bebyggelsen blev tät och trång. Det kompakta byggnadssättet och intensiva utnyttjandet av stadsrummet 
tas ofta som intäkt för platsbrist. Jonas Ferenius uttrycker det som att staden ”växte ur sitt skal” under 
1300-talet, vilket ledde till att utbyggnaden fortsatte genom utfyllnader vid strandkanten och genom ökad 
förtätning.240 En annan aspekt av detta, som mer sällan diskuteras, är hur användandet av fönster spelade 
in i hur regler och gaturum formades. Om väggfönster hade uppfattats som en viktig del av byggnaderna 
vid mitten av 1300-talet hade bestämmelserna kring byggandet troligen påverkats av detta. Byggandet 
vägg i vägg mot smala gränder – reglerna om åtta alnar gällde bara allmänningsgatorna – kanske var 
möjligt just för att kraven på dagsljus inomhus var begränsade.  

Om fönster hade varit vanligt i den trånga stadsmiljön borde ett återkommande problem ha varit att 
nybyggnationer störde utsikt och ljusinsläpp, eller att öppningar helt enkelt byggdes för genom nya grann-
hus eller byggnadskroppar över gränderna. Det här är visserligen ett problem som framträder på några 
ställen i tänkeböckerna, men bara ett exempel finns från 1400-talet, de andra är senare. Göran Dahlbäck 
konstaterar också, bland annat utifrån tänkeböckerna, att den äldsta generationen murade byggnader inte 
hade glasfönster, och att byggnaderna hade små öppningar.241  
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Att ytan var värdefull på Stadsholmen är tydligt, inte minst genom de utfyllnader som gjordes för att 
skapa ny, byggbar mark.242 Det är dock även troligt att den fysiska utformningen av staden har samspelat 
med frånvaron av fönster. Att fönster och dagsljus inte var en viktig del av dåtidens inomhusmiljöer möj-
liggjorde ett kompakt byggande, där huskropparna fick skugga varandra. Om ljusa inomhusmiljöer och 
utsikter hade varit viktiga hade staden sannolikt inte utformats som den gjorde. 

Under 1500-talet började staden expandera ut på malmarna och stadsmuren förlorade sin juridiska 
roll och revs under tidigt 1600-tal, vilket bidrog till att skapa förutsättningar för att bygga på sätt som 
bättre stämde överens med nya ideal i fråga om sikt och ljusförhållanden.243 Gaturegleringar har dock 
även förekommit tidigare. I början av 1400-talet utvidgades exempelvis Stortorget och 1420 benämns det 
för första gången så.244 De största förändringarna gjordes dock under 1600-talet. Framför allt var det 
bebyggelsen på malmarna som reglerades, som fick raka och breda gator, men även inom delar av Stads-
holmen gjordes justeringar. Flera gator breddades och på 1640-talet, då flottan flyttade från Blasieholmen 
till Skeppsholmen, donerade drottning Kristina mark för att en fond av vackra palats skulle kunna byggas 
på platsen och bidra till en vacker utsikt från slottet.245 

Arkeologiska undersökningar på norra delen av Stadsholmen 
Vid undersökningar i Storkyrkobrinken 1994 hittades lerklining från flätverk daterat till tiden före 1150. 
Vilken typ av konstruktion detta hört till är dock osäkert. De äldsta säkra byggnadsspåren hörde till  
perioden 1150–1250. Omkring 1300 uppfördes en knuttimrad byggnad som utifrån fyndmaterialet kan 
ha hört till en skomakare. Huset har varit minst 4 m långt och har troligen haft två rum med lergolv. Ingen 
eldstad framkom. Den kan ha legat utanför schaktet. Spår efter mullbänkar fanns längs södra och västra 
väggen. Bland fynden fanns en blosshållare.246 Från huset ledde en stig ned till stranden, där det vid samma 
tid fanns en brygga och en knuttimrad bod. Till samma period hör även ett möjligt halvkällarhus med 
lergolv. Här har bland annat stolpar ingått i konstruktionen, vilket kan peka på att överbyggnaden varit 
av skiftesverk eller liknande. Under början av 1300-talet fanns även en sjöbod och ett trähus som båda 
hade hörnplacerade eldstäder av tegel. I ett bostadshus byggt omkring 1320 på den utfyllda marken fanns 
en hörnplacerad ugn av tegel. Huset har varit minst 8 m långt och haft åtminstone två rum. Söder och 
öster om ugnen fanns lergolv och framför den ett tegelgolv. Det andra rummet har haft ett trägolv. Från 
andra halvan av 1300-talet fanns bland annat en skiftesverksbyggnad, som var minst 5,2×2,4 m stor och 
hade två rum. I det östra av dessa fanns trägolv och i det västra ett golv av sandstensplattor. Någon eldstad 
hittades inte inom undersökningsytan, men ett sotigt lager i rummet med stengolv kan möjligen tyda på 
att en sådan funnits. Under perioden 1370–1400 byggdes det första korsvirkeshuset i kvarteret, troligen 
med minst två rum. Ytterligare ett korsvirkeshus byggdes under början av 1400-talet. I detta fanns  
kullerstensgolv. Den del av undersökningsområdet som var mest intensivt bebyggd under 1300-talet låg 
ca 15 m ifrån den dåtida stranden. 

Under 1500-talet uppfördes tre stenhus längre in i kvarteret. Kerstin Söderlund påpekar att byggna-
derna var av medeltida karaktär, och ser det som ett utslag av en konservativ byggnadstradition i staden. 
Mellan de murade husen fanns stenlagda gårdar och enklare gårdshus av trä. Det största huset har haft 
minst fyra källarrum. Här kunde gluggar med omfattningar av formtegel konstateras, ut mot S:t Laurentii 
gränd. Vid den ena fanns järn efter en lucka. Söderlund påpekar att husets läge, högst upp i kvarteret, stor-
leken samt påkostade byggnadsdetaljer som exempelvis rundade formtegel i källargluggarna talar för att den 
som låtit uppföra huset varit välbeställd. Över hälften av undersökningens kakelfynd, kom härifrån. Merpar-
ten var svartglaserat. Bland reliefmotiven fanns evangelisterna Markus, Johannes och Lukas. Ett grönglaserat 
kakelfragment som bar årtalet 1562 framkom också. I rasmassorna vid de två andra stenhusen hittades 
mindre mängder kakel. Enstaka fynd utgjordes av pottkakel, huvuddelen av rumpkakel.247  

Bara 5% av fynden från undersökningen var av glas och merparten av dessa, 60%, utgjordes av 
kärlfragment. Fönsterglaset kom till 99%, från lager som kan dateras till senare delen av 1500-talet och 
första delen av 1600-talet, det vill säga från de yngsta skikt som undersöktes. Inga lämningar yngre än 
1640-tal fanns på platsen, eftersom hela kvarteret vid denna tid revs i samband med breddningen av 
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Storkyrkobrinken vid denna tid. Enstaka bemålade fönsterglasfragment hittades vid undersökningen. 
På en skärva fanns bemålning i svart, vitt och rött. Dateringen är troligen sent 1500-tal eller första 
halvan av 1600-talet. Enstaka, mindre fragment av fönsterglas hittades även i lager från sent 1200- 
respektive 1300-tal. Ett av dessa har en målad, vit linje.248 

Vid undersökningen framkom en ljusstake av rödgods samt sju ljushållare av järn. Två av ljushållarna var 
relativt små, med holkar som mätte 16 mm i diameter. Den bäst bevarade är 6,2 cm lång och har en rak, 
relativt kort tånge. Samtliga ljushållare påträffades i lager från 1200-talets senare del och fram till 1500-talets 
första hälft. En av hållarna fanns i den knuttimrade byggnad som tolkats som en möjlig skomakarverkstad, 
uppförd omkring 1300.249 Den oglaserade keramikljusstaken påträffades i raseringslager som täckte trappan i 
ett av de murade husen. Ljusstaken har stämpelornamentik i form av kors/rundlar bildade av fyra trekanter.250  

Vid undersökningen på Mynttorget 1993 daterades de äldsta lagren till runt sekelskiftet 1100/1200. 
Från mitten av 1200-talet och framåt fanns lämningar efter ett ytterst fragmentariskt trähus med stensatt 
golv och en, möjligen två, bodar, troligen anlagda ca 1270. Under första halvan av 1300-talet byggdes ett 
knuttimrat fundament för en strandbod med eldstad, eventuellt en badstuga. Från samma period fanns 
lämningar efter en byggnad som troligen haft flätverksväggar. Under andra halvan av 1300-talet ersattes 
Västerlånggatans kavelbroar av stenläggningar och det första stenhuset uppfördes i området. Under 1400-
talet byggdes och brann vad som tolkats som ett korsvirkeshus. Vid mitten av det följande århundradet 
uppfördes ett 8×8 m stort tegelhus med gråstenskällare. Källaren hade två rum och troligen bjälktak. Från 
samma period fanns en byggnad med torvtak och trägolv och med en kakelugn i nordöstra hörnet. I anslut-
ning till fundamentet hittades pottkakel och ett nischkakel i gotisk stil. Variationen var stor i kakelmaterialet, 
och en del av det var sannolikt betydligt äldre än huset, vilket visar att kakelugnen byggts av återanvänt 
material. Det gotiska nischkaklet är troligen från 1400-talet och kommer sannolikt från en högstatusbyggnad. 
Liknande fynd finns från slottet, dominikankonventet och Helgeandsholmen. Sammanlagt kom drygt hälften 
av de 397 kakelfragmenten från pottkakelugnar. I stort sett alla kunde knytas till lager från 1550–1670.251 

Från Mynttorget utgjordes en större andel av glasfynden av fönsterglas än vid den näraliggande under-
sökningsytan i Storkyrkobrinken, vilket främst beror på att det här funnits byggnader även efter 1640-tal. 
Andelen var drygt hälften av de 209 posterna glasfynd. Räknat i antalet fragment uppgick andelen fönsterglas 
till 80% av fynden. I ett av stenhusen hittades ett målat fragment med växtdekor. Fyndet hörde till period 7, 
daterad till 1550–1630. Det bemålade glaset påminner om fragment från Visby, daterade till sent 1500- och 
1600-tal. Drygt 80% av glasfynden från undersökningen hör till den senare delen av 1500-talet och 1600-talet.252 

Tre, möjligen fyra, ljushållare av järn hittades vid undersökningen. Tre kom från lager daterade till 
1350–1550. Två har raka, öppna holkar och kort, rakt skaft. Den tredje ljushållaren är osäker och beskrivs 
inte närmare. Det fjärde och yngsta fyndet fanns i lager daterade till 1550–1620. Ljushållaren kommer 
troligen från en ljusstake, den sitter på en torderad, svängd arm som inte är spetsig utan avbruten i änden. 
Holken är sluten och något konisk.253 

I kvarteret Mercurius, som liksom både Mynttorget och Storkyrkobrinken är beläget på norra delen 
av Stadsholmen men något närmare vattnet, gjordes en undersökning 2012. De äldsta bebyggelseläm-
ningarna inom ytan var från 1200-talets mitt. Under samma fas fylldes strandzonen ut. Ovanpå fyllnads-
massorna anlades ramverkskonstruktioner och stenkistor för att stabilisera området. Vid slutet av 1200-
talet uppfördes vad som troligen var enkla sjöbodar på platsen, och under samma tid etablerades den 
tomtstruktur som kom att finnas kvar under hela medeltiden. Det undersökta området delades av en smal 
gränd. På den norra sidan om denna berördes delar av två gårdstomter, på den södra sidan undersöktes 
delar av en tomt. De lättare bodarna ersattes under perioden 1280–1330 av knuttimrade byggnader med 
två rum, men utan identifierbar eldstad. I ett rum fanns dock gott om kol och sot, vilket skulle kunna 
indikera en eldstad. Michél Carlsson och Kenneth Svensson menar att det är troligt att byggnaderna 
använts för förvaring och som verkstäder. Under perioden 1330–1450 genomfördes nya förändringar  
i kvarterets bebyggelse. Under den här tiden började bland annat tegel att användas som byggmaterial. 

                                                        
248 Söderlund 2012, s. 46, 109 
249 Söderlund 2012, s. 24–25, 140 
250 Kerstin Söderlund påpekar att det finns en spättvändare med liknande dekor från borgen i Lödöse, med datering 
till 1200–1300-tal (Söderlund 2012, s. 106; jfr Ekre et al.1994, s. 81). Liknande dekor finns dock även på senare föremål 
(se kap. 3, s. 122) 
251 Söderlund 2011, s. 34–56, 94 
252 Söderlund 2011, s. 96, bilaga 15; F8233. 
253 Söderlund 2011, s. 120, bilaga 15 



På den nordvästra tomten uppfördes ett större hus med minst två rum, på en stenram murad av natursten 
och tegel. I det norra rummet fanns krossade tegelrester efter ett spisfundament. På granntomten uppför-
des en byggnad med en stor ugn av tegel under senare halvan av 1300-talet. På den södra tomten fanns 
ett kraftigt lager med djurben som indikerar slakteriverksamhet på platsen. Skriftliga uppgifter pekar på 
att stenhusbebyggelse funnits längs de större gatorna i området under första halvan av 1400-talet, medan 
de undersökta tomtpartierna innanför dessa tolkades som delar av bakgårdar. 

Vid 1400-talets mitt drabbade en brand den nordvästra tomten. Därefter uppfördes ett ca 4×5 m stort 
trähus, tolkat som en redskaps- och förvaringsbod. Boden har stått bakom ett stenhus med ingång från 
Storkyrkobrinken. Under senare delen av 1500-talet drabbades tomten åter av en brand. Efter denna 
byggdes ett stenhus på platsen. Den södra tomten var sannolikt obebyggd under denna fas, men här fanns 
fragmentariska rester efter ett fackverkshus, som kan ha uppförts under sent 1500- eller 1600-tal. Den 
yngsta bebyggelsefasen daterades till 1600–1759.254 

Förhållandevis många fragment fönsterglas, nio skärvor, hittades i fyllnadslager hörande till den  
tidigaste fasen. Carlsson och Svensson antar att glaset inte hört till några profana byggnader, utan att det 
kommer från någon närbelägen kyrka. De närmaste kyrkorna, S:t Nicolai (Storkyrkan) och franciskanernas 
kyrka, låg dock ett par hundra meter bort. Ytterligare en skärva, möjligen bemålad, hittades i lager från 
1280–1330. Även detta fynd kan, menar Carlsson och Svensson, komma från en kyrka. I lagren från 1330–
1450, som i högre grad var kopplade till aktiviteter och byggnadslämningar på platsen, förekom inte något 
fönsterglas. Därefter, från 1500-talets andra hälft, märks en kraftig ökning av antalet fönsterglasfynd.255 

Fynd av kakel fanns från och med mitten av 1500-talet. Fem delar av pottkakel hörde till de tidigaste 
fynden. Tre rumpkakelfragment hittades i lager från slutet av 1500-talet, alltså ungefär samtidigt som 
mer fönsterglas börjar uppträda i fyndmaterialet. Från den yngsta fasen fanns även väggkakel, tillverkat 
i Nederländerna i början av 1600-talet.256 

En ljushållare av järn påträffades vid undersökningen. Denna var kort och rak, med en holk som 
var öppen nedtill, men närmast sluten framtill. Holkens diameter var ca 24 mm. Ljushållaren hittades 
i en dikesfyllning från lager daterade till första hälften av 1600-talet.257  

Arkeologiska undersökningar på Malmarna 
I området där Klara kloster har varit beläget har en rad arkeologiska undersökningar gjorts, de tidigaste 
1908. Stenskodda stolphål med 14C-dateringar till 1180–1410 (2σ) kan vara spår efter den äldsta kloster-
anläggningen på platsen. Den ska ha varit i bruk 1289 och enligt Erikskrönikan var den äldsta klosteran-
läggningen av trä. Möjligen uppfördes de tegelbyggnader, som delvis undersökts, efter bränder som  
drabbade klostret 1406 och 1446.258 Delar av en klosterlänga i öst-västlig riktning undersöktes 1982. Bland 
fynden räknas sju fragment fönsterglas upp, varav fyra med rester av bemålning. Ett ofärgat glas med 
bemålning nämns samt ett fragment med ”inslipade” bokstäver – NGL. Ingen närmare datering eller 
lägesangivelse ges. I fyndlistan beskrivs fynden som mörkgrönt fönsterglas med retuscherade kanter. 
Rumpkakel, bland annat svart- och grönglaserat, hittades också.259 Vid undersökningar år 2000 framkom 
en bit stenspröjs av sandsten, återanvänt i en av gravtumborna. I fyllnadslagren i gravarna hittades också 
fönsterglas, som dock inte daterats närmare.260 

I kvarteret Svalan och i Vattugatan, nära Klara kloster, gjordes undersökningar i början av 1990-talet. 
Lämningarna var från mitten av 1400-talet och framåt.261 Fönsterglas hittades i samtliga faser, från mitten 
av 1400-talet och fram till 1600-tal. Den största mängden kom dock från lager daterade till 1580–1640. Det 
äldsta fyndet av fönsterglas uppges komma från en byggnad tolkad som en verkstad. I lager från 1600-talet 
hittades flera 2–3 cm stora, runda rutor av främst ljust/ofärgat, men även grönt och blått glas. Dessa tolkades 
höra till ett fönster med flaskbottenglas. En bemålad skärva påträffades i ett lager daterat till 1560–80.262 
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En övervägande del av ugnskakelfynden från undersökningen var pottkakel, mestadels oglaserade. 
Merparten av fynden, ungefär hälften, kom från strandszonen under 1500-talets senare del. De ingår 
förmodligen i rivningsmassor som dumpats här. Ett fundament till en pottkakelugn hittades också, och 
daterades till 1560–80.263 Även en del av pottkaklet var reliefornerat, men med enklare dekor. Barbro 
Århem menar att pottkaklen kan ha hört till en ugn i Klara kloster, och att den rivits ut efter någon av 
bränderna på 1400-talet.264 Rumpkaklet från undersökningen var till övervägande del glaserat med 
grön färg. Ett mindre antal fragment var svarta eller svartgröna. Även brunt, brungult, gult och oglase-
rat och i ett fall vitt kakel finns bland fynden. Tre fragment blåbemålat väggkakel från slutet av 1500- 
och början av 1600-talet framkom också, liksom två golvkakelplattor.265 Två ljushållare hittades i lager 
daterade till sent 1500- och tidigt 1600-tal.266 

I kvarteret Kvasten undersöktes 1987 strandnära lämningar från runt 1625 och framåt. I samband med 
detta påträffades två ljushållare av järn, båda i den fyndrikaste fasen daterad till 1660–1720. Av de 1112 glas-
fynden från undersökningen var mer än hälften, 733, fönsterglas. Bland skärvorna fanns ljusgrönt kronglas.267  

Vid undersökningarna i Björns trädgård på Södermalm 2003, där lämningar från 1500-talets andra 
hälft och framåt hittades, var fönsterglaset den största fyndkategorin frånsett keramiken. Bland fynden 
fanns en hel glasruta. Den var 8×8 cm stor, med kröjslade kanter och av relativt ojämnt grönt glas. 
Rutan påträffades i ett dike vars fyllning daterades till 1625–50.268 

I samband med de ännu pågående undersökningar som görs i anslutning till ombyggnaden av Slussen 
har byggnadsdetaljer av en murad byggnad som daterats till 1300-talet påträffats vid Södertorg. Härifrån 
finns även fynd av fönsterglas.269 Mer än tre fjärdedelar, sammanlagt 1310 skärvor, av glasfynden från de 
undersökningar som gjordes 2015 utgjordes av planglas. Ett fragment hittades i fas 2, daterad 1275–1323 
och 14 i fas 4, med dateringen 1350–1390. Ytterligare 24 skärvor var medeltida, från fas 6, daterad 1485–
1524. En markant ökning av antalet fynd märks under 1540-talet men den största stegringen framträder 
från och med fas 12, daterad till 1600–1625. Bara ett fåtal skärvor hör till tiden efter 1700.  

Bland glaset från andra halvan av 1300-talet fanns flera fragment med spår av rödbrun bemålning. 
Grönt, blått och färglöst glas fanns representerat. Georg Haggrén, som analyserat fynden, anmärker att 
det fönsterglaset är av mycket hög kvalitet och att en del av det är kronglas som kan ha importerats från 
Frankrike eller Nederländerna, i ett fall möjligen från Italien. Även glaset från fas 6 och 7, från perioden 
1485–1539, höll hög kvalitet. Också här fanns kronglas, möjligen importerat från Normandie. Bland fyn-
den fanns en skärva blått glas och en som utgjordes av rött överfångsglas, i övrigt var glaset ljust turkose 
eller ljust grönt. Haggrén tolkar fynden som hörande till en sakral miljö, kanske ett kapell eller en gilless-
stuga, som uppförts under 1300-talet och varit i bruk under resten av medeltiden. Han utesluter dock inte 
heller en förnäm, profan miljö.270 Kenneth Svensson menar att fönsterglaset kommer från en profan kon-
text, en välbärgad handelsgård.271 En tänkbar möjlighet är att fynden kommer från en frälsemiljö, vilket 
inte skulle utesluta att de hört till ett kapell. 

Slottet 
Under åren 1995–98 genomfördes flera arkeologiska och byggnadsarkeologiska undersökningar vid 
Stockholms slott. På den inre borggården kunde en rektangulär, minst 20 m lång och 11 m bred murad 
byggnad utifrån fyndmaterialet och dateringarna av slottets olika faser dateras till 1220–60. Den tolkades 
som ett palats och är den äldsta byggnad som säkert kunnat konstateras på platsen.272 Martin Olsson har 
antagit att borgens äldsta del utgjordes av en kastal, byggd vid 1100-talets slut. Vid mitten av 1200-talet 
kringbyggdes denna av en närmast kvadratisk borg som han kallade högslottet.273 Olssons datering av den 
tidigaste anläggningen har ifrågasatts av flera forskare, och det har också påpekats att det inte finns några 
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säkra belägg för en kastal. Provborrningar på södra delen av nuvarande slottets inre borggård har gett 
indikationer på att murverk, som skulle kunna höra till högslottet, kan finnas kvar under mark. Det finns 
även indikationer på murar i den förmodade kastalens läge, men dessa kan höra till en stödmur anlagd på 
1700-talet. Vid undersökningarna på 1990-talet hittades däremot ett byggnationslager med kalkbruk som 
kunde dateras till sekelskiftet 1100/1200, vilket indikerar att murade byggnader uppförts i närheten, något 
som stärker möjligheten att ett torn faktiskt byggdes under denna period.274 Norr om den fyrkantiga kastell-
borgen som stod färdig runt 1280, byggdes en ringmur mot Norrström, som omgav en förborg. Förborgen 
finns omnämnd skriftligt första gången i ett brev från 1395. Delar av ringmuren ingår idag i slottets källare, 
i den norra längan. Här finns bevarade, stickbågiga fönsteröppningar, troligen från 1300-talet.275 Av ett 
brev från 1339 framgår att det fanns ett kapell i borgen. Detta omnämns sista gången som kapell 1520, i 
samband med Stockholms blodbad.276 

År 1525 brann slottet och därefter byggdes den norra längan om. De fyndmaterial som kunde knytas till 
denna tid vid 1990-talets undersökningar pekar på att nya ombyggnader skedde snart efter branden. Troligen 
är det Gustav Vasas ombyggnad 1536–40 som avsatt spåren. Under 1500-talet fortsatte Johan III med att 
omvandla fästningen till ett renässansslott. Det är som sådant slottet avbildas på ett kopparstick från ca 1580.277  

Vid grävarbeten under tidigt 1900-tal har bland annat en del av ett gotiskt masverksfönster av kalksten 
framkommit vid slottet.278 I samband med 1990-talets undersökningar påträffades såväl golvtegel och kakel 
som fönsterglas. På den inre borggården hittades ett stort glasmaterial, omfattande 2186 fragment fördelat 
på 399 fyndposter varav 92% utgörs av fönsterglas. Två fragment fanns i lager daterade till ca 1220–1330. 
Ett av dessa påträffades dock i en kontext som kan vara infiltrerad av sentida material. Från ca 1330–1450 
finns tre fragment, varav ett har rester av röd bemålning. I lager förda till ca 1450–1525 fanns 16 fragment. 
Den stora ökningen av antalet skärvor syns från 1525–92. I lager förda till denna period fanns hela 619 
fragment. Från den yngsta perioden, som sträckte sig från 1592 och fram till 1707, fanns flest fragment, 1213 
stycken. Få fynd av pottkakel gjordes, däremot hittades brun- och gulglaserat rumpkakel med reliefdekor, 
daterat till 1400-tal. Delar av reliefdekorerat, brun- eller grönglaserat renässanskakel framkom också. Den 
största delen av kaklet var dock svartglaserat sådant från 1600-talet.279 Bland fynden från slottet finns också 
polykromt och blåvitt vägg- och golvkakel i majolika, tillverkat i Antwerpen vid 1500-talets mitt.280  

Av belysningsredskap hittades två korta raka ljushållare av järn, i lager från 1525–92. Den ena ljushålla-
rens holk var öppen och 23–25 mm vid, den andra konisk, sluten nedtill med en diameter om ca 25 mm.281 

De äldsta fynden tyder på att det kan ha funnit enstaka glasfönster redan i det äldsta, högmedeltida 
palatset. Skillnaden är dock stor jämfört med de delar av slottet som uppfördes under slutet av medeltiden, 
1400-talet och senare, där både glasfönster och kakelugnar tycks ha funnits i flera rum. Den stora ökningen 
av fönsterglas och kakel hör dock till den ombyggnad av slottet som Gustav Vasa och kanske framför allt 
Johan III stod för. På det nämnda kopparsticket syns åtskilliga stora, rektangulära fönster på slottets fasad. 
Från denna tid finns även skriftliga belägg för att glasfönster satts in. År 1578 inköptes en korg franskt 
glas, en korg hessiskt glas och nio kistor gement glas till slottet. Mängder av tenn och bly införskaffades 
också till fönstren. Kungens sängkammare och drottninggemaket försågs med gipstak och dekorerades av 
Johan Baptista van Uther. Fönstren i kungens gemak försågs även med glasmålningar, utförda av ”Hanns 
Gortlogh glasmestere” år 1579.282 Lars G. Henricson lyfter fram renässansens byggnadsprojekt som en 
viktig anledning till att de första glasbruken anlades i Mälardalen, på initiativ av Gustav Vasa och Johan III. 
Han påpekar att Johan III vid flera tillfällen under 1570-talet hade problem med leveranserna av fönsterglas. 
År 1579 fanns det inte glas att sätta in i de övre våningarna i Stockholms slott, och eftersom dessa var förbe-
redda för glasfönster gick det inte att vistas i rummen, skriver Johan III. Några år tidigare, 1573, hade leve-
ranserna dröjt i samband med fönsterupptagning vid Svartsjö slott, där Johans syster Elisabet bodde. Vid 
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renoveringen av Uppsala slott efter branden 1572 bestämde Johan III att man skulle sätta in grå träskivor, 
som skulle efterlikna fönsterglas, i fönsterbågarna. Även 1591, efter att flera glasbruk anlagts, klagar Johan 
III på svårigheterna med glasleveranser.283 

Kloster och Helgeandshus 
Förutom Riddarholmskyrkan och murrester under jord ingår delar av murverket från de byggnader som 
hört till franciskankonventet i byggnaderna söder om kyrkan.284 Bland de fönster som finns dokumente-
rade i den ursprungliga fasad som idag ligger inne i källaren i Gamla riksdagshuset syns flera spetsbågiga 
sådana. På sydfasaden, som under klostertiden var belägen ovan mark, finns bevarade fönster med rakt 
spetsbågig form, som Lars Bengtsson menar är medeltida men som avviker från de övriga öppningarna. 
Anna Bergman och Kerstin Söderlund påpekar att klosterbyggnaderna efter reformationen, då de var 
ungefär 250 år gamla, stod kvar i ytterligare hundra år, vilket gör det troligt att ett antal om- och tillbyggna-
der skett under åren.285 På ett kopparstick av Sigismund von Vogel från ca 1650 syns att den västra kloster-
längans gavel fortfarande hade kvar sitt medeltida utseende, med blinderingar. Gavelfasaden är sluten, sånär 
som på två kopplade fönster i husets övervåning som troligen var avdelade av en mittkolonnett.286  

I samband med omfattande restaureringar 1914–22 gjordes undersökningar inne i Riddarholmskyrkan. 
Vid dessa hittades bland annat medeltida fönsterglas och delar av masverksfönster. Ett fönster med ursprung-
ligt masverk finns fortfarande kvar i kyrkans sydvästra hörn. I Erikskrönikan uppges att kyrkan var ”wään ok 
stoor ok hauer en fagran liwsan koor”287 Beskrivningen av koret syftar förmodligen på de stora fönstren med 
glasmålningar. Martin Olsson, som genomförde undersökningarna, daterar glaset till 1300-tal.288  

Även delar av de byggnader som hört till dominikankonventet finns kvar i form av murverk som ingår 
i stående byggnader. I en fasad mot Prästgatan är kortsidan av klostrets östra länga bevarad till fyra 
våningars höjd. Här finns spår av fönstersmygar med formtegel i två av de idag tre fönstren på första 
våningsplanet. De spår av omfattningar som dokumenterats ger en bild av att dessa varit korg- eller 
stickbågiga.289 I en sammanställning av undersökningar i kvarteren Juno och Venus konstaterar Anna 
Bergman och Kerstin Söderlund att de skärvor av bemålat fönsterglas som hittats förmodligen hört till 
konventets byggnader. Fyra fragment finns omnämnda som fynd från källarna i kvarteret Juno 8, samt från 
Tyska stallplan. Av dessa är två bevarade, och utgörs av grönt glas med rödbrun bemålning, av senmedeltida 
typ. Bland kakelfynden finns pottkakel som utifrån fyndsammanhangen kunnat dateras till 1300–1400-tal. 
Vidare hittades en del av ett gotiskt nischkakel, troligen från 1400-talet, av samma typ som bland annat 
påträffats vid slottet och Mynttorget.290 Några ljusredskap finns inte bland fynden. 

Vid undersökningarna på Helgeandsholmen 1978–81 hittades bemålat glas i vattenavsatta lager från 
omkring 1375. Glaset har tolkats höra till det äldsta Helgeandshuset, vilket Göran Dahlbäck menar troligen 
uppfördes under 1300-talets första decennier. I anläggningen ingick såväl kapell och sjukstuga som badhus. 
Glaset var både brandskadat och korroderat då det hittades, vilket gjorde att färgen inte gick att avgöra. 
Med tanke på att flera av rutorna hört till dekorativa motiv med löv målade med röd färg, mot rutskrafferad 
bakgrund, är det tänkbart att grönt glas varit det dominerande. Några av skärvorna med den här typen av 
motiv har rödbruna konturer men en, i det korroderade skicket, vitaktig färg på den skrafferade bakgrunden. 
Det finns också textband samt delar av figurframställningar, även dessa målade med rött/rödbrunt. Dahlbäck 
påpekar likheten med glas från Riddarholmskyrkan och från andra kyrkor på fastlandet och på Gotland.291 
Delar av glaset liknar lövmönstrat sådant som förmodas komma från Bunge kyrka på Gotland. Det finns även 
likheter med glaset som hittats i den medeltida prästgården i samma socken.292 Från Helgeandsholmen finns 
vidare minst ett kolonnettkapitäl i kalksten, som kan ha ingått i en högmedeltida fönsteröppning.293 
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I samma område har ett par exklusiva ljusredskap från senare delen av medeltiden hittats. Den ena är en 
del av en tvåarmad, gjuten ljusstake, av den typ som generellt dateras till 1400-talet, den andra en arm till en 
senmedeltida ljuskrona i mässing, upphittad vid slutet av 1800-talet. Vid 1970-talets undersökningar hittades, 
förutom ljusstaken, två ljushållare med raka holkar som var öppna nedtill och försedda med kort, rak tånge.294  

Fönster och fönsterglas 
I samband med projektet Medeltidsstaden gjordes en inventering och sammanställning av uppgifter om 
och dokumentation av medeltida murverk i Gamla stan. Byggnaderna är registrerade per fastighet enligt 
1810 års indelning, som omfattar 550 fastigheter. Inom många av dessa ryms flera äldre, sammanslagna, 
fastigheter och flera medeltida byggnader.295 Merparten av byggnaderna är dock inte närmare daterade 
och bara en mindre del av dem är undersökta i någon högre grad. Fasadernas ytskikt är generellt omgjort 
under 1600-talet eller senare. Byggnaderna har även i övrigt gjorts om och anpassats efter senare tiders 
krav, till exempel på ljusinsläpp. I en stor del av dem finns dock mer eller mindre stora delar av den 
medeltida fasaden kvar, bakom putsen. De senare öppningarna är fler och större och har i många fall helt 
ersatt de äldre, men i ett femtiotal byggnader finns mer eller mindre säkra spår av äldre muröppningar, 
som till stor del hört till fönster. Förutom gluggar och fönster finns det bevarade blinderingar, friser och 
murade, dekorativa utkragningar. Invändigt finns många exempel på murade väggnischer. 

I regel är resterna efter muröppningar mycket fragmentariska och dokumentationen av dem dessutom 
gjord på olika nivå – från noteringar och enstaka foton till fasaduppmätningar – vilket i flera fall gör at 
det är otydligt om öppningarna hört till portar eller fönster. Utifrån sammanställningen är det dock tydligt 
att stickbågiga öppningar dominerar. Bara i tre av de inventerade byggnaderna har spetsbågiga öppningar 
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Figur 59. Vädersolstavlan räknas som den äldsta avbildningen av Stockholm. Originalet ska ha målats av 
Urban Målare 1535. Den version som finns bevarad i Storkyrkan idag är dock en kopia från 1636, vilket gör 
att detaljer i bilden kan ha ändrats. Detta gäller sannolikt framställningen av slottets fönster. De avbildas här 
i den stora, rektangulära tappning som snarast hör till Johan III:s ombyggnad. Margareta Weidhagen-Hallerdt 
menar att originalet kan ha varit skadat här och att ett yngre kopparstick istället använts som förlaga (Weidha-
gen-Hallerdt 1999, s. 24). Även de mindre glasfönster som bör ha funnits på den ursprungliga målningen har 
dock förmodligen stått i stark kontrast mot de övriga byggnadernas små öppningar. En del av husen framställs 
med vad som tycks vara kopplade fönster. Även de övriga, också trähusen på malmarna, återges på 1636 års 
version av tavlan med öppningar i väggarna och i de flesta fall med skorstenar. Public Domain. 



dokumenterats och i ett av dessa fall rör det sig sannolikt 
om en port. Stickbågiga öppningar har varit  vanliga under 
renässansen men har i Sverige använts invändigt, i nischer 
och dörröppningar, redan under 1200-talet. I yttre muröpp-
ningar är de dock generellt senare än de spetsbågiga.296 Fler-
talet av de stickbågiga öppningarna i Gamla stan är dessu-
tom relativt breda, vilket gör att de snarare påminner om de 
förstorade fönsteröppningarna från sent 1500-tal och tidigt 
1600-tal från Utöhus och Viks slott, än om de minde fönster 
som fanns i husen runt 1500 och tidigare.297 I några fall fram-
träder flera generationer fönsteröppningar, och här syns att 
fönstren förstorats men behållit samma, stickbågiga form. 

Vid den arkeologiska undersökningen i Storkyrkobrin-
ken var tillräckligt mycket kvar av murarna efter det östlig-
aste stenhusets sydmur som vette mot S:t Laurentii gränd, 
för att källarnedgångar och källargluggar skulle finnas be-
varade. I det största stenhuset fanns flera stickbågiga glug-
gar. Två av dem var 60×60 respektive 40×90 cm stora.  
I en 70 cm bred, igenmurad källarglugg fanns ett fäste till 
en järnlucka. Den största gluggen fanns i rum A5:f. Den var 
0,84 m bred, lika bred som dörren mellan detta och det fö-
regående rummet, och 0,9 m hög. Även den här gluggen 
var igenmurad, och stickbågig. Huset är fört till period 7b, 
vilket möjligen innebär senare halvan av 1500-talet. Hela 
period 7 daterades till 1500–1600.298 

Den ena av de spetsbågiga öppningar som kunnat be-
läggas finns i kvarteret Morpheus 2.3, på våningsplan 1, 
mellan två senare, stora fönster. Det andra exemplet är en 
fönsterrad i samma läge, våning 1, längs Västerlånggatan, 
på tomten Iris 9. Denna togs fram och kompletterades 1947 
och är idag synlig i fasaden. Troligen har det funnits öppna 
fönster här. Byggnaden har daterats till slutet av 1300-talet. 
I källaren, som uppmättes samma år, finns stickbågiga om-
fattningar till bland annat väggnischer. Ett rundbågigt föns-
ter-galleri har dokumenterats i kvarteret Perseus 4, även 
detta på våning 1. Några liknande gallerier med stickbågiga 
fönster har inte kunnat konstateras, men i en fasad i kvarte-
ret Latona 11 finns fyra mindre, stickbågiga öppningar på 
plan 1, varav två tätt sittande.  

Spridningen är större vad gäller de stickbågiga fönstrens 
placering. Även dessa är vanligast på våningsplan 1, men 
de förekommer också på våning 2, i bottenvåningen och i 
ett par fall i våning 3. I bottenvåningar och ned till källare 
förekommer mindre gluggar, varav en del är försedda med 
galler eller luckor. I kvarteret Atlas 8 finns en igenmurad 
källarglugg med rester av gångjärnsfästen till en lucka i ett 
av rummen.299 Utöver de nämnda fönsterformerna finns även rektangulära öppningar, bland annat som 
källargluggar. I ett hus, vid Trångsund i kvarteret Ajax, finns vidare rester av en medeltida bodlucka i 
bottenvåningen.300 
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Figur 60–62. Fynd av fönsterglas från tre av under-
sökningarna, fördelat per fas. Observera att skalorna 
skiljer sig åt mellan diagrammen. Sammanställt efter 
Söderlund 2011, Carlsson & Svensson 2015  
respektive Källström & Söderlund 2003. 



Utifrån de paralleller och det fåtal dateringar som finns kan de spets- och rundbågiga öppningarna 
representera ett äldre skikt av fönsteröppningar. Exemplen är mycket få, men de visar att representativa 
fönsteröppningar på första våningen ut mot gatan förekommit. Om de stickbågiga öppningarna före-
kommit som fönster parallellt med dessa eller inte går inte säkert att svara på utifrån det sammanställda 
materialet. Det är tydligt att det finns flera generationer av fönster även bland dessa. De smala öppning-
arna, som sannolikt hör till ett äldre tidsskikt, är i stark minoritet bland de bevarade, stickbågiga öppning-
arna. De flesta är bredare, och det är tänkbart att merparten av dessa hör till senare delen av 1500-talet, 
medan de smalare i högre grad är senmedeltida. En stark ökning av antalet fönsteröppningar under 1500-
talet stämmer väl in i den bild som de arkeologiska fynden av fönsterglas ger.  

Arkeologiska fynd av fönsterglas 
I det arkeologiska materialet finns som redovisats ovan enstaka exempel på medeltida fönsterglas. Några av 
de äldsta, kontextdaterade fynden kommer från undersökningarna på slottets inre borggård. Enstaka av 
dessa är högmedeltida.301 Fynden är få, men pekar på att det åtminstone fanns något rum i den medeltida 
palatsbyggnaden som var försett med glasfönster. Fönsterglaset från franciskanernas kyrka på Riddarholmen 
visar på att både glasmålningar med färgat glas och lövmönstrade glasmålningar på grönt glas funnits här. 
Martin Olsson daterar glaset till 1300-tal.302 Även vid dominikankonventet har enstaka fynd av medeltida 
glas gjorts.303 I vattenavsatta lager från runt 1375 har delvis brandskadat fönsterglas hittats vid Helgeands-
holmen. Detta tolkats komma från det äldsta Helgeandshuset.304 Även från undersökningarna vid Slussen/Sö-
dertorg finns fynd av fönsterglas från senare delen av 1300-talet, från en murad byggnad.305 Vid undersökning-
arna i kvarteret Svalan, där bebyggelse i anslutning till Klara kloster undersökts, fanns fönsterglas från mitten 
av 1400-talet och framåt. 306 Stadens rådstuga, som var inrymd i en byggnad norr om Stortorget, flyttades 
efter en ombyggnad 1468 till ett rum som senast 1501 hade glasfönster som vette ut mot torget.307 

Spridda fynd av medeltida fönsterglas finns även från andra undersökningar, där de inte kan knytas till 
någon specifik byggnad. De tolkas ofta som härrörande från någon kyrklig miljö men det kan inte helt uteslutas 
att glaset i vissa fall hört till exklusiva, sekulära byggnader. Att fönsterglas inte var vanligt är dock tydligt, både 
utifrån fynden och utifrån den bild som tecknas av bebyggelsen i de senmedeltida, skriftliga källorna. 

Vid de större undersökningar där fynden kunnat dateras är det, som Kerstin Söderlund påpekat, på-
tagligt att fönsterglasfyndens antal ökar i lagren från 1500-talet, och att den stora ökningen skett under 
århundradets andra hälft.308 Vid undersökningarna i Storkyrkobrinken kom hela 99% av fynden från lager 
hörande till senare delen av 1500- och första delen av 1600-talet.309 Vid Mynttorget hörde drygt 80% av 
glasfynden till den senare delen av 1500-talet och 1600-talet (period 7–8).310 Härifrån utgjordes en större 
andel av glasfynden av fönsterglas än vid den näraliggande undersökningen vid Storkyrkobrinken, vilket 
troligen beror på att det här även funnits byggnader efter 1640-tal.311 

Vid undersökningarna i kvarteret Svalan på Norrmalm, i anslutning till Klara kloster, förekom föns-
terglas i samtliga faser, från 1400-talets mitt till 1600-tal. Den största andelen fönsterglas återfanns dock 
i lager från perioden 1580–1640.312  

Vid en mindre undersökning i kvarteret Thisbe 4, inom ett område som var utfyllt i början av 1400-
talet, har bland annat lämningar efter ett möjligt korsvirkeshus från tiden kring 1500 undersökts. Fönster-
glaset utgjorde ungefär en tredjedel av de sammanlagt 358 glasfragmenten från undersökningen. Alla 
utom en av de fyndposter som upptar fönsterglas anges höra till Period 3, daterad till 1625–40. Den 
undersökta korsvirkesbyggnaden förmodas ha förstörts i 1625 års brand, och det är sannolikt att en stor 
del av fynden i raseringslagren kommer härifrån.313 
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Även vid undersökningen i kvarteret Mercurius konstateras att fönsterglas börjat användas under 
1500-talets andra hälft. Härifrån finns även enstaka fynd av fönsterglas, bland annat bemålat sådant, från 
de två tidigaste faserna, men detta är hittat i fyllnadslagren i strandzonen och det är därför oklart varifrån 
det kommer. Michél Carlsson och Kenneth Svensson antar att det kommer från en kyrklig miljö.314 

Stadens böcker 
I tänkeböckerna från senare delen av 1400-talet nämns fönster, vindögon, både i bemärkelsen bodlucka 
och om vägg- eller taköppningar. I början av 1500-talet ändras språkbruket, och ordet ”fönster”, som 
redan tidigare använts men varit ovanligt, ersatte helt vindöga. Både bodluckor och ljusöppningar kallades 
därefter fönster (se kapitel 2, s. 32). Det är inte alltid tydligt i vilken bemärkelse ordet används, men det 
tycks något oftare ha brukats i betydelsen bodlucka än i betydelsen ljusöppning.  

Där det framgår vilken typ av byggnad fönstren funnits i är det fråga om stenhus och här rör det sig 
troligtvis om väggfönster. Minst en notis berör dock ett vindöga som sannolikt suttit i en träbyggnad, i en 
nybyggd badstuga vid strömmen, år 1483. Vindögat användes här som rökutsläpp, vilket gör det troligt 
att det rörde sig om ett takfönster. Rådet angav att vindögat måste vändas så att röken inte släpptes ut 
direkt på gatan.315 En annan notis berör en mördare, Eric Lauresson, som tagit sig in genom ett vindöga 
och huggit fiskaren Tonius och hans hustru.316 Även här skulle det kunna röra sig om en trästuga.  

I notiserna nämns i regel inget om hur fönstren varit utformade. I några fall framgår det dock att det 
var fråga om glasfönster. År 1480 slog Johan Kristiernssons son sönder inte bara bägare utan även 
”glasyn” i Vårfrugillets stuga. Han anmodades att låta laga glaset och betala för de sönderslagna  
bägarna.317 Nio år senare, 1491, fick Jöns skräddare böta 12 mark för att hans hustru slagit sönder ett 
glasfönster, troligen tillhörande guldsmeden Alexander.318 Närmare sjuttio år senare, 1557, anklagades 
Anders Skrub för att ha slagit sönder Hindrich skinnares bodfönster, samt kastat in en tegelsten i boden 
som närapå träffade två barn som befann sig där inne.319 Här rör det sig dock troligen om en bodlucka. 
En notis från 1549 nämner ett fönster försett med järngaller.320 Även i skotteboken, år 1642, finns en 
anteckning om att ett jærne finster inköptes.321 

Uppgifterna är alltså få, men det går att utläsa att både vägg- och takfönster, det senare troligen i trästugor, 
funnits under andra hälften av 1400-talet, och att åtminstone Vårfrugillet och en guldsmed hade glasfönster.  

Under 1400-talet tätnade bebyggelsen i Stockholm och det bör ha funnits vissa problem med att förena 
detta med befintliga fönster. Det förekommer enstaka noteringar i tänkeböckerna som handlar om för-
byggda fönster eller exempelvis rätten att ha fönster ut mot någon annans gård. Den 11 oktober 1479 
bestämdes att änkan Elzaby skulle få ha sitt vindöga ut mot gatan, mot Jap Moyses hus. Här framgår det 
indirekt att det var fråga om ett öppningsbart fönster, eftersom rådet påpekar att det genom detta inte fick 
slås ut någon orenlighet.322 Den 13 augusti 1481 hade en konflikt uppstått mellan rådmannen Peder Jöns-
son och en som murat för hans fönster. Rådet bestämde att Peders vindöga skulle hållas öppet in i hans 
gård ”som gammalt och fornt haver varit”.323 Vid en försäljning 1482 av ett stenhus med två källarvalv 
anges att det i köpet ingår fyra ”wyndoga fönsther ok dagxliws” in mot kålgården.324 Här omtalas alltså 
dagsljus som ett värde, som är en del av det som ingår i det stora stenhuset. I flera senare köp är rätten till 
fönster som inte byggs för något som skrivs in i avtalet. År 1528 finns en sådan skrivelse angående en 
Staffan Sasses träbyggnad, intill ett stenhus. Det senare hade fria murar och stugfönster över trähusets 
höjd. I tänkeboken noteras att trähuset är sålt med villkoret att det inte byggs högre så att fönstren skym-
des. Samma villkor upprepas vid en försäljning 1545.325 Ett liknande villkor ställs vid försäljningen av ett 
trähus intill salig Hans Skottes stenhus. Båda husen ägdes av änkan. Hon upplät trähuset till Lasse Jönsson 
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med förbehållet att denne och hans efterkommande inte skulle bygga det högre, så att stenhusets fönster 
skulle skymmas.326 År 1549 uppges vid en överlåtelse att Erik Skinnare skulle få ha ett fritt fönster, försett 
med järngaller, vid hospitalets tomt.327 Vid mitten av 1500-talet pågick en konflikt mellan Sven Månsson, 
som byggt framför Clemett Koockz hustru Margaretas fönster, vilket vette in mot Svens gård. År 1549 
anmodas Sven att riva bort det som han byggt för nära. I noteringen refereras till ett brev som kvinnan 
skrivit, och rådet manar Sven Månsson att inte ”förtaga henne sitt ljus som gud har givit henne”.328 Även 
här anges alltså dagsljusinsläpp som fönstrets centrala funktion. Konflikten fortsätter och ett par år senare, 
1551, uppmanas Sven Månsson åter att inte göra förfång på stugfönstret som vetter in mot hans gård. 
Han får inte heller ställa orenlighet under fönstret.329 

Förtätandet av bebyggelsen i Gamla stan och byggandet på höjden kunde också leda till komplicerade 
ägandeförhållanden med flera olika innehavare till ett hus, något som framkommer i tänkeböckerna.330  
Delägandet av byggnader och olika typer om överenskommelser om nyttjanderätt syns också i förhållan-
det till fönster, men även här är det i vissa fall svårt att avgöra om det rör sig om bodluckor eller väggföns-
ter. I en överlåtelse från 1493 anges att rätten att använda ett fönster, som finns på grannens tomt, ska 
följa med i köpet. Sannolikt rör det sig här om en bodlucka.331 År 1512 uppges i samband med en överlå-
telse att den tidigare ägaren, Per Brorsson, har några fönster i Anders Olssons gård. Den nya ägaren ska 
göra en överenskommelse med Anders Olsson, eller låta mura igen fönstren.332 

Ett indirekt belägg för att glasfönster funnits är omnämnanden av glasmästare. I 1460 års skottebok 
var de i särklass vanligaste yrkena i Stockholm timmermän, fiskare, skomakare, skräddare och murarmäs-
tare. Två av dessa yrkeskategorier, timmermän och murarmästare, anlitades vid husbyggen. Göran Dahl-
bäck anmärker att timmermännen är dubbelt så många som murarmästarna, vilket han ser som en indi-
kation på att trähusen fortfarande var vanligast vid denna tid. Timmermän behövdes dock även vid upp-
förandet av murade byggnader. Också smeder, som hörde till de vanligaste yrkeskategorierna, var en 
yrkesgrupp som var nödvändiga vid husbygge. Bland de uppräknade yrkena finns däremot inga glasmäs-
tare.333 Först i skotteboken från 1462 finns en utgiftspost för ”glasmester” Didrik Rodenborch. Tre mark 
utbetalades för ”glass windøg” i rådets kor i Storkyrkan och ”annorstädes”. Samma år upptas en ej namn-
given glasmästare som bosatt i kvarteret Innanmur. Didrik glasemaker nämns åter i 1463 års skottebok. 
Ett par år senare, 1465, omtalas glasmästare Olof i Storkyrkans räkenskaper.334 Varken i skotteböckerna 
eller kämnärsräkenskaperna för 1460-talet omtalas någon import av fönsterglas. Tegel till murar och skor-
stenar har däremot köpts in, samt kalk, spjäll och en lång rad trävaror.335 Fönsterglas har uppenbarligen 
importerats eftersom det funnits verksamma glasmästare, men avsaknaden av noteringar kan tyda på att 
fönsterglas inte hörde till de vanligare importvarorna under 1460-talet, vilket timmer och skorstenstegel 
gjorde. Från slutet av 1400-talet och framför allt under början av 1500-talet finns fler omnämnanden av 
glasmästare och glasfönster. Glasmästaren Cristiern nämns första gången 8 augusti 1492. I maj 1494  
omtalas även en målardräng i glasmästare Cristierns tjänst.336 År 1501 byttes och murades nya glasfönster 
i rådstugan337 och i skotteboken från samma år räknas två glasmästarfruar upp. Den ena, Margit, betalar 
två öre i skatt, medan den andra, Elzeby, betalar en mark.338 Inga manliga glasmästare nämns detta år. 
En mark är samma summa som Laurens glasmästare betalar år 1503.339 1507 upptas Hans glasmästare 
med uppgiften ”dedit Gripsholm”. Han har sannolikt tillverkat glasfönster till Gripsholm innan han flyttat 
till Stockholm 1507. Åren därefter, 1508 och 1509, finns han med i skotteboken och betalar sex öre.340  
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År 1505 omtalas Laurens glasmästare, och 1512 nämns franciskanbrodern Jens glasmästare.341 I skotte-
böckerna från 1516–25 nämns totalt sex glasmästare. Under 1520-talet tycks dock läget ha förändrats. 
Mellan två och fem glasmästare räknas varje år upp under 1516–19. År 1520 tas inga glasmästare alls upp 
i tabellerna. Året därpå, 1521, finns åter tre glasmästare upptagna och 1522 räknas två sådana upp, Hans 
och Lasse. Den senare betecknas som fattig, pauper, och betalar ingen skatt. Jens, som tidigare betecknats 
först som glasmästare och 1519 som tornvaktare och glasmästare tycks 1522 enbart vara verksam som 
tornvaktare. 1524 nämns två glasmästarhustrur, Karin och Birgitta. Ingen av dem betalar skatt.342 Möjli-
gen kunde bara en av glasmästarna försörja sig som just glasmästare 1522. Åren 1523–25 finns inga glas-
mästare upptagna. Först 1526 dyker en glasmästare upp igen. Det är dock ingen av de tidigare som åter-
vänt utan en ny mästare, vid namn Örjan.343 Uppgifterna kan tyda på att de politiska oroligheterna under 
1520-talet gjorde det tillfälligt svårt för glasmästarna att försörja sig, troligen för att deras kundkrets föru-
tom kyrkan till stor del hörde till det samhällsskikt som var inblandade i konflikterna och som avrättades 
1520. Det här stärker också bilden av att det i början av 1500-talet inte i första hand var vanliga borgare 
som beställde glasfönster. I samband med reformationen minskade sannolikt också kyrkans efterfrågan på 
glasfönster tillfälligt. En rad av de kyrkliga institutionernas byggnader – Klara kyrka, kapellen på mal-
marna, Helgeandshuset, stora delar av dominikankonventet och Johanneskyrkan – revs direkt eller snart 
efter reformationsriksdagen i Västerås 1527. Byggnadsmaterialet återanvändes i de nya försvarsanlägg-
ningarna, bland annat på Riddarholmen.344 Om glaset hörde till det material som återanvändes är osäkert. 
Möjligen finns det, bland de många arkeologiska fynden från senare delen av 1500-talet, både glas som 
kommer från rivningarna efter reformationen och glas som återanvänts i andra sammanhang. En mer 
detaljerad genomgång av fyndmaterialet från den här tiden skulle möjligen kunna svara på detta. 

Kyrkan upphörde dock knappast att vara en stor kund hos glasmästarna efter reformationen, och under 
senare delen av 1500-talet ökade användandet av glasfönster generellt, vilket syns både i det arkeologiska 
materialet och i de skriftliga källorna. År 1560 betalade Storkyrkan 18 mark till glasmästare Urban för 
glasmålningar i korets sydfönster. Samme glasmästare levererade 1565 målade glas till ett lusthus i slottets 
trädgård.345 Under senare delen av 1500-talet lät Johan III bygga nya kyrkor på de platser där hans far låtit 
riva de gamla.346 År 1585 fanns åtta glasmästare i staden, och bestämmelsen att ingen lärling eller gesäll fick 
använda glas, bly eller färg utan sin mästares vetskap tyder på att det fanns stor efterfrågan på glasfönster.347 

Bestämmelserna om att det skulle finnas fyra målare bland de åtta glasmästarna 1585 visar att glasmål-
ning utgjorde en betydande del av yrkesutövningen vid denna tid, och med tanke på att användandet av 
fönsterglas tycks ha fått ökad spridning är det troligt att glasmålningar förekom hos välbärgade borgare.348 

 
Kvarter Glas-

mästare 

1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 

Innanmur Hans x x  x  x x     
 Jens    x   Avlönad som 

vakt i kyrktornet. 
    

 Lasse x x x x  x x (pauper)     
 Ørian           x 

Västanmur Jens 
Persson 

x x          

 Lasse x x x x  x      
Östra Anders    x        
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Figur 63. Glasmästare uppräknade i skotteböckerna åren 1516–26. De båda ”Jens” är troligen en och samma person. 



Bemålade fönsterglasfragment från ungefär denna tid har hittats vid Storkyrkobrinken, Mynttorget samt 
i kvarteret Svalan.349 Minst ett belägg för bemålade rutor hos borgare finns dessutom i det sena 1500-
talets tänkeböcker.350 Under slutet av 1500-talet har flera av stadens stenhus även försetts med dekora-
tionsmålningar på väggar och i tak. Målningar har fortsatt göras i samma stil under början av 1600-
talet.351 Lars Bengtsson menar att de rester av målningar som har bevarats är av två typer, dels sådana 
som ska efterlikna samtida panelinredningar, dels målningar med växtslingor. Exempel på den första 
gruppen finns i salen på första våningen på Stora Gråmunkegränd 2, i kvarteret Pyreneus 2. Målningarna 
är troligen från 1580-talet. Även kassettaket, som är något äldre, har bemålats vid samma tid.352 Samma 
typ av målningar finns i minst fyra byggnader. Den andra typen av målningar, med slingrande växtmotiv, 
finns i kvarteret Ulysses 4, i kvarteret Perseus 7 och kvarteret Cepheus. 353 I tre av de dekorationsbemålade 
rummen har eldstädernas samtida läge kunnat identifieras. Lars Bengtsson menar att det är troligt att 
rummen haft öppna spisar.354 

Rökfri uppvärmning 
Hypocaustanläggningar representerar den äldsta formen av rökfri uppvärmning som kan beläggas i Stockholm. 
Stenar till sådana anläggningar har hittats vid Klara kloster och på Helgeandsholmen.355 En rökgång som kan 
vara medeltida i det gamla riksdagshuset på Riddarholmen har av Lars Bengtsson tagits som en indikation på 
att det funnits en hypocaust i franciskankonventet.356 Härifrån finns dock inga fynd av hypocauststenar.357 

Ugnskakel är ett betydligt mer frekvent förekommande fynd. Pottkakel är påtagligt vanligare här än  
i Uppsala. De äldsta fynden kan dateras till 1300–1400-tal. Exklusivt nischkakel från 1400-talet har hittats 
på fyra platser, bland annat vid slottet och dominikankonventet.358 I lager från andra halvan av 1500-talet 
är blad- eller rumpkakel vanligast men pottkakel tycks ha fortsatt användas parallellt ungefär fram till 
1600-talets mitt.359 De tidigaste fynden av rumpkakel kommer från undersökningar vid Stockholms slott 
och är daterade till 1400-talets tredje kvartal.360 

I flera av de byggnader där medeltida murverk finns bevarat finns dock även noteringar om medeltida 
rökgångar. Dessa är dock i regel inte närmare daterade, och kan både höra till medeltiden och tiden 
närmast efter denna period. Det finns även rester efter eldstäder i några av byggnaderna, bland annat i 
ett par källare. I tre av rummen med målningar från 1500-talet finns, som redan nämnts spår efter eldstä-
der, troligen öppna spisar.361 I den tidigaste tänkeboken från 1474–83 finns flera noteringar som berör 
skorstenar. Både skorstenar och ”kokaskorsten” nämns. Även spjäll finns omnämnda. Både kölnor och 
skorstenar besiktigades och kunde bli utdömda som alltför brandfarliga, något som återkommande nämns 
i stadens tänkeböcker. Utifrån beläggen framstår skorstenar som vanligt förekommande under 1400-talet. 

Belysningsredskap 
Bland fynden från de arkeologiska undersökningarna finns ett mindre antal belysningsredskap. Flest till 
antalet är bloss- eller ljushållarna. Eftersom det generellt rör sig om hållare med holk kallar jag dem här 
ljushållare (se kapitel 3, s. 129) även om de i flera av undersökningsrapporterna benämns blosshållare. 
Mellan två och tre sådana har hittats vid de flesta undersökningar, med undantag av Storkyrkobrinken, 
där hela sju ljushållare hittades. Där fynd gjorts i daterade kontexter hör de generellt till 1300–1600-tal, 
vilket även gäller fyndgruppen belysningsredskap som helhet. 

Alla ljushållare som redovisas, och som inte är troliga delar av ljusstakar, är av typen med rak holk, 
som är öppen nedtill och har en kort tånge. Från Mynttorget finns två eller tre sådana, daterade 1350–
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1550. Härifrån finns vidare en ljusholk som troligen varit en del av en ljusstake. Den hittades i lager date-
rade till 1550–1620 och har en torderad, svängd arm som är avbruten. Holken är sluten och något  
konisk.362 Alla de sju ljushållare som hittades vid Storkyrkobrinken påträffades inom området närmast 
stranden, i lager från 1200-talets senare del och fram till 1500-talets första hälft. Den enda ljushållare som 
hittades i en byggnad fanns i vad som möjligen var en skomakarverkstad, uppförd omkring 1300. Vid 
Storkyrkobrinken hittades också en stämpelornerad ljusstake i oglaserat rödgods, i raseringslager vid sten-
huset A2, daterade ca 1500–1600.363 I kvarteret Mercurius påträffades en ljushållare i en dikesfyllning 
från lager från första hälften av 1600-talet och i kvarteret Svalan på Norrmalm hittades två ljushållare,  
i lager daterade till sent 1500- och tidigt 1600-tal.364 Från undersökningarna vid Slottet finns en ljushållare 
samt vad som troligen är en del av en ljusstake. Båda hittades i lager som hörde till 1525–92.365 

På Helgeandsholmen har ett par raka ljushållare hittats och dessutom två exklusiva ljusredskap från 
senare delen av medeltiden – del av en tvåarmad, gjuten ljusstake, troligen från1400-talet – samt en arm 
till en senmedeltida ljuskrona i mässing.366 

Av borgmästaren Broder Jönssons räkenskaper från år 1440 framgår att det bland stadens kyrkors 
inventarier fanns fem ljusstakar, två lyktor, ett par blosstakar med änglar och ett par utan änglar samt ett 
par stakar med lyktor.367 

Uppsala 
De tidigaste, tydliga bebyggelselämningarna i nuvarande Uppsala har framför allt hittats i området längs 
ån och i anslutning till åsen/Domberget och hör till 1100-talet. Enstaka fynd längs årummet är äldre än 
så.368 Den tidigmedeltida bebyggelsen tycks ha varit gles men under 1200-talet inleddes en stark expan-
sionsfas. Den växande bebyggelsen var fortfarande i stor utsträckning orienterad längs ån, men även  
utefter stadens infartsvägar. År 1273 flyttades ärkesätet till det som då kallades Aros, tillsammans med sitt 
namn – Uppsala. Från 1200-talets mitt, särskilt efter domkyrkans etablering, och fram till mitten av 1300-
talet märks en tydlig tillväxt och förtätning på flera av de platser som undersökts. I kvarter som varit något 
mer perifert belägna i förhållande till de centrala kommunikationsstråken har en första bebyggelseetable-
ring i flera fall skett under 1300-talet. Möjligen har en nedgångsfas följt därefter, under andra halvan av 
1300-talet. Från 1400-talet har bebyggelsen växt till på nytt.369 

Ett brev från 1164–67 visar att Aros även före domkyrkans flytt hade en viktig kyrklig ställning. Orten 
nämns, tillsammans med Sigtuna och Enköping, som hemort för en prost. Prosterierna var troligen relativt 
nyinrättade då brevet skrevs och har förmodligen motsvarat de tre folklanden – Attundaland, Fjärdhundra-
land och Tiundaland. Marken som Arosprostens kyrka uppfördes på har troligen donerats av kungen som 
även har hjälpt till att bekosta kyrkobygget.370 Det finns dessutom flera källor som pekar på att hela eller 
delar av den mark där Aros etablerades var kunglig.371 I det tidiga, arkeologiska materialet finns det också på 
flera platser fynd som kan kopplas till högreståndsmiljöer, till exempel i kvarteren Bryggaren och Rådhuset.372  

Sammantaget framträder en bild av Aros under tidig medeltid som en plats med gles bebyggelse, 
troligen flera kyrkor och en stark koppling till det översta samhällsskiktet. Först under högmedeltid finns 
det indikationer på tätare bebyggelse.  

Den äldsta, bevarade kartan över Uppsala är daterad till 1643 och brukar benämnas regleringskartan. 
På denna visas det då befintliga gatunätet, tillsammans med ett planerat, rätvinkligt sådant. Det existe-
rande gatusystemet återgick till stora delar på det medeltida, i synnerhet öster om ån. Flera av de utritade 

                                                        
362 Söderlund 2011, s. 120, bilaga 15 
363 Söderlund 2012, s. 24–25, 106, 140 
364 Carlsson & Hedlund 2006, s. 144; Carlsson & Svensson 2015, s. 138 
365 Källström & Söderlund 2003, s. 126 
366 Dahlbäck (red.) 1982, s. 183, fig. 148; SSM 70111:27368; SHM inv. 9882 
367 Stockholms stads skottebok 1516–25, s. 341–356 
368 Beronius Jörpeland & Lindeblad 2000; Anund 2001b, s. 40, 45; 2008, s. 10–11; Kjellberg & Qviström 2008, s. 28; 
Kjellberg 2009 
369 Ersgård & Svedberg 1984, s. 51–52; Ersgård 1986, s. 87–99; Ferm 1986a, s. 47–49; 1986b; Elfwendahl 1994; Be-
ronius Jörpeland & Lindeblad 2000; Carlsson 2000; 2010, s. 76–78; Anund 2001b  
370 Ferm 1986a, s. 68, 74–75. Var Arosprostens kyrka låg är omdiskuterat. Möjligen har den funnits i närheten av 
Gamla torget (Carlsson 2010, s. 77). 
371 Ferm 1986a, s. 70–75; Carlsson 2010, s. 76–77 
372 Carlsson et al. 1991; Carlsson 2010, s. 79; Beronius Jörpeland & Lindeblad 2000, s. 36 



gränderna har kunnat beläggas arkeologiskt.373 Det arkeologiska materialet visar emellertid även att stora 
förändringar har skett, både under och efter medeltiden. Störst var förändringarna väster om ån, där 
framför allt domkyrkans etablering under slutet av 1200-talet fick en avgörande betydelse. I flera  
arkeologiska undersökningar i kvarter kring domkyrkan märks att bebyggelsestrukturen påverkats.  
Förutom själva kyrkan behövdes bland annat bostäder för kanikerna, men också för hantverkare som 
arbetade i kyrkans byggnadshytta. Flera av de medeltida kanikgårdarna har kunnat identifieras. Några av 
dem har varit sammanbyggda med bogårdsmuren på norra och östra sidan av domkyrkan. Västerut, där 
Gustavianum ligger idag, antas den tidigaste ärkebiskopsgården ha legat. Det fanns dessutom flera  
fristående stenhus, som tycks ha legat på relativt stora tomter.374 I kvarteren Domen och S:t Erik tycks 
sådana stora gårdar med enstaka stenhus ha etablerats under början av 1300-talet.375 Längre söderut,  
i kvarteret Trädgården, har samtidigt mindre gårdar med trähusbebyggelse tillkommit. Dessa fanns kvar 
i området ett stycke in på 1400-talet, och det är troligt att gårdarna etablerats i samband med den  
befolkningsökning som skedde vid domkyrkans etablering i staden. Möjligen har de som bosatt sig här 
haft anknytning till kyrkan och domkyrkobygget. Under 1400-talet lades marken igen och odlades upp 
och under 1500-talet etablerades den första slottsträdgården på platsen.376 

Dessa, och andra förändringar framgår alltså inte av regleringskartan, utan har blivit tydliga i samband 
med en rad arkeologiska undersökningar som genomförts under 1970-talet och framåt, något som Johan 
Anund, tillsammans med Ronnie Carlsson och Bent Syse, lyft fram i artiklar som berör förhållandet  
mellan den medeltida bebyggelsen och 1600-talets kartor. De pekar bland annat på hur regleringskartan 
i tidigare forskning fått styra tolkningarna av det medeltida Uppsala i allt för hög grad.377 Artikelförfattarna 
uppmärksammar två stadsplaner som först publicerats av Olof Rudbeck d.ä. i atlasdelen till hans så kallade 
Atlantica; dels den så kallade Medeltida stadsplanen, dels den Nya Atlasplanen. Till skillnad från regle-
ringskartans kartbild är det i Rudbecks Atlasplan den nya stadsplanen som avbildas, efter att regleringen 
genomförts. Det framgår här att den delvis, men inte på alla punkter, följt planen. Den medeltida stads-
planen redovisar en äldre gatustruktur inom den västra stadshalvan – ett gatunät av medeltida typ, med 
en kombination av långsmala kvarter och topografiskt betingade strukturer. Det har, på förekommen an-
ledning, ifrågasatts om kartorna, framför allt den medeltida stadsplanen, bygger på nu försvunna källor 
eller om de är en fantasifull tolkning och ett försök att skapa en mer storslagen bild av stadens medeltida 
historia. Det finns dock arkeologiska belägg för att några detaljer i kartan stämmer, vilket kan tyda på att 
det funnits en verklig, senare förkommen källa. Möjligen går kartbilden över stadens västra delar tillbaka 
på en beskrivning som upprättats inför ärkesätets flytt.378  

Även på den östra sidan av staden har förändringar av stadsplanen skett före regleringskartans tid, om 
än inte lika radikala som i väster. Under hög- och senmedeltid ägde flera kyrkliga byggnadsprojekt rum 
här, som påverkade stadsbilden, liksom deras försvinnande efter reformationen, århundradet innan regle-
ringskartan upprättades. Sannolikt har dessa byggnadsprojekt påverkat bebyggelsen på flera platser.  
Vidare finns det arkeologiska belägg för att medeltida gränder försvunnit innan regleringskartans till-
komst. På kartan framträder en struktur med långsmala kvarter och tomter i den centrala, östra delen av 
staden medan det i de då mer perifera delarna fanns större tomter och kvarter. Lars Ersgård har föreslagit 
att detta representerar olika tidsskikt i stadsbebyggelsen, vilket delvis kan stämma, men senare arkeologiska 
iakttagelser visar att betydligt större delar av staden tidigare omfattats av en medeltida tomtstruktur. Även 
de större kvarter som framträder i stadens södra och norra ände längs ån tycks ha varit uppdelade i lång-
smala kvarter av medeltida slag.379 

Vid ett fåtal undersökningar har medeltida tomtstruktur och tomtstorlekar kunnat belysas. I dessa fall 
har både storlek och form varierat. Vid undersökningen i kvarteret Bryggaren 1990 fanns under 1200- 
och 1300-talet fyra tomter som var 7–8 respektive 9 m breda och 30–40 m långa. Kortsidan vette ned 
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mot ån eller gatan längs ån. Tomtstrukturen tycks ha ändrats i området under 1400-talet.380 I grannkvar-
teret Kroken, där den äldsta bebyggelsen daterats till 1300-tal, har en 6 meter bred tomt mätts upp.381 
Vid undersökningarna i kvarteret Trädgården kunde delar av sammanlagt sex tomter konstateras. Dessa 
tycks ha lagts ut omkring år 1300, innan de bebyggdes. Tomterna var bredare än i kvarteret Bryggaren – 
två av dem har varit 12×22 m stora. En annan har varit minst 11 m bred.382 I kvarteret Rådhuset kan en 
struktur med ca 12–14 m breda tomter anas ungefär vid mitten av 1300-talet.383 

De gränder som syns på kartan och kan spåras arkeologiskt har också olika bakgrund och ålder. Detta 
var tydligt vid undersökningarna i kvarteret Rådhuset där gränder och passager kunde konstateras ha  
tillkommit successivt. Här har den första gränden funnits redan i det tidigaste etableringsskedet under senare 
delen av 1100-talet, medan de andra gränderna etablerats senare, vid olika tillfällen.384 Vid flera undersök-
ningar i något mer perifera kvarter som kvarteren Kransen, Örtedalen och Pantern har relativt tidigt stenlagda 
vägar eller gränder undersökts. Gränden i Örtedalen har en bredd som ungefärligen motsvarar de åtta alnar 
breda allmänningsgatorna i Magnus Erikssons stadslag.385 Även på andra sidan ån, i kvarteret Domen,  
etablerades en gränd i början av 1300-talet.386 Troligen rör det sig om infartsvägar som tycks ha anlagts 
tidigare än eller samtidigt med bebyggelsen på tomterna, troligen under slutet av 1200- och början av 1300-
talet. Det är möjligt att en utbyggnad och förbättring av vägnätet skett i samband med ärkesätets etablering. 

Byggnader 
I de områden där bebyggelse från senare delen av 1100-talet kunnat konstateras finns enstaka flätverksbyggna-
der representerade, exempelvis i kvarteren Domen och Näktergalen. I minst ett kvarter, Rådhuset, har grophus 
påvisats.387 I kvarteret Näktergalen där välbevarat trämaterial framkom 1934 kunde flera byggnadstekniker – 
såväl flätverk som stavverk, skiftesverk och knuttimring – konstateras. Lämningarna är dock inte närmare  
daterade. Bland fynden fanns även tre svarvade balusterdockor som antas ha ingått i räcket i en svalgång.388  

Utifrån en sammanställning av dendrokronologiprover från i huvudsak fyra undersökningar har  
Magnus Elfwendahl konstaterat att det finns kronologiska skillnader i vilket byggnadsvirke som använts i 
staden. De prover som daterades till tiden före 1200 var nästan enbart av ek. Mellan 1200 och 1340 tycks 
både ek och furu ha använts. Därefter, från 1340 och fram till början av 1500-talet, byggdes husen av 
furu. Elfwendahl menar att användandet av ek avspeglar ett byggande i skiftes- eller stavverk, medan furu 
visar på knuttimrade byggnader.389 Johan Anund påpekar att det finns metodologiska problem med 
dendrokronologidateringarna som gör dessa uppgifter osäkra. Slutsatserna av den syntes han själv presente-
rar motsäger dock inte Elfwendahls resultat. Generellt var lättare ramverkshus, med plankväggar, vanligare 
i de tidigare faserna medan det från mitten av 1200-talet byggdes mer stabila konstruktioner, samtidigt som 
bebyggelsen förtätades. Knuttimrade hus blev vanligare från runt 1300 och under senmedeltiden var denna 
teknik helt dominerande.390 Skiftesverksbyggnader fortsatte dock att uppföras. I kvarteret Domen ersattes en 
knuttimrad byggnad från början av 1200-talet av en i skiftesverk i slutet av samma århundrade.391 

I sin sammanställning av drygt 360 mer eller mindre säkra byggnadslämningar från ca 1200 och framåt, 
konstaterar Anund att åtminstone 71%, kanske så mycket som 80%, varit träbyggnader. Minst 8% repre-
senterade murade hus medan endast en korsvirkesbyggnad är känd. Det finns dock stora osäkerheter i 
materialet. I en mycket stor andel, 69% av exemplen, gick det inte att säkert avgöra vilken teknik byggnaden 
varit uppförd i. I vissa fall gick inte ens det huvudsakliga byggnadsmaterialet att bedöma. I de fall väggarnas 
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byggnadsteknik gick att avgöra var knuttimring det som dominerade, men även skiftesverks- och tegelbygg-
nader har varit relativt vanliga. Golven tycks i regel ha varit av lera eller trä. De äldsta byggnaderna i sam-
manställningen, från före ca 1300, har ett, i något fall två, rum. Mellan 1300 och 1500 har byggnaderna i 
högre grad haft två rum och flera av dem tycks ha byggts till eller ihop och bildat större enheter.392 

En typ av byggnader som främst syns i de skriftliga källorna är de bodar som funnits längs ån, runt det 
nuvarande Gamla torget, som anlades i slutet av 1300-talet, och på bron vid torget. Inkomsterna från uthyr-
ningen av bodarna var viktig, och bodarna nämns oftare än några andra byggnader i de skriftliga källorna 
från medeltiden. Bodarna har haft en lucka som kunde fällas ned ut mot torget eller gatan.393 

Det är generellt svårt att avgöra i vilken mån byggnaderna varit flervåniga men det finns exempel på 
träbyggnader som utifrån planen antagits ha haft en övervåning. Balusterpinnarna från kvarteret Näkter-
galen kan ha ingått i svalgången på en påkostad timmerbyggnad och i samma kvarter har två murade 
byggnader undersökts som båda haft invändiga murtrappor, vilket indikerar övervåningar.394 Johan 
Anund menar, med hänvisning till en uppskattning från Oslo, att det är rimligt att anta att ungefär en fjär-
dedel av de medeltida byggnaderna varit tvåvåniga. Han menar också att möjligheten att uppföra hus i flera 
våningar kan ha varit en av anledningarna till att knuttimring blev vanligare efter mitten av 1200-talet.395 
K. W. Herdin anger, främst utifrån skriftliga källor från 1600-talet, att husen under detta århundrade var 
mellan en och två våningar höga.396 De äldsta, mer heltäckande uppgifterna kommer från 1763. Vid denna 
tidpunkt var tvåvåniga byggnader vanligast, de utgjorde 60% av de inventerade byggnaderna. Näst vanligast 
var en våning. Detta gällde 39% av dem. Bara åtta byggnader eller drygt 1% hade tre våningar och en enda 
byggnad var fyrvånig.397 Anund lyfter vidare fram att det funnits vissa konservativa drag i den senmedeltida 
arkitekturen i Uppsala, vilka kan kopplas till stadens kyrkliga prägel. Ett särdrag var den låga andelen kors-

                                                        
392 Anund 2001a, s. 637–638, 650, fig. 5 
393 Ljung 1954, s. 154; Ferm 1986b, s. 143–144, 154; Anund 2001a, s. 642 
394 Sundquist 1939 
395 Anund 2001a, s. 643; 2001b, s. 48 
396 Herdin 1932, s. 101–112 
397 Anund 2001a, s. 643 

Figur 64. Karta över Uppsala med regleringskartans båda skikt – det samtida, från 1640-talet, och det nya som planerades – samt de 
kvarter som nämns i texten markerade. Underlag Redin 1976, Carlsson 2010 samt regleringskartan (LMS B70-1:3). 



virkesbyggnader. Sådana förekom betydligt mer frekvent i Stockholm. Korsvirkeshusen kan, påpekar han, ha 
associerats med en ny, mer merkantil livsstil som inte tilltalade den kyrkligt präglade staden.398 

Andelen murade byggnader i staden var förmodligen större under medeltiden än vid mitten av 1600-
talet, då den engelske ambassadören Bulstrode Whitelocke besökte Uppsala. Han uppgav då att det inte 
fanns mer än nio eller tio stenhus där. I övrigt var husen timrade och hade torvtak.399 I början av 1500-
talet räknar Olle Ferm utifrån skriftliga belägg med att ett trettiotal murade hus fanns i staden.400 Vid den 
inventering som gjordes i samband med projektet Medeltidsstaden noterades drygt 70 platser med arkeo-
logiska observationer av murverk. Några av dessa gäller kyrkliga institutioner, men merparten hör troligen 
till sekulära byggnader. I många fall är murarnas datering dock osäker och det är dessutom sannolikt att 
flera av källarna haft överbyggnader av trä. Både utifrån de fysiska lämningarna och de skriftliga beläggen 
är det emellertid tydligt att de murade byggnaderna utgjort ett betydande inslag i den medeltida stadsbil-
den, även om de varit i minoritet.401 Anund räknar i sin sammanställning med att minst 8% av de arkeo-
logiskt undersökta byggnaderna har varit murade eller haft murade källare, vilket är en stor andel jämfört 
med andra mellansvenska städer, Stockholm undantaget.402  

Murade byggnader har funnits på båda sidor om ån, men de var inte jämnt fördelade över stadsområdet. 
Öster om ån fanns en koncentration i anslutning till kvarteren runt Gamla torget, och i närheten av S:t Pers 
kyrka. Nio stenhus finns kända från senmedeltida diplom härifrån. Åtta av dem har varit knutna till kyrkan.403 

Väster om ån har de murade byggnaderna främst funnits i området runt domkyrkan. Troligen uppfördes 
flera sådana i samband med ärkesätets flytt under 1270-talet. Tidiga skriftliga uppgifter om murade byggna-
der finns i domprosten Andreas Ands testamente från 1316.404 Denne domprost lät mellan 1299 och 1302 
uppföra ett Helgeandshus väster om ån. Delar av murverket i de byggnader som finns kvar öster och norr 
om domkyrkan är medeltida och även i Skytteanum, sydöst om kyrkan, finns medeltida delar kvar. Av det 
äldsta syneprotokollet från 1699 framgår att den sistnämnda byggnaden delvis befann sig i dåligt skick. Källaren 
innehöll tre rum med separata ingångar. Över detta fanns en våning med kök och kammare. I köket fanns 
gluggar, försedda med galler och luckor. I våning två och tre fanns glasfönster, varav en del var trasiga medan 
andra nyss lagats. Fönstren var även försedda med luckor. Under åren 1709–10 murades de två övre  
våningarna i stor utsträckning om. Fönstren justerades så att de fick sin nuvarande, symmetriska placering. 
I 1717 års syneprotokoll nämns bland annat att det på andra våningen fanns fönster med franskt glas.405 

Alla byggnader runt domkyrkan var dock inte murade. Ännu på 1320-talet tycks ärkebiskopens gård, 
väster om domkyrkan, åtminstone delvis ha varit uppförd i trä. Någon av gårdens byggnader tycks ha varit 
en stenkällare med träöverbyggnad, med tanke på att ärkebiskopen Hemming Nilsson lät uppföra ”ett stenhus 
över källaren” på 1340-talet. Ett nytt stenhus byggdes knappt hundra år senare, av Jöns Håkansson som var 
ärkebiskop mellan 1422 och 1432. I början av 1500-talet uppges ärkebiskopsgården vara uppdelad på en 
liten och en stor del. Murar efter den stora gården, ärkebiskopsborgen, finns delvis bevarade under och 
utanför det på 1880-talet uppförda universitetshuset. Delar av den lilla ärkebiskopsgården ingår sannolikt i 
nuvarande Gustavianum, väster om domkyrkan. Även under dagens ärkebiskopsgård finns delvis medeltida 
murverk i källaren. Den byggnad som funnits här under medeltiden har troligen hört till domprostens gård.406 

Stenhusen var alltså i hög grad knutna till kyrkliga institutioner och ämbetsmän. Olle Ferm konstaterar 
att kyrkliga institutioner vid 1500-talets början innehade mer än hälften av alla stadsgårdstomter i Upp-
sala. En del av byggnaderna användes av ägarna, andra hyrdes ut till borgare. Flera av byggnaderna kan 
också ha hört till världsliga frälsepersoner, vilka i stor utsträckning hade sina gårdar öster om ån.407 

De kyrkor som gjorts överflödiga i samband med reformationen revs inte direkt, utan först efter en omfat-
tande stadsbrand som främst drabbade stadens östra halva 1543. Ett par år senare gav Gustav Vasa order om 
att ett stadsdike skulle grävas runt staden. I samband med detta var det minst ett stenhus som hamnade utanför 
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gränsen – Staffan Henrikssons. Det revs därför 1545.408 Möjligen hade samma öde drabbat det stenhus som 
undersöktes i kvarteret Svalan 1979. Detta kan dock redan tidigare ha förstörts i stadsbranden 1543. Det 
finns också en möjlighet att den undersökta byggnaden var just den som hört till Staffan Henriksson.409 

I samband med 1600-talets gatureglering började murade byggnader uppföras vid det nuvarande 
Stora torget, något som uppmuntrades av myndigheterna.410 

Arkeologiska undersökningar i den västra delen av Uppsala 
Den västra delen av staden har, som redan nämnts, från och med flytten av ärkesätet 1273 i hög grad 
präglats av domkyrkan och av alla de verksamheter och institutioner som varit kopplade till denna.  

I samband med 1907 års undersökningar på Studentholmen framkom flera trähus men också en  
tegelbyggnad på gråstensgrund. Byggnaden har i en äldsta fas troligen utgjorts av ett enda rum, med två 
kryssvalv. Senare har huset byggts till åt två väderstreck och muromgärdats. Nils Lithberg identifierar 
byggnaden som den som domprosten Andreas And nämner i sitt testamente 1316. Ronnie Carlsson  
påpekar dock att den undersökta byggnaden istället kan ha hört till gården Gåsaholm medan Andreas 
Ands stenhus fanns något längre söderut, på Kvarnholmen.411  

I det näraliggande kvarteret Disa, norr om domkyrkan, har byggnadslämningar undersökts inom två 
ytor. Den ena undersökningen ägde rum 1974, den andra 1993. Även här fanns rester av ett tegelhus på 
stenfot. I övrigt har byggnaderna att döma av lämningarna varit av trä. Troligen har bebyggelsen även 
här haft anknytning till domkyrkostaden.412 De lämningar som undersöktes 1974 har daterats till 1200-
talets slut och fram till ca 1650. Bara ett fåtal skärvor fönsterglas hittades vid undersökningen. En fanns i 
skikt två, med dateringar till runt 1300. Sju skärvor fanns i skikt fyra, där dateringarna rör sig från ca 
1400–1640. Något fler kakelfynd gjordes, dessa upptog sammanlagt 14 fyndposter. Kakel hittades i alla 
bebyggelseskikt utom det yngsta, skikt 5.413 Vid 1993 år undersökning påträffades betydligt fler kakelfrag-
ment och delar av fönsterglas, trots att färre byggnadslämningar undersöktes. Sammanlagt har 116 poster 
fönsterglas registrerats. Fönsterglas fanns i alla faser. En markant ökning märks från och med 1500-talet, 
men det fanns även fönsterglas i lager daterade till 1300- och 1400-tal. Särskilt anmärkningsvärt är att det 
fanns fönsterglas redan i den tidigaste fasen, daterad till 1150–1200. Fyra fynd finns härifrån och minst 
ett av fragmenten är medeltida. Något som dock gör att fyndkontexten måste betraktas som osäker är att 
det även finns delar av rumpkakel i samma fas. Det är därför oklart om fönsterglas använts så tidigt som 
under senare delen av 1100-talet här. Rapportförfattarna anger fynden från 1300–1400-tal som de 
tidigaste, vilket indirekt antyder att de räknat bort de äldre fynden. 

En viss ökning av fönsterglas märks i fas 5, daterad till andra halvan av 1500-talet, men den största 
mängden fönsterglasfynd fanns i fas 6, daterad till ca 1600–1700. Fynden fanns här i samma lager som 
innehöll större mängder kakelugnskakel. Hela 85% av alla kakelfynd, räknat i antal poster, kommer här-
ifrån. Troligen kommer både fönsterglaset och kaklet från en träbyggnad på platsen. 

Sammanlagt har 152 fyndposter kakel registrerats från undersökningen. Ett fragment tolkades som 
pottkakel, övriga har antingen inte typbestämts eller tolkats som rumpkakel. Tre fragment är vägg- eller 
golvkakel, i övrigt kommer allt kakel från ugnar.414 

Vid 1974 års undersökning utgjordes en av de sammanlagt 1408 fyndposterna av ett ljusredskap – en 
ljushållare. Denna hittades i skikt 3, med dateringar till 1300-tal.415 Från den yta som undersöktes 1993 
finns två ljusredskap av järn, den ena karaktäriserad som ljus- och den andra som blosshållare. Den först-
nämnda hittades i lager med dateringar ca 1200–1300, den sistnämnda i lager från ca 1300–1450.416  

Området söder om domkyrkan, kvarteren Domen och S:t Erik, tycks under 1300–1500-talet ha präg-
lats av en gles bebyggelse, troligen med trädgårdar och stenhus. Den kvarvarande byggnaden Skytteanum 
med sin stora trädgård kan ses som en representant för områdets senmedeltida karaktär. Vid 1981 års 
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undersökning i kvarteret Domen konstaterades att en hantverkspräglad trähusbebyggelse under första  
delen av 1300-talet avlösts av denna typ av bebyggelse.417 

Sammantaget kunde bebyggelse från sent 1100-tal och fram till tidigt 1500-tal konstateras vid undersök-
ningen. Lars Ersgård beskriver huvuddragen i kvarterets bebyggelseutveckling som att det fram till början 
av 1300-talet fanns trähusbebyggelse, men att området därefter, som nyss nämnts, ändrade karaktär. Ett par 
stenhus uppfördes i den undersökta ytans direkta närhet, medan denna förblev obebyggd fram till 1500-
talets början.418 Lena Beronius Jörpeland och Maria Lindh gör i en senare rapportsammanställning en in-
delning i nio faser och beskriver den första som ett etableringsskede, daterat till 1100-talets andra hälft, med 
spår efter stolpburna byggnader och ett eventuellt flätverkshus. Under fas två fanns ett trähus uppfört på 
syllstensgrund på platsen. Under första delen av 1300-talet anlades en gränd i den västra delen av området. 
Vid mitten av samma århundrade har lagerbildningen upphört inom tomten, som därefter, som Ersgård 
tidigare påpekat, tycks ha stått öppen. Under början av 1500-talet uppfördes nya byggnader på platsen.419  

Ett ovanligt stort antal fynd av fönsterglas finns från de medeltida faserna vid undersökningen. Den 
största mängden, hela 56 poster, hör till fas 4, daterad till 1225–50. Dateringarna är dock något osäkra. Från 
samma fas finns exempelvis en dendrokronologidatering till 1269±5. Bebyggelsen var, både under denna 
period och därefter, uppförd i trä. I fas 5 med dateringar till slutet av 1200-talet hittades bemålat fönsterglas 
i anslutning till ett hus med trägolv och kraftig träsyll på plintar. Från den därpå följande fasen finns en 
golvplatta av sten. Sammanlagt fyra sådana fynd finns från undersökningen, varav två är av sandsten.420 

Merparten av glaset från kvarteret Domen är i dag i dåligt skick och svårt att närmare identifiera. 
Minst tjugo av fynden, troligen fler, är dock medeltida, möjligen högmedeltida. Närmare tjugo fynd var 
bemålade. Både bandformade fragment från kantbårder och delar av formkröjslade rutor finns represen-
terade. Merparten av glaset av medeltida karaktär var 3–4 mm tjockt. Där färgen går att avgöra, vilket  
i flertalet fall inte är möjligt, har glaset varit grönt, blått, rött (överfång) och ljust, troligen avfärgat. Grönt 
glas, möjligen blyglas, har också använts. Vid målningen har dels gråsvart, dels rödbrun färg använts. Ett 
fragment hade målad dekor på båda sidor, med rödbrun färg på ena sidan, och gråsvart bemålning, möj-
ligen i kombination med rödbrun sådan, på den andra sidan. På den ena sidan syns ett fingeravtryck, 
troligen ett sätt att skapa skuggning. Bitar med smältrand förekommer, och även sekundärbränt glas.421  
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Figur 65 (till vänster). Fönsterglas från 1993 års undersökning i kvarteret Disa, fördelat per fas. Sammanställt efter Anund et al. 2000. 
 

Figur 66 (till höger). Fönsterglas från 1981 års undersökning i kvarteret Domen. Tabellen är upprättad utifrån den rapport-
sammanställning som gjorts av Lena Beronius Jörpeland och Maria Lindh (2000). Utöver de fynd som redovisas i tabellen 
finns två poster lösfynd. 



Ett stort antal ljushållare (blosshållare) hittades vid undersökningen – nio stycken – fördelade på sex 
fyndposter. Fem av fyndposterna hör till samma period som merparten av fönsterglaset, från fas 4 till 6, 
ca 1225–1325. Den sjätte posten finns i fas 8, daterad till senmedeltid (efter 1350). Inga övriga belysnings-
redskap finns redovisade från undersökningen.422  

I kvarteret Trädgården genomfördes två undersökningar under 1990-talet, den ena 1993 och den 
andra inom en anslutande yta 1994–95. Sammantaget undersöktes delar av sex tomter, med bebyggelse-
lämningar från 1300-talets mitt och fram till mitten av 1400-talet. Det är tänkbart att området under 
denna tid befolkats av hantverkare verksamma vid domkyrkans byggnadshytta. Därefter har området od-
lats upp och från mitten av 1500-talet och fram till 1643 användes det som slottsträdgård.423 

Av de sammanlagt 153 fyndposterna från 1994–95 års undersökning utgjordes en av fönsterglas. Den 
enda skärvan var grön och hittad i ett lager fört till fas 4, ca 1350–1400.424 En ljushållare hittades också. 
Denna är långsmal, något konisk och öppen nedtill.425  

Vid 1993 års undersökning tillvaratogs däremot ett relativt stort antal skärvor fönsterglas. Sammanlagt 
registrerades omkring 150 fyndposter. En stor del kommer från recenta rivningsmassor, men det finns 
glasfynd från alla faser. Materialet är dessvärre inte fullständigt redovisat och det finns inte någon datering 
av faserna. Två andra, fönsterrelaterade fynd finns från undersökningen. Det ena är en fönsterhake av 
”metall”, som sannolikt är modern. Den hittades i de översta schaktmassorna på tomten. Det andra fyndet 
är en del av ett masverksfönster i sandsten.426 Fyndet kan möjligen förklaras av den förmodade kopplingen 
till domkyrkans byggnadshytta.  

Arkeologiska undersökningar i den östra delen av Uppsala 
Från den östra halvan av staden har en stor mängd fönsterglas hittats, större än från stadens västra halva, 
där också färre undersökningar genomförts. Merparten av fynden är dock från efterreformatorisk tid. Ande-
len medeltida fynd är mindre här än i kvarteren närmast domkyrkan. 

Under hög- och senmedeltid fanns tre kyrkor i den här halvan av staden. Samtliga revs efter stads-
branden 1543. Vårfrukyrkan finns omtalad 1221 men hur den såg ut vid denna tid är inte känt. Ronnie 
Carlsson och Christian Lovén har föreslagits att den låg i kvarteret Rådhuset innan den omkring 1370 
flyttades söderut, till kvarteret Kroken.427 Även S:t Perskyrkan har sannolikt haft föregångare. Den kyrka 
som fanns kvar vid reformationen var troligen uppförd under 1290-talet.428 Inget fönsterglas tycks ha till-
varatagits när lämningar efter kyrkan undersöktes 1965–67, däremot nämns en ”fönsterprofillist” med 
glasskåra och en solbänk.429 Den tredje kyrkan var franciskanernas. Konventet grundades 1247, i det nuva-
rande kvarteret Torget. Kyrkan kan ha uppförts något senare, vid 1200-talets slut, men det finns även spår 
efter byggnadsverksamhet som kan vara äldre än så.430 Ett par mindre undersökningar gjordes inom kom-
plexet under 1960-talet och en större sådan genomfördes 1971–72. I samband med dessa har masverk av 
kalksten, möjligen även täljsten, samt enstaka fragment bemålat fönsterglas och blyspröjs hittats. Fönstrens 
omfattning, och även mittposter, antas ha varit av tegel.431 

I kvarteret Örtedalen, i den dåvarande stadens norra utkant, har tre större undersökningar genomförts. 
Nära Fyrisån och den nu kulverterade Svartbäcken undersöktes ett område 1984. De äldsta byggnads-
lämningarna här var troligen från 1400-talet och utgjordes av rester efter ett uthus och en något senare 
tillkommen smedja. Området tycks därefter ha översvämmats men bebyggdes åter på 1600-talet, troligen 
under den första delen av århundradet eftersom bebyggelsen inte inpassades i det reglerade gatunätet. 
Vid undersökningen hittades en ljushållare, i fas 3, inledd under 1600-talts första del, och sammanlagt 41 

                                                        
422 Beronius Jörpeland & Lindh 2000, s. 84–85; SHM inv. 34524 
423 Anund et al. 1996; Arnegård et al. 1999; ATA Up, Uppsala, kv. Trädgården, dnr 5606/93 
424 Arnegård et al. 1999 
425 SHM inv. 34749, F15. Holken är 35 mm hög, inre diameter 18 mm. Rak tånge i holkens bakkant. 
426 ATA Up, Uppsala, kv. Trädgården, dnr 5606/93 
427 Ferm 1986b, s. 165; Zerpe 1996; Carlsson & Lovén 2014 
428 Ljung 1954, s. 226; Ferm 1986a, s. 71; 1986b, s. 164 f; Gezelius 1986, s. 195, 210–211; Carlsson 2010a, s. 78; 
Zachrisson 2013, s. 184–190. En del av kyrkan kom att stå kvar fram till rivningen 1968 (Walukiewicz 1970; 1973). 
429 Walukiewicz 1970; 1973 
430 Sundquist 1953, s. 272–274; Gezelius 1986 
431 Gezelius 1986; UM 18259, 18260, 18423, 18424,18440, 18498, 18507–18510, 21641b, 39793a 



kakelfragment. Fönsterglas fanns i alla fa-
serna men merparten, 61 av de samman-
lagt 89 fragmenten, i fas 3.432  

Vid 1999 års undersökning i den andra 
änden av kvarteret framkom delar av två el-
ler tre stadstomter som legat längs stadens 
utfartsväg mot norr. Under 1300-talets 
första hälft fanns en smedja på platsen, där-
efter etablerades gårdsbebyggelse med fähus 
och odlingsytor. Under senare delen av 
1500-talet förtätades bebyggelsen och ett bo-
stadshus uppfördes längs gatan. Från tiden 
efter gaturegleringen på 1640-talet under-
söktes bara enstaka lämningar.433 Av de 
2183 fyndposterna karaktäriserades 87 
som planglas. Inga av fynden hörde till de 
fem första faserna. Från fas 6, daterad till 
1400-tal, fanns en ensam skärva. En 
skärva har även först till fas 5, men här 
rörde det sig om sentida glas. En blygsam 
ökning av antalet fönsterglasfragment syn-
tes i fas 7, daterad till första halvan av 
1500-talet. Den stora ökningen märks 
dock först i fas 9, med dateringar till första 
halvan av 1600-talet. Med tanke på att en 
betydligt mindre del av lämningarna från 
denna period undersöktes än från de tidi-
gare kan den reella ökningen antas vara 
avsevärt större. Ett ovanligt fynd från 
undersökningen var en sammanhängande 
del av ett blyspröjsat glasfönster. Tre mer 
eller mindre fragmentariska och ungefär-
ligt rektangulära, ljust gröna rutor satt 
kvar i spröjsen. Dessa har varit ca 2×3 re-
spektive 2×4 cm stora. Längs den ena kan-
ten fanns spår av förkolnade rester av trä, 
vilket tyder på att glasfönstret varit infogat 
i en träkarm. Det är tänkbart att fönstren 
funnits i huset C50, daterat till första delen 

av 1600-talet och beläget med långsidan mot gatan, men det kan också ha hört till en föregångare som fanns 
på platsen omedelbart innan detta hus byggdes. Huset har troligen haft minst två rum, med en eldstad i 
hörnet av det större av dessa. Glaset hittades i en nedgrävning som troligen utgjordes av ett mestadels bort-
taget spisröse. I samma nedgrävning fanns flera större delar av rutor, varav en var trapetsformad och 3×35 
cm stor. Även rutor med 45-gradiga vinklar, möjligen rombiska eller pilformade, fanns representerade.  

Fönsterglaset från undersökningen var generellt grönt eller gröntonat men även en blå skärva hittades, 
i lager från mitten av 1600- till mitten av 1700-tal. Tjockleken varierade mellan 1 och 3 mm. Från fas 11, 
från mitten av 1700-talet och framåt, var glaset generellt tunnare. Bland fynden finns flera som kan knytas 
till fönster av renässanstyp, med målade medaljongrutor. En ungefärligt rektangulär ruta har svängd lång-
sida, förmodligen avpassad för en rundel, och trekantiga rutor, varav minst en med insvängda kanter, kan 
ha ingått i en fris. På ett av de bemålade fragment som hittades syns ett skuggat kors – möjligen en del av 
en vapensköld – målat i rödbrunt (se figur 76).434 

                                                        
432 ATA Up, Uppsala, kv. Örtedalen, dnr 3457/84 
433 Carlsson et al. 2000a; Carlsson et al. 2000b 
434 Carlsson et al. 2000a, s. 120–123, 79, bilaga 2; UM 20675 
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Figur 67 (överst). Planglas (antal poster) 
från 1999 års undersökning i kvarteret  
Örtedalen. Fyndet från fas 5 (1350–
1400) utgjordes av sentida fönsterglas. 
Sammanställt efter Carlsson et al. 2000. 
 

Figur 68 (mitten). Planglas (antal poster) 
från 2004 års undersökning i kvarteret  
Örtedalen. Endast 14 fyndposter fönsterglas 
finns registrerade. Sammanställt efter Kjell-
berg 2004. 
 

Figur 69 (underst). Fönsterglas (antal skär-
vor) från 1984 års undersökning i kvarteret 
Örtedalen. Sammanställt efter Arkivrapport 
i ATA (dnr 3457/84, Svante Forenius 
1996). 



Kakel fanns enbart i de två yngsta faserna, det vill säga från 1600-talets andra hälft och framåt.  
En ljushållare hittades, i lager som daterades till 1500-talets senare del, i ett bostadshus.435 

Den intilliggande tomten, undersökt 2004, tycks ha varit odlad fram till 1400-talet, då en grytgjutar-
verkstad och ett bostadshus uppfördes här. Gjuteriet tycks ha brunnit ned runt år 1500. Därefter nyttjades 
marken åter för odling och bebyggdes inte igen förrän 1886. Sammanlagt registrerades 419 fyndposter 
från undersökningen varav 14 upptogs av fönsterglas. Dessa fanns i lager daterade till 1500-talet och 
framåt. Det är dock möjligt att en del av glaset kommer från det nedbrunna bostadshuset, och alltså hör 
till tiden strax före 1500. Fem fragment av rumpkakel tillvaratogs vidare från lager daterade till ca 1600–
1886 respektive 1886–2004. En ljushållare hittades i fas 3, då gjuteriet fanns på platsen.436  

Vid 1984 års undersökning i kvarteret Sandbacken kunde byggnadslämningar från 1300-talets mitt 
och fram till första delen av 1600-talet konstateras. I det understa bebyggelseskiktet fanns träsyllar efter 
byggnader, varav en troligen haft svalgång. Förekomsten av stolpar tyder på att skiftesverksbyggnader 
funnits i detta skede. Ett av husen tycks ha haft två rum, båda utan spår efter eldstäder. Under nästa 
bebyggelsefas fanns ett 7×4 m stort hus med trägolv och spis. Lämningar efter ytterligare två eller tre 
byggnader fanns från samma fas. Under det tredje bebyggelseskedet hade den gata som löpte snett genom 
kvarteret stensatts. Ett hus från denna tid, med kraftigt spisfundament, har tolkats som ett bostadshus. 
Under det fjärde bebyggelseskedet fanns ett gjuteri på platsen. Byggnaden som gjutningen skett i anslut-
ning till hade minst två rum. I det södra fanns spis och trägolv, i det norra var golvet stensatt. Det är oklart 
om gjutningen skett ute eller inne, i så fall i ett tredje rum. Byggnaden brann ned och ersattes av en ny 
under bebyggelseskede 5. Möjligen hade det nya huset samma funktion som det föregående. Under 
samma fas har ytterligare en byggnad funnits, med trägolv och kanske torvtak. Även detta hus, tolkat som 
en verkstadslokal, hade brunnit ned. Förutom slagg fanns stora mängder fönsterglas bland brandresterna. 
Ytterligare en tvårummig byggnad, eller möjligen två separata byggnader, hörde till samma skede. I det 
ena rummet fanns en spis, med ett tegelgolv framför, och trägolv. Fragmentariska lämningar efter ytterli-
gare ett bebyggelseskikt, även detta daterat till tiden före gaturegleringen, konstaterades.437  

Sammanlagt registrerades 4699 fyndposter från undersökningen. Eftersom kulturlagren här, liksom 
vid flertalet andra undersökningar genomförda före 1990-talet, i huvudsak undersöktes i decimetertjocka 
stick finns en viss osäkerhet kring tillhörigheten till de olika definierade bebyggelseskedena. En mycket stor 
mängd fönsterglas hittades: 35 290 skärvor, med en sammanlagd vikt av ca 35 kg. Flest skärvor, 15 090 
stycken, fanns i bebyggelseskikt 5. Förklaringen till detta är sannolikt att ett glasmästeri funnits på platsen 
under detta skede. En stor del av fönsterglaset hittades i den nyss beskrivna, nedbrunna byggnaden som 
kan ha fungerat som glasmästeriverkstad. Det fanns även relativt stora mängder fönsterglas i skedet före 
och efter detta, vilket skulle kunna tyda på att verksamheten funnits under en längre period, men med 
tanke på fyndinsamlingsmetoden är det också möjligt att glaset från verkstaden under skede 5 även ham-
nat i andra skikt. Utifrån dateringarna, som är gjorda med hjälp av keramikfynden, hör verksamheten 
under skede 5 till andra halvan av 1500-talet och första delen av 1600-talet. Antalet fynd av blyspröjs var 
betydligt mindre, bara femton sådana gjordes. Den största mängden hittades i bebyggelseskikt 5. Här 
fanns också ett fåtal fynd klassade som blyspill.438 

Merparten av glaset från kvarteret Sandbacken är ljust grönt eller grönt. Även blått glas förekommer. 
Tjockleken är mestadels runt 2 mm. Bland fynden finns enstaka exempel på glas bemålat med svartlod 
respektive emaljfärg och minst en skärva som troligen haft ristad dekor.439 Där rutornas form kan avgöras 
är rombiska sådana vanliga men även andra, kantiga former som pil- eller dubbelpil är frekvent förekom-
mande. Rektangulära och avlånga/bandformade rutor finns också representerade. Rutornas kanter har 
skurits och brutits, därefter har en kröjsel använts för att jämna till där det behövdes. Enstaka skärvor, 
minst tre stycken, var formkröjslade, med rundade kanter, men av samma typ av glas som de kantiga 
rutorna. Bland fynden fanns alltså också många avlånga spillbitar från tillverkning av glasrutor. Dessa var 
dock inte dominerande i materialet, och tolkningen av platsen som ett glasmästeri bygger snarare på 

                                                        
435 Carlsson et al. 2000a, s. 94, s. 118–119, bilaga 4. Ljushållaren (F1481) har kort, rak tånge och en något konisk 
flikholk, öppen ned- och framtill. Längd 56 mm, diameter 18 mm. 
436 Kjellberg 2004, s. 42, 56–59, bilaga 1. 71 fragment fönsterglas insamlades. Ljushållaren (F49) var 36 mm lång och 
19 mm vid. 
437 Ersgård & Svedberg 1984, s. 10–28 
438 Ersgård & Svedberg 1984, s. 33–37, 41, 48–49 
439 Ersgård & Svedberg 1984, s. 48–49; SHM inv. 31723, F 3133. Den fyndpost som omfattade flest skärvor, F 3133, 
upptog en hel fyndback och rymde även en del tunnare och sannolikt något senare glas. Endast en översiktlig bedöm-
ning av materialet har gjorts. 



mängden av fynd än på en hög andel spill. Bland fynden finns också enstaka fragment fönsterglas av 
medeltida typ. Dessa är insamlade och registrerade tillsammans med det senare glasmaterialet.440  

Av de 131 kakelfynden hörde merparten till skedena 5–6, från mitten av 1500-talet och framåt. Den 
största mängden, 46 fyndposter, fanns i det yngsta skedet.441 Hela sex av fynden var ljushållare. Ett par av 
dessa hittades i lager som bedömdes vara äldre än det äldsta bebyggelseskedet, från 1300-talets mitt. De 
övriga fyra hörde till mitten av 1300-talet och fram till slutet av 1400-talet eller början av 1500-talet.442 

Större mängder glasmästerispill har hittats i ytterligare ett kvarter, Torget, vid en undersökning gjord 1935. 
Här var spillet mer dominerade i materialet än i kvarteret Sandbacken. Delar av färdiga rutor, med kröjslade 
kanter och smältrand, förekommer dock också. Där formerna kan avgöras har rutorna varit rektangulära, 
trekantiga och flerkantiga. Allt glas som hittades var grönt, i varierande nyanser och ljushet. Glaset var 
generellt tunnare än det från till exempel Sandbacken – merparten var 1,2–1,8 mm tjockt.443 Troligen 
representerar huvuddelen av materialet spill från en verksamhet som ägt rum runt senare delen av 1600-talet. 

 

 
De tidigaste aktivitetsspår som kunde konstateras vid 1979 års undersökningar i kvarteret Svalan utgjordes 
av en allmänningsgränd och en tvärgränd som troligen lagts ut under 1300-talet. Bland de bebyggelse-
lämningar som undersöktes fanns en byggnad med stor ugn, 2,2 m i sida, av gråsten men med en front av 
tegel. Troligen hörde den till 1400-talets början. Under 1480-talet uppfördes ett tegelhus på gråstens-
grund, men utan källare, i kvarteret. Huset har haft två rum i bottenvåningen. I ett äldsta skede fanns ett 
trägolv, därefter lades kullerstensgolv in. Längs väggarna fanns spår av träbänkar och i stengolvet syntes 
avrinningsrännor, som mynnat ut i en brunn söder om huset. I det ena rummet fanns dessutom en liten 
brunn inomhus. En möjlig tolkning som framförts är att huset använts som förvaringsbod, kanske för öl- 
och vintunnor, vilket dock inte förklarar brunnen. Om byggnaden har haft ytterligare en våning har denna 
sannolikts nåtts från en yttre trätrappa. Intill huset fanns spår efter en träbyggnad med eldstad. Mats 
Mogren har föreslagit att en övre våning kan ha värmts upp härifrån. Byggnaden kan ha drabbats av 1543 
års brand, och dessutom hamnat utanför det stadsdike som grävdes på 1540-talet på Gustav Vasas  
befallning. Möjligen var det därför den revs (se s. 210). De yngre skikten på platsen, kallade 3 och 4, hade 
till stora delar schaktats bort utan att dokumenteras vid mitten av 1960-talet.444 

Fönsterglas fanns från och med det skikt som daterats till 1500-talets första hälft. Merparten av materialet 
fanns i lager från detta århundrade. Färgat glas – fem skärvor blått och en skärva rött sådant – hittades i lager 
från senare delen av 1500-talet. Bland fynden finns även bemålade fragment, varav minst en skärva är medel-
tida. Det är möjligt att dessa kommer från rivningen av den intilliggande S:t Pers kyrka, men det är även 
tänkbart att den senmedeltida, murade byggnaden varit försedd med glasfönster.445  

Fjorton fyndposter från undersökningen upptogs av kakel. Hälften saknade närmare fyndkontext. Av de 
kvarvarande fynden utgjordes ett möjligen av pottkakel, hittat i ett timmerhus i skikt 2, från 1500-talets första 
halva. Övriga fynd utgjordes av rumpkakel och fördes främst till de yngsta skikten.446 

                                                        
440 SHM inv. 31723. Jfr Møller 1933; Fischer 1991, s. 14 
441 Ersgård & Svedberg 1984, s. 37 
442 Ersgård & Svedberg 1984, s. 33–35 
443 UM 35067 
444 Mogren 1983, s. 67–69 
445 Mogren 1983, s. 30 
446 Mogren 1983, s. 32 
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Figur 70. Fynd av fönsterglas (antal skärvor) 
från 1984 års undersökning i kvarteret Sand-
backen. Skede I: 1300-talets mitt. Skede II: 
1375–1400-talets senare del. Skede III: 
1400-talets senare del, möjligen fram till 
1500-talets början. Skede IV: 1500-talets 
första del–1500-talets mitt. Skede V: 1500-
talets senare del–1600-talets början. Skede 
VI: Tiden efter 1600-talets början. Material 
från 1600–1700-tal. Sammanställt efter 
Ersgård & Svedberg 1984. 



Fyra ljushållare hittades, två raka och två vinkelböjda. Samtliga fanns i det äldsta skiktet, från 1300- och 
början av 1400-talet. En ljushållare kan knytas till ett hus med trolig datering till första delen av 1400-talet.447 

I det intilliggande kvarteret Kransen genomfördes en undersökning 1978. Liksom i kvarteret Svalan 
utgjorde en väg, en stenlagd sådan, det tidigaste aktivitetsspåret. Vägen eller gränden är densamma som 
senare fungerat som stadens utfart åt öster, mot Vaksala. Under 1300-talet tillkom ytterligare en gränd, 
och från det här århundradet fanns även lämningar efter byggnader. Bebyggelsen var relativt gles. Mellan 
trähusen fanns odlingar. En av de minst tre byggnaderna har haft trägolv och en hörnhärd, anlagd på 
golvet. Möjligen har en svale funnits längs gaveln. Både skiftesverk och knuttimring tycks ha använts i 
byggnaderna. Under fas 4, daterad till 1400-talet, var tomten tätare bebyggd. Ett av husen under denna 
period har varit knuttimrat, indelat i två rum och ställt på ovanligt kraftiga plintar. Det gav intryck av att 
ha varit mycket välbyggt. Taket, som har varit av halm, har brunnit och rasat in. Under det infallna taket 
fanns fynd som med hjälp av detta kunde knytas till huset. I det ena rummet hittades flera svarvade trä-
skålar, några skärvor av dryckes- och fönsterglas, en dörrtapp och knivslidor. Även i det andra rummet 
fanns fönsterglas. Också från ett knuttimrat, minst 6×9 m stort hus med en stor eldstad fanns fönsterglas 
bland fynden. Byggnaden, som legat längs stadens infart från väster, har utifrån fyndsammansättningen 
tolkats som ett gästgiveri. I det ena rummet har golvet varit stenlagt. Antalet fönsterglasfynd uppges i den 
populärvetenskapliga publikationen, som är det enda som publicerats från undersökningen, vara så omfat-
tande att huset bör ha varit försett med glasfönster. I samma sammanhang anges att de tidigaste fynden av 
fönsterglas kan knytas till en byggnad från slutet av 1300-talet. Fyndkategorin anges dock vara sällsynt.448 
Bland de fönsterglasfynd som finns bevarade från undersökningen finns enstaka fragment av tjockare glas 
som sannolikt är medeltida men också flera fragment från rombiska rutor som troligen hör till 1400–1500-
tal. Enstaka, bemålade fragment finns, bland dessa minst en med lövmönster av högmedeltida typ. Andra 
bemålade fragment hör sannolikt till rutor från 1500–1600-tal. Även delar av senare, rektangulära rutor 
finns bland fynden liksom långa tillskärningsbitar, troligen tidigast från 1700-talet.449 

Av ljusredskap nämns ljushållare; raka, vinkelböjda samt försedda med två holkar. Två ljushållare hittades 
i en byggnad daterad till 1400-talet – den tidigare nämnda, tolkad som gästgiveri. Vid undersökningen påträf-
fades även en tidigmedeltida lampa av keramik (figur 22).450  

I kvarteret Rådhuset genomfördes flera undersökningar under 1970-talet. Den sammantagna bilden är 
att en etablering skett på platsen under 1100-talets andra hälft. Redan i detta skede finns en gata genom 
kvarteret. Under 1200-talets andra kvartal lades nya gränder ut i området. Bebyggelsen var gles fram till 
1200-talets sista kvartal, då en förtätning skedde. Under första hälften av 1300-talet var ytorna fullt bebyggda. 
I kvarterets södra del tillkom ytterligare en gränd vid denna tid. Förutom de gränder som konstaterats har även 
en smalare passage funnits. Lämningar efter ett grophus har konstaterats, i övrigt var, där byggnadstekniken 
gick att avgöra, skiftesverksbyggnader vanligast. Knuttimrade hus användes parallellt och dominerade i den 
yngsta fasen. I de äldsta skedena har husen i högre grad haft öppna, centralt placerade eldstäder.451 

Enligt den rapportsammanställning som gjordes närmare 20 år senare var det inte möjligt att relatera 
några av de 1900 fyndposterna från 1972 års undersökning till de dokumenterade bebyggelsenivåerna. Från-
sett enstaka vikingatida fynd sträcker sig dateringarna från 1100-tal till 1300-talets första hälft. Flera anmärk-
ningsvärda fynd finns, framför allt från tidsperioden 1100–1200-talets första hälft. Bland annat hittades en 
del av ett sandstensfragment med runstensornamentik, en sadel, ovanliga textilier och två fragment av ett 
tvättfat med ornamentik. 26 fyndposter upptas av fönsterglas.452 Från 1974 års undersökningar registrerades 
2547 fyndposter. Tre poster planglas fanns inom ”nivå 3” och en inom ”nivå 6”, med dateringar till 1200-
talets sista kvartal respektive 1200-talets första hälft.453 Vid 1976 års undersökningar var antalet fyndposter 
2660, varav endast en utgjordes av planglas.454 Inga belysningsredskap finns från 1972 och 1974 års under-
sökningar. Från undersökningen 1976 finns en blosshållare i ”nivå 5”, möjligen motsvarande 1200-tal.455 
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Vid 1990 års undersökning i kvarteret Pantern undersöktes lämningar med dateringar som spände från 
1200- till 1500-tal. Under det äldsta skedet fanns trähusbebyggelse, en gränd som senare under medeltiden 
kallas Breda gränd, samt en palissad, kantad av ett dike – möjligen en markering av den dåtida stadsgränsen. 
Under 1200- och 1300-talet ägde smidesverksamhet rum i området och ungefär från mitten av 1300-talet 
och åtminstone fram till slutet av 1400-talet fanns ett grytgjuteri här. Från undersökningen finns enbart fyra 

fynd av fönsterglas. Ett är ett rensfynd, ett fragment 
hör till fas 2 och två till fas 5. Samtliga anges vara ofär-
gade. Inga fynd av belysningsredskap gjordes. 456 

Vid den undersökning som genomfördes samma 
år i kvarteret Bryggaren fanns, i den tidigaste fasen, 
mycket fragmentariska rester av vad som troligen  
varit en byggnad. I konstruktionen ingick en kubb, 
dendrokronologidaterad till efter 1086. Från och 
med fas tre fanns tydligare byggnadslämningar. Ett 
av husen har varit uppfört i ramverksteknik och har 
troligen haft två, möjligen tre, rum varav ett med trä-
golv och troligen hörnplacerad eldstad. I den föl-
jande fasen tycks inga helt nya hus ha byggts, däre-
mot har ombyggnader skett. Även under fas 5 har de 
äldre husen byggts om eller förnyats. Det nyss be-
skrivna huset har under denna fas en tydligare tre-
rumsindelning. Under den sjunde fasen har området 
drabbats av brand, och det tycks som om den tidi-
gare tomtindelningen övergivits. Från den yngsta fa-
sen, daterad till 1500-tal och framåt, fanns spridda 
lämningar, bland annat efter minst två byggnader, 
varav en med stengrund.457 

Sammanlagt 39 av de 2559 fyndposterna utgjor-
des av fönsterglas. Antalet fragment uppgick till 52. 
Drygt hälften fanns i den yngsta fasen, 8. I fas 1–2 
saknades fönsterglas helt. Från faserna 3–7 finns en-
staka fynd, flest i fas fyra. Från fas sex finns undersök-
ningens två enda fynd av blyspröjs.458  

En liten mängd kakel hittades. Fördelningen lik-
nar fönsterglasets, med en helt övervägande före-
komst i fas 8. Av de sammanlagt 33 posterna, varav 
fyra var lösfynd, hörde 21 till den åttonde fasen.  
I övrigt fanns två–tre fynd vardera i faserna 2, 4 och 
6.459 En ljushållare i järn påträffades i ett lager fört till 
fas 8 och en möjlig blosshållare fördes till fas 7.460 

År 1982 undersöktes förutom delar av Vårfrukyrkans kyrkogård även bebyggelselämningar i kvarteret 
Kroken. Den äldsta bebyggelsen kunde dateras till 1300-tal. Från denna tid fanns timrade hus med eld-
städer byggda av tegel. Efter 1543 års brand då kyrkan rivits bebyggdes kyrkogården. Det hela teglet 
användes troligen till slottsbygget, men mycket material återanvändes också i kvarteret i eldstäder och som 
golvläggning i byggnaderna. De yngsta av de undersökta lämningarna daterades till 1600-talet.461 

Under 1300–1400-tal (fas 3–4) fanns fyra byggnader, alla tolkade som bostadshus. Tre av dem var 
encelliga, med hörnplacerad eldstad och gaveln ställd mot gränden. Det fjärde huset var vänt med lång-
sidan mot gränden. Det hade en förstuga och en stuga med hörnplacerad eldstad. Under 1500-talets första 
hälft (fas 5) tycks minst två byggnader ha funnits inom den undersökta ytan. Efter att också kyrkogården 
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Figur 71 (överst). Fynd av fönsterglas från kvarteret Bryggaren. 
Av de 39 fyndposterna saknar två fasangivelse och har inte ta-
gits med i diagrammet. Dateringarna sträcker sig från andra 
halvan av 1100-talet (fas 1) och fram till tiden efter 1500 (fas 
8). Sammanställt efter Carlsson et al. 1991. 
 

Figur 72 (underst). Fynd av fönsterglas från 1982 års undersök-
ning i kvarteret Kroken. 13 av de 132 fyndposterna kan enligt 
fyndlistan höra till flera olika faser och har utelämnats här. Sam-
manställt efter Zerpe 1996. 



bebyggts under andra halvan av 1500-talet var antalet hus det dubbla. I de tre byggnader där eldstadens 
placering kunde avgöras låg denna i hörnet. Minst två av husen har haft två rum och i ett av dem fanns, 
förutom eldstaden i stugan, en kakelugn. Fundamentet till en sådan och grönt ugnskakel hittades här. 
Kakel fanns huvudsakligen i faserna 5–7, vilket motsvarar 1500–1600-tal. Den största mängden, 40 av de 
sammanlagt 87 fragmenten, hittades i fasen daterad till andra hälften av 1500-talet.462 

Av de sammanlagt 3000 fyndposterna utgjordes 132 av fönsterglas. Antalet fragment var 481. Fynden 
fanns i alla faser, men en tydlig ökning märks i fas 5, 1500-talets första hälft. Räknat i antal fragment fanns 
sammanlagt 90% i faserna 5–7. Liksom för kaklet fanns flest fynd från andra hälften av 1500-talet. I de 
äldsta av de undersökta husen, från fas 3–4, kunde endast en fönsterglasskärva knytas till en byggnad.  
I två andra byggnader saknades sådana fynd helt i husen. Leif Zerpe påpekar att detta troligen innebär 
att byggnaderna under 1300–1400-tal i området inte hade glasfönster. Av fynden från 1500-talets första 
halva kunde två skärvor knytas till en byggnad. Den har troligen varit knuttimrad och haft minst två rum, 
varav det ena med ugn. I samma hus hittades även det enda ljusredskapet från undersökningen som kunde 
knytas till en byggnad, en ljus- eller blosshållare.463 Förutom denna hittades ytterligare en blosshållare och 
två ljushållare, varav den ena av kopparlegering. De båda ljushållarna hittades i lager förda till fas 5, 
blosshållaren i lager förda till fas 5–6.464 

Jämfört med i grannkvarteret Bryggaren var antalet fönsterglas relativt stort. Skillnaden kan till stor 
del förklaras av att bara spridda lämningar från tiden efter 1500 undersöktes i Bryggaren.465 Fynden är 
dock fler även i de tidigare faserna i kvarteret Kroken och det är tänkbart att en del av dem kommer från 
den intilliggande Vårfrukyrkan. 

Härdar och uppvärmning 
I sin sammanställning av byggnadslämningar från Uppsala konstaterar Johan Anund att eldstäder är  
underrepresenterade i materialet. Uppskattningsvis mellan 50 och 60% av tomterna har en eldstad,  
medan det verkliga antalet bör ha varit minst en eldstad per tomt, troligen fler.466 Många av de eldstäder 
som påträffats är också förhållandevis dåligt bevarade. Det finns exempel på härdar som anlagts ovanpå 
trägolv, vilket kan vara en del av förklaringen till att de är underrepresenterade.  

De eldstäder som undersökts i medeltida byggnader har i regel varit hörnplacerade. Även mittplace-
rade eldstäder har dock förekommit i de äldsta skedena, bland annat i kvarteret Rådhuset.467 

Minst tre fynd av hypocauststenar har gjorts i Uppsala. Ett av fynden gjordes i den södra delen av kvar-
teret S:t Brita, i stadens nordvästra del. Det kan inte knytas till någon enskild byggnad, men flera murade 
hus är kända i området, exempelvis i grannkvarteret Rudan. Här har även ett kapitälfragment av kalksten 
hittats.468 Det andra fyndet kommer från franciskankonventet och det tredje från stadens Helgeandshus.469 

Det finns inga övergripande analyser av kakelfynden från Uppsala, motsvarande dem från Stockholm. 
Utifrån de uppgifter som finns i de undersökningsrapporter som använts här tycks kakel ha blivit mer 
vanligt under andra halvan av 1500-talet, ungefär samtidigt som användandet av fönsterglas ökade. I flera 
fall har dock en ökning av fönsterglasfynden föregått den av kakelfynd.470 I ett par av kvarteren har  
ökningen av kakelfynd också skett något senare, under 1600-talet. I kvarteret Örtedalen hörde kaklet från 
1999 års undersökning främst till andra hälften av 1600-talet och framåt. Den mest markanta ökningen av 
fönsterglas skedde i fasen innan, som omfattade 1600-talets första halva.471 Även i kvarteret Disa hörde hu-
vuddelen av kakelfynden till 1600-talet, bara ett fåtal hittades i 1500-talslager. Här var ökningen av fönster-
glas och kakel dock mer samstämmig, även om små mängder fönsterglas också förekom långt tidigare.472 

Pottkakelugnar tycks ha varit betydlig mer ovanliga i Uppsala än i Stockholm. Bara enstaka fynd av 
den typen av kakel har gjorts här. 
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Fönster och fönsterglas 
Då domkyrkan började uppföras på 1270-talet försågs den från början med höga masverksfönster, gjorda 
för glasmålningar. Några sådana finns dock inte kvar. Det enda glas som finns bevarat är bärnstensfärgat 
sådant i en av svicklarna i en del av ett bevarat masverksfönster.473 Masverksfönster, sannolikt glasförsedda, 
fanns omkring år 1300 även i franciskanernas kyrka, Trefaldighetskyrkan och S:t Perskyrkan. Arkeologiska 
fynd från högmedeltid tyder på att fönsterglas även förekom i mer världsliga miljöer under denna tid. Fynd 
med ännu äldre dateringar finns dessutom från kvarteret Disa, norr om domkyrkan, där enstaka glas-
skärvor hittats i den fas som daterats till senare delen av 1100-talet. Det finns dock en viss inblandning av 
yngre fynd här – det är exempelvis inte så troligt att de enstaka rumpkakelbitarna funna i lager förda till 
fas 1 verkligen hör till andra hälften av 1100-talet – vilket gör dateringen av fynden något osäker. Från 
kvarteret Domen, söder om domkyrkan, finns hela 56 fyndposter fönsterglas registrerade från fas 4, date-
rad till 1225–50. Fasdateringarna är dock något osäkra. Från samma fas finns en dendrokronologidatering 
till 1269±5. I fas 5, med dateringar till slutet av 1200-talet, fanns bland annat bemålat fönsterglas i anslut-
ning till ett hus med kraftig träsyll på plintar och trägolv.474 Merparten av glaset från kvarteret är i dag  
i dåligt skick och svårt att identifiera närmare. Minst tjugo av fynden, troligen fler, är av högmedeltida typ 
och bemålade. Både bandformade fragment, från kantbårder, och delar av formkröjslade rutor från glasmål-
ningar fanns bland fynden. Både gråsvart och rödbrun färg har använts, i ett fall på samma skärva.475  

Dateringarna och fönsterglasets karaktär gör det möjligt att delar av fynden kommer från tiden strax 
innan domkyrkan flyttades till staden, men det är också möjligt att stickgrävningen gjort att materialet är 
något kronologiskt blandat. Det är oklart vilka byggnader glaset använts i. En kyrklig kontext, äldre än dom-
kyrkan, är tänkbar och det är vidare möjligt att delar av fynden hört till någon av de byggnader som uppförts 
i området i samband med flytten av ärkestiftet, då de kyrkliga ämbetsmännen behövde nya residens.  

Från 1974 års undersökning i kvarteret Disa var fynden av medeltida glas färre än vid undersökningen 
av det intilliggande området 1993. En skärva hittades i skikt 2, med dateringar till tiden kring 1300, och 
sju i skikt 4, där dateringarna rör sig från ca 1400 och fram till 1640.476 Vid 1993 års undersökning hittades 
fönsterglas i alla faser, från den äldsta daterad till senare delen av 1100-talet och fram till den yngsta, 
daterad till 1800-tal. Det största antalet fynd, närmare hälften, fanns i lager förda till fas 6, ca 1600–1700. 
Samma lager innehöll även större mängder av ugnskakel. Merparten av det glas som fördes till fas 6 var 
grönt, men även avfärgat glas förekom. Rapportförfattarna anmärker att ökningen av fönsterglas är mar-
kant från och med 1500-talet, men att det även finns fönsterglas från 1300- och 1400-tal, vilket de menar 
innebär att flera av trähusen från denna period ovanligt nog har haft glasfönster.477 Det kan dock inte 
uteslutas att glaset kommer från närliggande, murade byggnader. Vid undersökningen hittades även en 
del av ett masverksfönster och ytterligare en byggnadsdetalj i kalksten, fragment som kan ha kommit från 
samma byggnad eller byggnader som glaset.478 En murad byggnad, daterad till ca 1400–1650, hörde till det 
som undersöktes inom den intilliggande ytan 1974.479 Den största ökningen av fönsterglasfynd märks i lagren 
från 1600-talet, där en stor del av fynden kan knytas till en och samma byggnad – ett trähus. 
Även i kvarteret Kransen finns dock ett exempel på en träbyggnad som antas vara uppförd under slutet 
av 1300-talet och där fynd av fönsterglas gjorts. Både från detta kvarter och de intilliggande kvarteren 
Svalan och Sandbacken finns enstaka medeltida fönsterglasfragment bland fynden. 

Det finns alltså fynd av medeltida fönsterglas från en rad undersökningar i Uppsala, framför allt i de 
områden där flest stenhus och kyrkor legat – runt Domberget och runt åsens fortsättning öster om ån,  
i anslutning till S:t Perskyrkan och franciskankonventet. Flertalet av fynden går inte att knyta till någon 
enskild byggnad och i många fall är även dateringarna och de stratigrafiska fyndförhållandena osäkra. 
Fynden är också relativt få före 1500-talet. Under första halvan av detta århundrade märks en blygsam 
ökning av antalet fönsterglasfynd. Från andra halvan av 1500-talet och framåt är stegringen betydligt mer 
markant. Det tycks ha varit runt mitten av 1500-talet, eller kanske något tidigare med tanke på att det 
finns en viss eftersläpning innan glaset hamnat i det som senare blivit kulturlager, som fönsterglas blivit 
mer vanligt förekommande i Uppsala.  
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Att fönsterglas blev vanligare senast under andra halvan av 1500-talet betyder dock inte att alla hus 
försågs med glasfönster vid denna tid. Fyndmängderna är fortfarande mycket begränsade jämfört med de 
material vi ser framför allt från 1700- och 1800-talet. 

Enstaka bemålade glasfynd hör troligen till kabinettsmålningar från tiden runt 1600-talet. Ett sådant 
exempel finns från kvarteret Örtedalen, där det troligen funnits en vapenmålning.480 Andra exempel kom-
mer från kvarteret Svalan och Örnen.481 Även bland fynden från kvarteret Sandbacken fanns fragment 
som troligen hört till denna typ av fönster. 

Från några av undersökningarna finns en mycket stor mängd fönsterglas. Detta gäller framför allt de i kvar-
teren Sandbacken och Örnen, men också Kransen och Torget. För kvarteret Örnens del har den stora mäng-
den sannolikt dels att göra med att yngre lämningar undersökts, dels med insamlingsförfarandet. Även sentida 
fönsterglas, från 1700–1900-tal, har tillvaratagits här. Dessvärre gör undersökningsmetoden, stickgrävningen, 
att det finns en kronologisk sammanblandning i fyndmaterialet. Den stora mängden fönsterglasfynd från kvar-
teret Sandbacken har, som redan nämnts, en annan bakgrund – här kommer en stor del av materialet från 
glasmästeriverksamhet på platsen. Troligen har denna ägt rum under sent 1500- och tidigt 1600-tal.482  
En större mängd glasmästerispill finns även från kvarteret Torget, där fynden sannolikt är något yngre.  

I de skriftliga källorna framträder mellan en och tre verksamma glasmästare per år från 1640-talet och fram 
till mitten av 1700-talet i Uppsala. Under senare delen av 1700-talet ökar antalet till mellan fyra och fem.483 

Belysningsredskap 
Förutom de närmare 30 ljushållare som hittats totalt från de tio undersökningar som tagits med  
i sammanställningen (se figur 77) finns en del av en tidigmedeltida keramiklampa på fot från kvarteret 
Kransen. Från en av undersökningarna, den i kvarteret Pantern, fanns inga belysningsredskap alls. 

De äldsta av ljushållarna är hittade i 1200-talslager. Troligen hör det enda fyndet av ljushållare från 
kvarteret Rådhuset till samma århundrade. Från de båda undersökningarna i kvarteret Disa fanns sam-
manlagt tre ljushållare, varav en daterades till 1200-tal, en till 1300-tal och en till 1300–1450. I kvarteret 
Svalan hittades fyra ljushållare, daterade till 1300-tal- ca 1450. Allra flest fynd av ljushållare fanns i kvar-
teret Sandbacken. Här hittades sex ljushållare, med dateringar från ca 1350-runt 1500. De båda fynden 
av ljushållare från kvarteret Bryggaren, de fyra fynden från kvarteret Kroken samt den ena av ljushållarna 

                                                        
480 UM 20675. Se fig. 75. 
481 SHM inv. 31638; 32132:498 
482 Ersgård & Svedberg 1984 
483 Petré 1958, s. 164–165. K.W. Herdin (1929, s. 118) uppger att det under 1600-talet sammanlagt fanns elva verk-
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Figur 73 (till vänster). Medeltida, bemålat glas med kantbård från kvarteret Domen. Storlek 38×44 mm stor, tjocklek 3 mm (SHM inv. 34524, F3442). 
Figur 74 (överst i mitten). Medeltida, bemålat glas från kvarteret Sandbacken. Storlek 19×21 mm, tjocklek 2 mm (SHM inv. 31763, F93). 
Figur 75 (underst i mitten). Medeltida, bemålat glas med del av lövmönster, från kvarteret Kransen. Storlek 16×40 mm, tjocklek 3 mm (SHM dnr 
4639/77, F1546).  
Figur 76 (till höger). Bemålat fönsterglas från 1600–1700-talet, funnet i kvarteret Örtedalen i Uppsala. (UM 20675). 



från kvarteret Örtedalen hörde alla till 1500-talet. Den andra hittades i 1400-talslager. En av ljushållarna 
från kvarteret Kroken var ovanligt nog av kopparlegering. 

Fynden har i de flesta fall inte beskrivits närmare i rapporterna. Det är troligt att en del av dem är 
delar av ljusstakar. 

 
Kvarter Antal Benämning Datering (fas) 
Rådhuset 1976 1 Blosshållare 1200-tal? 
Disa 1993 1 Ljushållare ca 1200–1300 
Domen 1981 6 Blosshållare 1225– efter 1350 
Disa 1974 1 Ljushållare 1300-tal 
Disa 1993 1 Blosshållare ca 1300–1450 
Svalan 1979 4 Ljushållare 1300–1450 
Örtedalen 2004 1 Ljushållare 1400-tal 
Sandbacken 1984 6 Ljushållare 1350– runt 1500  
Bryggaren 1990 1 Ljushållare efter 1500 
Bryggaren 1990 1 Möjlig blosshållare 1500-tal? 
Kroken 1982 2 Blosshållare 1500–1600 
Kroken 1982 1 Ljushållare 1500–1550 
Kroken 1982 1 Ljushållare, kopparlegering 1500–1550 
Örtedalen 1999 1 Ljushållare 1550–1600 

Kyrkornas fönster 
De äldsta av Upplands stenkyrkor är från 1100-talet och har uppförts i landskapets södra och sydöstra 
delar. Längre norrut är kyrkorna generellt senare, från hög- och senmedeltid. Det finns indirekta indika-
tioner på att några av stenkyrkorna föregåtts av sådana av trä, men inga träkyrkor har bevarats.484 Enstaka 
ljusöppningar finns bevarade från den tidigaste generationen kyrkor. En del av dessa har dock byggts om 
under högmedeltid och i stort sett samtliga har satts igen i samband med valvslagningen under  
senmedeltiden. En del av de äldre öppningarna är dock fortfarande synliga ovanför valven och flera har 
återupptagits eller markerats på olika sätt i samband med renoveringar under 1900-talet. De senmedeltida 
fönstren, som var placerade längre ned, försvann ofta helt i samband med 1700- och 1800-talets fönster-
förstoringar. Ett källmaterial som i någon mån kan användas för att beskriva 1400–1600-talets fönster är 
de avbildningar som gjordes under 1600- och 1700-talet. Det är dock osäkert i hur hög grad fönstren 
förändrats mellan valvslagningarna och 1600-talets avbilningar. Under denna tid skedde utvidgningar av 
fönster i landskapets frälsemiljöer (se s. 180). Förutom att kyrkornas exteriörer dokumenterats avbildades 
även vapensköldar, bland annat sådana som fanns i glasfönster.485 

Det finns emellertid också enstaka medeltida ljusöppningar som fortsatt vara i bruk. Flera av dem 
återfinns i tornen, som ofta inte moderniserats på samma sätt som resten av kyrkobyggnaden. I Lohärad 
finns ett litet ursprungligt, spetsbågigt fönster i sakristian, troligen från slutet av 1200-talet.486 Delar av 
medeltida fönster har på några ställen också bevarats genom att de fått ingå i sentida fönsteröppningar.487  

Det finns alltså enstaka bevarade fönster och igenmurade fönsteröppningar som återupptagits, men 
några miljöer där fönstren som helhet bevarats från medeltiden kan inte återfinnas i Uppland. Det när-
maste vi kommer är kyrkor där fönstersättningen i stort sett är bevarad – där det finns lika många fönster 
på ungefär samma plats – sedan senmedeltiden. Fittja är ett sådant exempel. Här har inga fönster tagits 

                                                        
484 Bonnier 2004, s. 29–31 
485 En serie avritningar av kyrkor och vapensköldar gjordes i samband med Johan Hadorphs resor under 1670- och 80-
talet. För flera av teckningarna finns också konceptet bevarat. Tre tecknare är identifierade: Johan Leitz, Petrus Helgo-
nius och Johan Peringer, senare Peringskiöld (Vennberg 1917). 
486 Wilcke-Lindqvist 1961, s. 585–586, fig. 526, 527 
487 I Vätö har korets sydfönster exempelvis kvar den medeltida smygen i väster (Wilcke-Lindqvist 1940, s. 202) och i 
Sånga har den övre delen av östfönstrets öppning bevarats (Tuulse 1956b, s. 290). 

Figur 77. Daterade (fasdaterade) fynd av belysningsredskap från tio undersökningar i Uppsala. Uppgifterna 
är hämtade från undersökningsrapporterna. Begreppet ”blosshållare” används här i bred bemärkelse, och inne-
fattar även det jag kallat ljushållare. Alla utom ett av föremålen, en ljushållare i kvarteret Kroken, är av järn. 



upp på norrsidan av långhusväggen från 1300-talet. Utformningen av fönstren är dock förändrad, och 
mitt på sydfasaden syns två igenmurade, smala, rundbågiga fönster med sneda smygar från tiden före valv-
slagningen. I det tresidiga koret, som liksom valvslagningen hör till 1400-talets senare hälft, finns tre ursprung-
liga fönster som modifierats 1760. Även det stora fönstret i västfasaden fick sin nuvarande form 1760.488  

Att murningstekniken etablerades under 1100-talet innebar både att nya material och nya byggnads-
metoder började användas. De murade byggnaderna krävde en hantverkskunskap som inte tidigare fanns 
inom regionen, vilket kan vara en av anledningarna till skillnaderna mellan den första generationen  
murade byggnader, som sannolikt främst uppförts av arbetslag som kom utifrån, och de senare, där bygg-
nadssättet var mer anpassat efter regionala material och arbetet troligen i högre grad utfördes av en lokal 
eller regional hantverkarkår, som hade hunnit etablera sig eller läras upp. De tidigaste byggnaderna har 
haft tunnare murar och flera av dem även fönster i norr, vilket blev ovanligt senare.489 Ann Catherine 
Bonnier påpekar att gårdskyrkan vid Flasta tycks vara byggd av murare som inte var vana att arbeta i 
gråsten. Stenen är kluven, förmodligen genom upphettning och avkylning, och varje skift är avstruket, det 
har fått brinna innan nästa varv murades på. Tekniken är inte känd från någon annan kyrka i landskapet. 
Andra exempel på avvikande murningstekniker i de tidigaste kyrkorna finns från Eds kyrka, där fisk- 
bensmönstrad murning, opus spicatum, förekommer. Även planformen är ovanlig här.490 Att murningstek-
niken krävde särskilt kunnande var i sig sannolikt en anledning till byggnadernas exklusivitet. Det är tänk-
bart att detta var viktigare än själva materialet. Som Peter Sjömar har påpekat användes även i de timrade 
kyrkorna andra tekniker än de som var etablerade i området. Möjligen utfördes arbetet också här av andra 
människor än de som timrade gårdarnas byggnader.491  

De tidiga stenkyrkorna, som alltså är koncentrerade till landskapets södra delar, uppvisar även på 
andra sätt en större variation än de senare. Öster om Stockholm byggdes under denna tid tre rundkyrkor 
– i Bromma, Solna och på Munsö. Närmare hälften av de romanska kyrkorna har eller har haft torn, och 
även bland dessa finns olika varianter. Minst fyra av kyrkorna, de i Skånela, Norrsunda, Husby-
Ärlinghundra och Färentuna, har östtorn, något som även kan ha funnits i Estuna och Järfälla. Östtorns-
kyrkor har i övrigt varit mycket ovanligt i Sverige. Paralleller finns i Östergötland och i Södermanland.492 
I Spånga och på Lovö finns kyrkor med breda västtorn, vilket i övrigt inte är vanligt i Svealand men 
förekommer i Östergötland. I Sånga har ett runt västtorn funnits. Sådana är i övrigt inte kända norr om 
Skåne.493 I Södermanland är kyrkorna generellt byggda något tidigare än i Uppland, under 1100-talet, 
men här är kyrkorna betydligt mer enhetliga.494  

De romanska kyrkorna antas generellt ha byggts på initiativ av enskilda personer eller släkter som haft 
ekonomiska resurser och kontakter. Det finns också kopplingar mellan romanska kyrkor med torn och 
privat initiativ till kyrkobyggande.495 Variationen i byggnadssätt i Uppland kan delvis ses mot bakgrund 
av detta, och mot den politiskt turbulenta situationen under 1100-talet, med mäktiga personer som delvis 
ingått i skilda nätverk.496  

Ett annat drag som brukar diskuteras i samband med enskilda initiativ till kyrkobyggande är väst-
läktare. Sådana kan ha funnit i Vaksala och Husby-Sjuhundra kyrkor och i Teda. 497 Även i Söderby-Karl 
har en läktare, eller ett tornkapell, diskuterats. Härifrån omtalas två öppningar i tornväggen, vettande in 
mot långhuset.498  

                                                        
488 Bonnier & Bennett 1970b, s. 111, 118–121, fig. 159 
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Tidigmedeltida ljusöppningar 
De romanska ljusöppningar som kan spåras har varit rundbågiga, förhållandevis små och i regel högt  
placerade. De minsta, bevarade ljusöppningarna finns i den äldsta, östra delen av S:t Olofskyrkan i Sigtuna. 
Dessa är rundbågiga och avsmalnar uppåt. Dageröppningen är ungefär 12–18 cm bred och 57 cm hög.499  

Utifrån de bevarade öppningarna tycks i övrigt en yttre bredd om runt 1 m och en höjd om 1,5 och upp 
till närmare 2 m ha varit vanlig. I rundkyrkan på Munsö finns en ljusöppning, troligen från slutet av 1100-
talet, mellan predikstolen och det norra fönstret. Denna är 130×100 cm stor.500 Dageröppningarna har varit 
betydligt mindre än så, eftersom fönstren varit starkt skrånande, närmast timglasformade sett i genomskärning. 
Det finns även trattformade fönsteröppningar, som enbart skrånar inåt. Flera av de fönster som kunnat mätas 
har haft en dageröppning som varit runt 30 cm bred. I Husby-Ärlinghundra finns en romansk fönsteröppning 
bevarad i södra långhusmuren. Den sitter i höjd med valvanfanget och är 120×80 cm stor, med en ca 35 cm 
bred dageröppning.501 I några fall finns även spår av omfattningar bevarade. I Västra Ryd har en sådan av 
putsat tegel med kvadermålning funnits i ett fönster på långhusets sydsida, daterat till 1200-talets andra fjär-
dedel.502 I Frötuna syns en öppning med huggen omfattning av sandsten på långhusets sydvägg.503  

I vilken utsträckning träramar varit infogade i öppningarna är osäkert, men där sådana har funnits har 
dageröppningen minskat ytterligare. Att fönstret i Lovö haft en hög fals nedtill kan tyda på att en ram eller 
lucka kunnat sättas in här. I Odensala finns förkolnade rester av en träkarm som sitter kvar i en föns-
teröppning, placerad högt upp på södra långhusväggen.504 Från Vidbo kyrka finns en träram bevarad som 
även denna suttit i ett av långhusets sydfönster. Fönsterramen har en spetsbågig dageröppning som är 16 
cm bred och 74,5 cm hög. Dess yttermått är ca 26×106 cm, tjockleken 2–3 cm. Ramen är tillverkad i ett 
stycke, av en granplanka. Den ena sidan är slät, den andra är mer obearbetad. På den senare syns spikhål 
runtom öppningen, på oregelbundna avstånd. Det är troligt att detta är spår efter fastsättning av tyg eller 
pergament som varit fäst på ramens baksida. Ramen har däremot ingen fals för glas eller liknande. Nedtill 
finns en sned avfasning med spikhål, troligen efter spikar som hållit ramen på plats i fönsteröppningen. 

Fönstret har, med tanke på ramens spetsbågiga form daterats 
till tidigast runt 1200.505 Eftersom ramen inte varit fastmurad 
och är spetsbågig medan muröppningen är rundbågig är det 
troligt att den har satts in sekundärt. 

Få absidfönster finns bevarade i landskapet men i flera fall 
kan 1600-talets avbildningar ge en bild av deras placering. 
Vid den tiden hade dock flera av öppningarna redan hunnit 
förstoras. Detta gäller exempelvis östfönstret i Norrsunda.  
I denna kyrka finns spår efter ytterligare en öppning åt söder. 
Den har sannolikt satts igen före 1680-talet eftersom inget 
fönster ritades ut här 1682.506 Absiderna i Markim, Orkesta 
och Låssa avbildas 1684 utan fönster i söder och öster. I alla 
tre kyrkorna tycks i övrigt de medeltida fönstren ha funnits 
kvar vid tidpunkten. I Orkesta avbildas en liten öppning nära 
kantkedjan i sydöst i koret. Den sitter anmärkningsvärt lågt 
och har möjligen haft en bestämd funktion.507 Bromma kyrka 
avbildas 1682 med en liten, högt sittande ljusöppning i absi-

den, två tätt sittande, högre öppningar i rundhusets sydsida och en rundbågig öppning på långhusets 
sydsida. Rundbågiga öppningar på sydsidan av absiden finns även utritade i Funbo, Gamla Uppsala, 
Skogstibble, Färentuna och Hilleshög. I Hilleshög tyder dock den avvikande, rektangulära formen på att 
öppningen är senare, eller åtminstone hade förändrats kraftigt. Även i östtornskyrkan i Husby-Ärlinghundra 
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Figur 78. Tidigmedeltida ljusöppning i koret i  
S:t Olofskyrkan i Sigtuna. Efter Henrik Cornell 1920. 



har en ljusöppning i söder på 1682 års ritning och samma år tecknas en liten, närmast spetsbågig ljusöppning 
på absidens södra sida i Yttergrans kyrka.508  

Den stora vågen av förstoringar och nyupptagningar av fönster skedde från mitten av 1700-talet och 
framåt. Dessförinnan saknades norrfönster i flertalet av de kyrkor där detta kan beläggas. Sådana har 
troligen saknats både i kyrkor med långhus uppförda under 1100- och 1200-talet, som de i 1100-talskyr-
korna Hilleshög och Sånga och i Angarn och Fresta, där långhusen troligen är från 1200-talets sista fjär-
dedel, och i en rad långhus från 1300- och 1400-talet.509 I flera fall är det dock svårt att belägga hur 
fönstersituationen såg ut före ombyggnaderna och i de tidigaste kyrkorna finns flera exempel på kyrkor 
som byggts med fönster i norr. Ett sådant är Spånga kyrka, av Armin Tuulse och Gunnar Lindqvist date-
rad till 1170-tal. Öppningarna murades igen då valven slogs, troligen under 1300-talet. Därefter gjordes 
två nya fönster i söder, i ungefär samma läge som de äldre öppningarna, men inga i norr.510 I Vallentuna, 
där långhuset och tornet har daterats till slutet av 1100-talet eller runt 1200, har långhuset haft ett fönster 
i norr och ett eller två i söder och även Eds kyrka har haft romanska fönster på båda långhusväggarna.511 
Också i Lovö, där Tuulse daterar torn och långhus till 1170-tal, har ljusöppningar funnits både åt söder 
och norr. Möjligen murades norrfönstren igen redan vid slutet av 1200-talet. Från denna tid syns en större 
ljusöppning på långhusets sydfasad. Vid senare ombyggnader som skett, dels de senmedeltida valvslag-
ningarna och dels genom upprepade ombyggnader under 1600-talet och framåt, har långhusets norrsida 
behållits sluten. Först runt 1800 togs fönster åter upp i norr.512 Även Teda kyrka har haft fönster på norrsi-
dan. Spår av tre igenmurade, rundbågiga öppningar syns på sydsidan och en i norr. Fönsteröppningarna är 
äldre än valven från omkring 1500, men alla fyra är inte samtida. Troligen har två fönster ursprungligen 
funnits mitt på sydväggen. Det tredje kan ha tillkommit till i samband med utvidgningen av kyrkan omkring 
1300. Detta fönster är vidgat vid mitten av 1600-talet, för att ge mer ljus åt predikstolen.513 

I flera av de romanska tornen finns ljusöppningar i en eller flera av tornens våningar. I Yttergran finns 
exempelvis två rundbågiga sådana åt söder, som troligen är ursprungliga, i första respektive andra  
våningen. Den övre öppningen har en omfattning av gråsten och en dageröppning som avsmalnar något 
uppåt. Den undre är omgjord. Tornet är troligen byggt senast under 1200-talets första kvartal.514 I Kulla, 
där tornet är byggt på den västra delen av långhuset, förmodligen under senare delen av 1200-talet, har 
en ljusöppning troligen funnits i väster.515 I östtornet i Färentuna finns en ljusöppning åt söder, i höjd med 
toppen av valven. Denna är fyrkantig och vidgar sig inåt. Den näst översta tornvåningen har en rundbågig 
glugg, som avsmalnar uppåt. Även denna öppning vidgar sig starkt inåt – åt sidorna och nedåt.516 I det 
romanska tornet i Spånga finns en liten, numer överputsad, ljusöppning med gråstensomfattning åt norr 
och i Lovö sitter två smala ljusöppningar i väster, i de mellersta våningarna.517 I Hilleshög finns en öppning 
i tornets södra sida, med okänd funktion. Den inre delen är igensatt. Armin Tuulse föreslår att det kan ha 
rört sig om ett avlopp.518 Tuulse diskuterar inte vilken typ av avlopp han tänker sig, men detta skulle i så 
fall kunna indikera ett tornrum med någon form av världslig funktion. 
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Även ljudöppningar förekommer i de äldsta stenkyrkornas torn men är mer ovanliga än på Gotland.519  
På avbildningarna från senare delen av 1600-talet, till exempel från Bälinge, Vaksala, Husby-

Ärlinghundra och Norrsunda, ritas i flera fall öppningar ut i den näst översta tornvåningen, direkt under 
klockvåningen där en sådan funnits.520 

Tuulse påpekar att det för flera av de romanska tornen är oklart hur tillträdet till våningarna över 
tornens bottenvåning från början har skett. I flera kyrkor finns öppningar som är medeltida men inte 
ursprungliga. En sådan finns exempelvis i Lovö, där den leder från långhusvinden in till tornet.521 I Spånga 
har första tornvåningen möjligen haft en ursprunglig dörröppning åt väster, där två järnfragment som kan 
vara spår av gångjärn finns inmurade. Från denna våning har en spiraltrappa funnits, som lett till de övre 
våningarna. Även i Sollentuna och Övergran har troligen dörröppningar funnits i väster, in till första 
tornvåningen.522 Detsamma gäller i Vallentuna kyrkas torn från slutet av 1100-talet eller runt 1200.523  

Tuulse anser att de högt belägna portalerna tydligt visar att tornen använts som refugier med försvars-
funktion.524 Både högt belägna ingångar och frånvaron av inre förbindelse mellan rum är dock något som 
även förekommer i bland annat förrådsbyggnader under medeltiden, och det finns en möjlighet att det är 
med tanke på att använda byggnaderna för sådana ändamål som de högt sittande portarna funnits. Dessa 
användningsområden utesluter dock inte varandra. Ann Catherine Bonnier anmärker att de få torn som 
byggdes i Uppland under senmedeltiden över lag var kraftigare än de romanska, vilket kan ha berott på att 
tyngre klockor användes, men även på att tornen i större utsträckning än tidigare användes som magasin.525 

Även kyrkvindar har kunnat användas som förrådsutrymmen. I Vätö kyrka, uppförd under 1300-talet, 
har det funnits en större, spetsbågig öppning utifrån och in till vinden. Möjligen är detta en lastport in till 
ett loft som inte längre finns kvar.526 I Svinnegarn har en utvändig trätrappa troligen lett till en högt pla-
cerad ingång in till långhusvinden. I det här fallet antas vinden ha använts som pilgrimshärbärge, efter 
runt 1300.527 Det är även möjligt att det i vissa kyrkors torn funnits rum med bland annat representativa 
funktioner, vilket skulle kunna förklara de släta väggarna i tornrummet i Spånga kyrka och att flera av 
tornen, exempelvis i Spånga, Kulla, Lovö, Yttergran och kanske Färentuna, har haft fönsteröppningar i 
ett eller flera våningsplan. Om de enbart hade byggts för magasinering, eller för den delen som skyddsrum, 
hade mindre och mer oansenliga gluggar varit att vänta – sådana som också finns representerade i materi-
alet. I den nordvästra delen av långhuset i Teda kyrka finns en avsats som antas ha burit upp en västläktare.528 

Utifrån de spridda, bevarade spåren efter fönsteröppningar i de tidiga stenkyrkorna, ungefär från  
senare delen av 1100-talet och första delen av 1200-talet, går det sammanfattningsvis att konstatera att 
den tidigmedeltida fönstersättningen troligen inte skiljt sig från vad som i övrigt är känt från romanska 
kyrkor. Öppningarna har varit högt placerade och förhållandevis små. Ett utmärkande drag var att  
dageröppningen varit liten i förhållande till nischens bredd invändigt. Fönsternischens sidor har varit 
starkt lutande, skrånande. Utifrån de öppningar som har bevarats tycks en yttre bredd om runt en meter 
och en höjd om upp till två meter ha varit vanlig. Bredden på dageröppningen var dock bara runt 30 cm.  
I kyrkornas långhus har ett eller två fönster funnits på sydmuren. I några kyrkor har fönster även funnits 
på den motsvarande väggen i norr. Vanligen har denna sida dock varit sluten. Även i koren har troligen 
ett ensamt sydfönster varit det vanligaste. Många av absiderna har haft ett fönster, placerat i söder. I några 
av dem tycks det inte ha funnits några övriga öppningar, medan andra hade ytterligare ett eller två fönster. 
Material och utformning i eventuella omfattningar har varierat. I Västra Ryd har omfattningen, daterad 
till 1200-talets andra fjärdedel, varit kvadermålad. I Frötuna, Skånela och Flasta har huggna sandstens-
omfattningar funnits. I Husby-Långhundra finns en gråstensomfattning som varit synlig. Två exempel på 
träramar finns. Det är dock inte säkert att dessa är samtida med fönsteröppningarna. 
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Sockenkyrkor och salskyrkor 
Under 1200-talet skedde en rad förändringar, både på det politiska planet och inom kyrkoorganisationen, 
som är betydelsefulla i sammanhanget. Med hjälp av socknarna och tiondet, som var en förutsättning för 
att sockensystemet skulle fungera, förändrades och formaliserades rollerna kring kyrkorna. Tiondeorgani-
sationen genomfördes redan under 1100-talet i Norden medan bildandet av socknar skedde under en 
längre tidsperiod, under 1100- och 1200-talet.529 Kyrkan konsoliderades och ökade sin makt och lokalt blev 
alltså ansvaret för kyrkobyggnad och präst socknarnas. Reformen var inte bara organisatorisk, utan påver-
kade också byggnaderna och byggandet. Flera av kyrkorna med avvikande planform, till exempel rundkyr-
kor eller kyrkor med torn i öster, modifierades i Uppland. Ombyggnaderna kan ses som ett sätt att likrikta 
kyrkorna och tron och att markera mot det tidigare privat initierade och mer varierade kyrkobyggandet.530  

Den stil som förknippas med tidsperioden, gotiken, definieras oftast utifrån de stora katedralerna, vilket 
gör att begreppet får liten relevans för realiteten i de nordiska sockenkyrkorna. Jes Wienberg har påpekat 
att bara ett mycket litet antal kyrkor i Norden kan kallas gotiska utifrån dessa kriterier. I förhållande till 
de nordiska kyrkorna har begreppet istället givits andra betydelser, och fått innefatta de förändringar som 
skedde under den gotiska perioden, som i Norden kan sägas ha varat från 1250 och fram till 1550. Gotiken 
växte alltså fram samtidigt som den mer självständiga kyrkoorganisationen. Utan att det fanns något  
essentiellt samband mellan dessa förändringar kom kyrkornas förändring från romanskt till gotiskt att ge 
uttryck för kyrkans nya, självständiga ställning, som konkret bland annat innebar en övergång från privat-
finansierade gårdskyrkor till sockenkyrkor.531 

Att kyrkorna blev sockenkyrkor innebar dock inte att frälsets inflytande över byggnadsverksamheten 
upphörde. Istället för att låta bygga nya kyrkor, vilket dock fortfarande förekom, bekostade frälset om-
byggnader och utsmyckningar, något som i Uppland fortsatte även efter medeltiden, vilket exempelvis 
märks på donationerna av glasmålningar och ljusredskap. I Danmark har Wienberg visat att gotiseringen, 
de ombyggnader som förvandlade de romanska privatkyrkorna till gotiska sockenkyrkor, i hög grad  
bekostades av frälset, vilket sett ur ett ekonomiskt perspektiv berodde på att det var den gruppen som hade 
de resurser som krävdes.532 För Upplands del har Ann Catherine Bonnier visat hur både det världsliga 
och kyrkliga frälset påverkat kyrkobyggnaderna. Byggnader knutna till högfrälset kunde under folkunga-
tiden uppföras i tegel, som ännu var ett exklusivt material, och förses med påkostade, arkitektoniska  
detaljer som masverksfönster och glasmålningar. Under senmedeltiden bekostades valvslagning och ut-
smyckning, bland annat med kalkmålningar, av frälsepersoner.533 

Till de mer genomgripande förändringar som genomfördes hörde en ny grundplan, salskyrkans. Sals-
kyrkor, med ett kor som var jämnbrett med långhuset, började i Uppland byggas under slutet av 1200-
talet, och under 1300-talet blev de helt dominerande här.534 Den nya planen introducerades som redan 
nämnts inte bara i nyuppförda kyrkor. I många fall anpassades de äldre byggnaderna till den. Rundkyr-
korna i Solna och Bromma hörde till de som modifierades enligt sockenkyrkonormen. Här byggdes nya, 
rektangulära långhus till.535 Planlösningen har ansetts vara inspirerad av de öppna kyrkorummen i  
predikarbrödernas kyrkor, men kan också ses som en del av förändringarna i den kyrkliga organisationen 
och gudstjänstlivet, som i högre grad vände sig till och inkluderade församlingen.536 En förändring i samma 
riktning var tornrummens integrering med långhusen. I Hilleshög var öppningen mellan det romanska 
tornet och långhus endast drygt två meter bred före ombyggnaden. Under 1200-talet välvdes tornets bot-
tenvåning med ett tegeltunnvalv och integrerades i kyrkorummet. Samma typ av breddning har exempel-
vis skett i Sånga och Övergran.537 

Ann Catherine Bonnier har som nyss nämnts påpekat att de kyrkor som fortsatte att byggas med sma-
lare kor efter att salskyrkoplanen slagit igenom även avviker på andra sätt, till exempel genom en påkostad 
arkitektur. Kyrkorna i Tensta, Vendel och Lena är exempel på detta, och Bonnier menar att de troligen 
uppförts av privatpersoner. I Västeråker, enligt en inskrift byggd omkring 1331, är detta tydligt. Här är 
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kyrkan bekostad av Ramborg Israelsdotter (And), ägare till godset Vik. Ett privatkapell byggdes under 
samma period av tegel vid Aspnäs, i Östervåla.538 

Under högmedeltid försågs flera av de uppländska kyrkorna med höga trätunnvalv, i vissa fall treklö-
verformade. Murade valv var sällsynta före senmedeltiden.  

Även fönstren var en del i det som förnyades i samband med omändringarna. De högmedeltida fönstren 
gjordes höga, smala och var ofta försedda med markerade omfattningar. Både rund- och spetsbågiga for-
mer förekom parallellt. Flera av de bevarade, romanska fönsteröppningarna har förändrats i denna rikt-
ning under 1200-talet, främst under århundrades andra hälft. I Ed, där de äldre fönstren murades igen 
och nya togs upp, började dessa både lägre ned och sträckte sig högre än de äldre öppningarna. De nya 
fönstren är dock smalare än de romanska, och totalt blev troligen dageröppningens yta till och med något 
mindre än tidigare.539 Andra exempel på fönsteröppningar från den här tiden, bevarade eller rekonstrue-
rade, finns i Lovö, Malsta och Roslags-Bro, där dageröppningarna har varit mellan ca 20 och 33 cm 
breda. Även i Rasbo och Hilleshög finns högmedeltida fönster.540 I Ed har det södra av de romanska 
fönstren förlängts nedåt och gjorts om i gotisk stil, med treklöverformad avslutning upptill.541 I Lovö har 
en liten, högt sittande romanskt öppning under 1200-talet ersatts av ett större, rundbågigt fönster med 
tegelomfattning. Dageröppningen är 33,5×160 cm stor.542  

På Johannes Rhezelius teckning av Roslags-Bro kyrka syns förutom en trefönstergrupp i öster även de tre 
smala fönster från 1200-talets senare hälft på södra långhusväggen som senare murades igen. Fönstren har haft 
huggna sandstensomfattningar där glasfönster suttit inmurade i en träkarm.543 I Malsta finns ett ursprungligt 
fönster från slutet av 1200-talet, bevarat som nisch öster om vapenhuset. Både omfattningen och dageröpp-
ningen är rundbågiga. Dageröppningen har suttit ungefär mitt i muren, och fönstersmygarna är svagt skrå-
nande. Öppningen har en glasfals. Fönstret murades igen i samband med valvslagningen på 1400-talet.544  

En annan återkommande förändring av äldre fönsteröppningar är att de sekundärt försetts med tegel-
omfattningar. I Skepptuna, Stockholms-Näs och Husby-Långhundra har fönster moderniserats på detta 
sätt under 1200-talet. Vid det bäst bevarade av fönstren i Husby-Långhundra framgår att omfattningen 
varit synlig. Putsen har slutat 12 cm från kanten.545 

En annan typ av förändring har gjorts i det romanska tornet i Hilleshög, där en liten utvändigt rund-
bågig fönsteröppning har försetts med en spetsbågig tegelomfattning invändigt. Ändringen har troligen 
skett vid en ombyggnad som ägde rum under 1200-talet.546  

Bruket av tegel i bland annat dekorativa omfattningar runt fönster och portaler under senare delen av 
1200-talet anses i Uppland ha inspirerats av två påkostade tegelkyrkor som uppförts vid mitten av 1200-
talet: Mariakyrkan i Sigtuna och Skoklosters kyrka.547  

Ett senare kyrkobyggnadsprojekt som troligen har påverkat den omkringliggande landsbygden på olika 
sätt är uppförandet av en ny domkyrka i Uppsala. Från 1270-talet och framåt pågick byggnadsverksam-
heten här. I de flesta fall hade domkyrkobygget troligen liten inverkan på hur fönster utformades i kyr-
korna på landsbygden, men vid mer påkostade kyrkobyggen kan de ha inspirerat och domkyrkans bygg-
nadshytta och handelskontakter kan ha utnyttjats. Västeråkers kyrka, med byggnadsdetaljer som masverk 
i kalksten, hör till dem som diskuterats ur detta perspektiv.548 Det har även föreslagits att domkyrkans 
byggnadshytta ska ha försett andra kyrkor med glasmålningar. Aron Andersson menar att de högmedetida 
glasmålningar som funnits i Jumkil, och även ornamentala glasmålningar från 1400-talet i Sala, kan ha 
beställts via denna.549 Detta är dock, som Herman Bengtsson påpekar, svårt att säkert belägga, eftersom 
det inte finns några glasmålningar kvar från domkyrkan att jämföra med.550  
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Av de högmedeltida kyrkorna är det få som har haft fönster på norrsidan. I Danmark, Länna och 
Bälinge har det dock funnits sådana. I Länna och Bälinge har norrfönstren sannolikt varit placerade i 
förhållande till det norra sidoaltaret. Ett motsvarande fönster har funnits i höjd med kyrkornas sidoaltare 
i söder. Även från Viksta finns uppgifter om ett fönster i norr, i östra delen av långhuset.551  

Fönstergrupper och masverksfönster 
Rakslutna kor med trefönstergrupper, tre tätt sittande fönster, i en del fall omgivna av en gemensam 
nisch, är ett av de drag som ses som ett inflytande från klosterarkitekturen, och som hörde till de nya 
salskyrkorna. Både spets- och rundbågiga varianter har förekommit. Mittfönstret har ofta varit högre 
än de flankerande öppningarna.552 I Tillinge upptäcktes spåren av en igenmurad trefönstergrupp från 
runt 1300 med spetsbågiga öppningar i en gemensam nisch, vid en renovering på 1920-talet. På 1681 
års avbildning ser trefönstergruppen ut att ha modifierats. Det södra fönstret tycks här vara förstorat, 
förmodligen för att koret breddats. De två generationerna korfönster har alltså varit i bruk samtidigt, 
precis som i Enköpings-Näs och Svinnegarn.553 Även i Litslena har ett tredelat, spetsbågigt fönster  
rekonstruerats, efter att nedre delen av kalkstensomfattningen från ett sådant upptäcktes 1948.554  

I Riala avbildas en trefönstergrupp med ett högre mittfönster 1684. De tre öppningarna murades igen 
1749 och ersattes av ett rundfönster i samband med att en ny, stor altartavla sattes upp.555 Även kyrkorna 
i Rasbokil, Häggeby och Roslags-Bro avbildas under sent 1600-tal med trefönstergrupper i öster.556 

Några kor, som de i Skederid, Malsta, Enköpings-Näs och Ed, har istället haft två fönster grupperade 
i öster. Malsta kyrka är uppförd i slutet av 1200-talet och avbildas 1635 med två kopplade fönster innefat-
tade i en spetsbågig nisch, som finns kvar även efter att de kopplade fönstren bytts ut mot ett ensamt, 
sådant, troligen på 1790-talet.557 Andra kyrkor som avbildas med tvåfönstergrupper i öster på 1680-talet 
är de i Altuna och Danderyd.558  

Skederids två fönster igenmurades stegvis under 1700- och 1800-talet, men togs åter upp på 1950-
talet. Fönstren är svagt spetsbågiga, jämnstora och sitter i samma, utvändigt putsade nisch. Då de åter 
öppnades upptäcktes en spikrad längst ned i falsen, mellan den undre smygen och dageröppningen,  
troligen en sekundär anordning för att hålla ett glasfönster på plats. Vid framtagningen hittades också spår 
efter en senare insatt järnbåge, samt hål efter de fönstergaller som satts in efter sockenstämmobeslut 1781. 
Samma år murades troligen den nedre delen av fönstret igen. Kyrkans kor är byggt senast runt 1300. 
Sedan 1700-talet används det som sakristia.559  

Parvis placerade fönsteröppningar har i övrigt varit vanligare på långhusens sydfasader än som altar-
fönster. Dessa har ofta kombinerats med en trefönstergrupp i koret.560 Kyrkorna i Ekerö, Härkeberga, 
Knutby, Morkarla och Rasbokil har troligen haft två sådana parkopplade fönster i söder. I Knutby har 
dessutom ett litet rundfönster funnits mellan de båda fönstergrupperna. Rundfönstret försvann i samband 
med 1400-talets valvslagning, då det hamnade framför en murpelare. Vid samma tillfälle sattes ett av de 
båda parfönstren i vardera grupp igen, samtidigt som det andra vidgades.561 

Även masverksfönster är ofta uppdelade i två eller tre långsmala, spetsbågiga fält, men här avdelade 
av profilerade ribbor. I den övre delen finns ett genombrutet mönster, ofta uppbyggt av trepass- eller 
fyrpassformer. Masverk har varit vanligare i de påkostade stads- och klosterkyrkorna än på landsbygden, 
men minst sjutton av kyrkorna på landsbygden har troligen haft masverksfönster (se Appendix, tabell 2). 
Merparten har varit av kalksten, men det finns även enstaka exempel på masverk i täljsten, sandsten, ek 
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och tegel. På plats bevarat masverk finns i korets sydmur i 
Västeråkers kyrka från omkring 1330. Kyrkan är, som 
nämnts, byggd på enskilt initiativ, av fru Ramborg som hade 
Vik som sätesgård, och är påkostad även på andra sätt.562 En 
annan kyrka som har haft masverksfönster är Litslena. Fönst-
ret avbildas 1684 som tvådelat och krönt av tre rundlar. Spår 
av fönstret, som har suttit mitt på södra långhusväggen och 
varit hela 2,8 m brett, har påträffats på båda sidor om det nu-
varande, mellersta fönstret. I Rasbo har fönstret varit placerat 
i den västra halvan av långhuset. I Danmarks kyrka har mas-
verksfönstret varit tredelat och mycket stort, omkring 2,20 m 
brett och 4,8 m högt. Det var placerat i långhusets västra del. 
Den övre delen av det är bevarat. Även fönstret i Vaksala har 
varit av ansenlig storlek. Det har suttit som altarfönster i öster.  
I Länna har ett masverksfönster ersatt en äldre trefönstergrupp i 
koret.563 I Jumkil har de glasmålningar som togs ned på 1820-
talet suttit i ett masverksfönster i öster.564 I Uppsala-Näs antas de-
larna av masverk komma från korets östfönster vilket kan tyda på 
att det funnits glasfönster i det kor som var nybyggt vid slutet av 
1200-talet.565 I Långtora finns ett masverksfönster i tegel i korets 
östvägg, återupptaget vid 1950-talets renovering.566  

Masverksfönster hör främst till slutet av 1200-talet och 
första delen av 1300-talet. Både dessa och rosettfönster i väst-
fasaden, också dessa försedda med masverk, hör till de drag som 
framförts som inspirerade av det pågående domkyrkobygget i 
Uppsala. Ann Catherine Bonnier föreslår att fönstren kan ha 
tillverkats i domkyrkans byggnadshytta.567 I Tensta finns ett 
högt sittande rundfönster i väster. Här är masverket av ek och 
daterat till 1280-talet. Innan kyrkans valv slogs på 1400-talet 
var fönstret synligt inifrån kyrkorummet.568 I Trefaldighetskyr-
kan i Uppsala finns ett rundfönster med sexpassformat masverk 
av täljsten i väster. Masverket, som är synligt inne i kyrkan, har 
glasfalsar inåt och flera hål för stift för fastsättning av fönster-
glas.569 I rundfönstret i Danmarks kyrka, med samma place-
ring är masverket inte bevarat. Högmedeltida rundfönster har 
även funnits i Börje, Tierp, Tuna och Vendel, samt i Valö och 
möjligen Täby.570 I Vendel har dessutom ytterligare två 
smala, lätt spetsbågiga fönster funnits i västfasaden. Det är 
dock oklart om dessa är samtida med rundfönstret.571 Många 
av de västfönster som finns i dagens kyrkor är i övrigt upp-
tagna långt senare, i samband med att orgelläktare satts in, 
eller då huvudentrén flyttats till västgaveln.  

Även i Stockholm pågick stora byggnadsprojekt under 
1200- och 1300-talet. Riddarholmskyrkan försågs exempelvis 

                                                        
562 Norberg 1956b; Bonnier 1987, s. 76–77 
563 Hadorph [1917], pl. 105, 110; Sundquist 1959; Ehn 1962; Tuulse 1955b, s. 4; 1962, s. 215, fig. 199, 200; Kilström 
1969, s. 90, 98–99; Bonnier 1987, s. 76–77; 2004, s. 40 
564 Nisbeth 1953. Fragment av dessa hittades nyligen vid en schaktningsövervakning utanför kyrkan (Lucas 2018). 
565 Tuulse 1956a, s. 165 
566 Sundquist 1960 
567 Bonnier 1987, s. 76, 78; 2004, s. 40 
568 Nordström 1951; Bonnier 1987, s. 78 
569 Nordström 1955 
570 Wilcke-Lindqvist 1956b; Sundquist 1959; Bonnier 1987, s. 78  
571 Bonnier 1987, s. 78–79 

Figur 79–82. Kyrkor i Uppland återgivna av  
Johan Hadorph på 1600-talet. Uppifrån:  
Danmark, Vänge, Morkarla (?) och Täby.   
Efter Hadorph [1917]. 



med stora masverksfönster av tegel och kalksten och med glasmålningar, troligen i början av 1300-talet.572 
I minst två av kyrkorna i närheten av Stockholm har masverksfönster funnits. Den ena av dessa, Frötuna, 
har dock haft masverk i sandsten. En sekundärt inmurad del av ett sådant finns bevarat i kyrkan. I Stock-
holms-Näs finns delar av masverk i kalksten bevarat, troligen från korets altarfönster. Detta antas vara 
från slutet av 1200-talet, då kyrkan förlängdes åt öster. Även i Färentuna har masverksfönster funnits. 
Detta är dock daterat till 1440-tal, och har varit av tegel. En teckning från 1670-talet visar att fönstret satt 
på korets sydsida. Armin Tuulse menar att det kan ha tillkommit i samband med välvningen av koret.573 
Även i Värmdö kyrka, uppförd ca 1390, har ett masverksfönster funnits.574 

Riktat ljus 
Det flesta av kyrkorummens fönster har suttit på ungefär samma ställen i alla kyrkor under högmedeltid 
– altarfönster i öster, olika stora och många fönster i söder, i långhus och kor, och i några fall ett västföns-
ter. I några kyrkor finns dock enstaka öppningar som tycks ha haft andra, troligen mer speciella funktioner, 
och som verkar ha syftat till ett mer specifikt, riktat ljus. I Bälinge, där den romanska kyrkan byggdes om 
till en salskyrka med bredare kor under början av 1300-talet finns en liten ljusöppning bevarad i den 
sydvästra delen av 1300-talets korvägg. Denna har en trappstegsformad yttre inramning, medan själva 
ljusöppningens omfattning är fyrpassformad och huggen i ett stycke. Öppningen murades sannolikt igen 
då valven i koret slogs under 1400-talet.575 Vid arkeologiska undersökningar i kyrkan har rester efter ett 
korskrank, eller troligare en korläktare, hittats. Konstruktionen är daterad till 1340-tal. Möjligen har fönst-
ret varit till för att ge ljus åt läktaren.576 

I Knutby har, som redan nämnts, ett litet rundfönster varit placerat mellan de båda fönstergrupperna 
på långhusväggen, i höjd med den nedre delen av dessa. Även här försvann fönstret i samband med 1400-
talets valvslagning, då det hamnade framför en murpelare.577 Ett annan, liten öppning som kan ha tagits 
upp för att belysa någon specifik punkt i kyrkan har funnits i koret i Orkesta, intill kantkedjan i sydöst och 
i höjd med sydfönstrets nederkant.578 

I flera kyrkor finns också mindre, högt placerade ljusöppningar. Många av dessa gluggar har anonym 
utformning och kan vara svåra att tidfästa. En del kan vara tillkomna, eller sekundärt använda, som ljusin-
släpp in till kyrkvindar efter att murade valv satts upp i kyrkan. Andra hör, liksom rosettfönstren, till tiden 
före valvslagningen. Här har de förmodligen ingått i en medveten belysning av kyrkorummet, i kyrkor som 
då haft öppna takstolar eller höga, gotiska trätunnvalv. Exempel på sådana gluggar finns eller har funnits i 
Angarn, Skederid och Kulla. I Angarn finns en rundbågig glugg i öster. Ytterligare en ljusglugg har funnits 
i väster och även i öster. Kyrkans långhus är från 1200-talets sista fjärdedel och har troligen från början 
haft ett treklöverformat trävalv. Åtminstone den rundbågiga ljusöppningen i väster är sannolikt samtida med 
trävalvet.579 I Kulla kyrka, vars västra del är daterad till ca 1200, finns ett ursprungligt rundbågigt fönster i 
väster. Även här är placeringen anpassad efter en öppen takstol eller ett högt trätunnvalv.580 

I Alsike syns en liten, rombisk glugg på gavelröstet i öster. Ett liknande finns på korgaveln i Mariakyr-
kan i Sigtuna.581 Även i Gottröra och Närtuna finns rundfönster i tornens västväggar på en höjd som ger 
ljusinsläpp i nivå över de senmedeltida valven. Det är dock osäkert om de är ursprungliga. Båda har 
förändrats senare.582 I Teda finns en igensatt, rund ljusöppning på gavelröstet i väster. Långhuset är da-
terat till runt 1200 och kyrkans valv slogs först omkring 1500. 583 

I Karls kyrka, som varit övergiven sedan slutet av 1700-talet, har två mindre gluggar av ett annat slag 
funnits, nämligen hagioskop som har flankerat det södra korfönstret, i höjd med underkanten av detta. 
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Genom öppningarna har det gått att se in till altaret och S:t Karlungs relikskrin. Den ena gluggen hade en 
rund, den andra en rundbågig dageröppning. Kyrkan har daterats till andra halvan av 1200-talet.584 

Senmedeltida valvslagning och glasfönster 
Under senmedeltiden, framför allt under senare delen av 1400-talet, försågs så gott som alla kyrkor i 
Uppland som inte redan hade valv sedan tidigare med sådana av tegel. Valvslagningen ledde, som jag 
redan gett flera exempel på, till att stora förändringar behövde göras vad gällde fönstren. Högt belägna 
fönster hamnade över eller delvis över valven och fick muras igen, varefter nya togs upp, längre ned på 
väggarna. Eftersom de senare fönstren, framför allt från 1700- och 1800-talet, då fönster förstorades och 
nyupptogs i stort sett i alla landskapets kyrkor, var betydligt större och i regel hade samma placering som 
de senmedeltida finns få fönster bevarade från den tiden. 

Exteriörbilderna från 1600- och 1700-talet är i regel enkla, men innehåller ofta både intressanta  
detaljer och kan ge en övergripande bild av fönstersättningen före moderniseringarna. Fönstren ritas oftast 
ut som hela fält med en mer eller mindre tät krysskraffering, som för tankarna till rombiska glasrutor och 
är troligen menade att ge ett sådant intryck. Skrafferingen kan sannolikt inte användas som belägg för hur 
glasfönstren i de enskilda kyrkorna såg ut vid tiden men visar troligen vilken typ av rutor som var vanliga. 
Bland dessa förekommer både rombiska och rektangulära, små rutor. Ett glesare, rektangulärt rutnät har 
sannolikt markerat ett järngaller snarare än rutor.  

När det gäller avbildningen av fönstrens form samt omfattningar och andra detaljer finns det en stor 
variation i materialet, och här är det troligare att det är de enskilda kyrkornas detaljer som fångats. Avvi-
kande fönster, som till exempel masverksfönster, har ofta noterats – som det tidigare nämnda masverks-
fönstret på sydfasaden i Litslena.585  

Både rund- och spetsbågiga fönsteröppningar har använts under senmedeltiden, vilket gör att även de 
senare öppningarna i vissa fall ger ett romanskt intryck.586 En vanlig framställning är rundbågiga fönster 
med smala mitt- och tvärstänger, kombinerat med krysskraffering.587  

Rektangulära fönsteröppningar är sällsynt förekommande på 1670–80-talets teckningar men före-
kommer i Jumkil, Sollentuna, Ed och Täby (figur 82).588 

I Lovö kyrka finns, i den yngre delen av långhusets sydmur, nära gravkoret, rester av ett spetsbågigt 
fönster med tegelomfattning, daterat till 1400-tal. Dageröppningen kan ha varit omkring 180 cm hög och 
90 cm bred. Runtom öppningen löper en 4 cm bred glasfals. I samma kyrka har högmedeltida fönster 
delvis byggts om på 1400-talet. De har då fått en sluttande bottensmyg.589 I Rimbo har korets tegelom-
fattade östfönster bevarat sin ursprungliga, svagt spetsbågiga form från 1400-talet.590 I Edebo finns ett av 
stenkyrkans ursprungliga fönster, östfönstret från 1400-talets tredje fjärdedel, bevarat men är sedan 1767 
igenmurat invändigt. Fönstret har spetsbågig omfattning och svagt skrånande smyg.591 En senmedeltida 
fönsteröppning finns även bevarad i Adelsö kyrka, där altarfönstret hör till 1470-talets ombyggnad. Däremot 
finns ingenting kvar av de vapenmålningar som Peringskiöld noterade här. På en teckning av kyrkan, utförd 
på 1670-talet, avbildas två fönster av ungefär samma dimensioner som korets östfönster på södra långhus-
väggen. Troligen har även dessa satts in i samband med valvslagning och ombyggnad under 1400-talet.592 

Två fönster som troligen är samtida med glasmålningarna, från runt 1500, avbildades av Rhezelius i 
Faringe kyrka. Det rundbågiga fönstret i västgaveln är här uppdelat i fyra lika breda, vertikala fält, troligen 
de vertikala delarna av fönstrets järnförstärkning. Fönstret kantas upptill av fem rundlar. Under dessa finns 
en större rundel med en vapenbild med två fanor mot röd botten. Ett annat, rundbågigt fönster, i söder, vid 
predikstolen, avbildas också. Även här är fönstret uppdelat i fyra vertikala fält, men i detta fall har Rhezelius 
även ritat ut fyra tvärgående band. I fönstrets övre del finns en stor rundel, därunder tre vapensköldar.593  
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Vapenmålningar från 1400- och början av 1500-talet är kända från ungefär tjugo av kyrkorna på 
landsbygden. Några av dem har kombinerats med figurala motiv, men ofta förekommer de ensamma. De 
har då troligen suttit infattade i fönster som i övrigt utgjorts av obemålat, i regel grönt glas. Skildringen av 
fönstren i 1600-talets avbildningar tyder på att rombiska rutor var standardformen i fönstren under detta 
århundrade. Hur länge sådana fönster hade suttit i kyrkorna är däremot osäkert. I de enstaka kalkmål-
ningar där glasfönster skildras, från medeltidens slut, är det också rombiska rutor som framställs. I Lagga, 
där det senare skiktet av medeltida målningar tillkommit runt 1500, avbildas fönster i ett par scener. Både 
där jungfru Marias tempelgång framställs och vid scenen med den tolvårige Jesus i templet är kyrkfönstren 
rundbågiga, med rombiska rutor som täcker hela fönsteröppningen. Ingen karm syns på bilden. I Ekeby 
avbildas flera fönster med samma utformning. Här har målningarna tillkommit ca 1515–25.594 Rombiska 
rutor avbildas även i Rasbokils kyrka, med målningar från ungefär samma tid, samt i Vendel, med kalkmål-
ningar signerade Johannes Iwan, 1452. De glasmålningar som Aschaneus avbildat i Fresta kyrka och som 
daterats till ca 1520 är dock omgivna av små, runda flaskbottenrutor. Här är fönsteröppningen stickbågig.595  

En annan förändring som gjordes i många av de uppländska kyrkorna under senmedeltid var att vapen-
hus byggdes framför långhusens sydportaler. Det finns även exempel på högmedeltida vapenhus, i flera fall 
i kyrkor kopplade till domkapitlet, men merparten uppfördes alltså under senmedeltiden, och några av dem 
har haft fönster. Bonnier kopplar ihop detta med att dessa vapenhus har fungerat som kapell. I Frötuna 
har ett altare funnits i öster och ett fönster i söder. Även grannkyrkorna, Malsta och Estuna har haft fönster 
i vapenhusen.596 I Svinnegarns och Breds kyrkor syns små ljusöppningar på vapenhusets sydfasader på 
teckningen från 1681 och i Skånela är ett relativt stort sydfönster utritat 1684.597 

Glasfönster och glasmålningar 
Utöver vapenmålningen från 1300- eller 1400-talet i Mariakyrkan i Sigtuna finns inga glasmålningar från 
medeltid bevarade på plats i Uppland. I flera kyrkor har däremot glasmålningar avtecknats eller beskrivits 
under 1600-talet, i några fall senare. I Jumkils kyrka fanns, som nämnts, medeltida glasmålningar kvar 
ännu på 1820-talet. Från ett tiotal av kyrkorna på landsbygden finns arkeologiska fynd av medeltida föns-
terglas. Sammanlagt finns det belägg för medeltida glasmålningar eller fönsterglas från knappt 40 av land-
skapets sockenkyrkor. Detta motsvarar ungefär en femtedel av de som fanns vid medeltidens slut. Jämfört 
med fynden från Gotland är få av fragmenten från landsbygden bemålade. Merparten hör sannolikt till 
senmedeltid. Från ytterligare strax under tio kyrkor finns belägg för masverksfönster som sannolikt varit 
försedda med glas. Om de senare räknas in kan ungefär hälften av beläggen dateras till högmedeltid och 
fram till runt 1400. Den andra hälften utgörs nästan uteslutande av vapenmålningar, i några fall kombi-
nerade med figurala motiv. Dessa hör främst till 1400-talet och början av 1500-talet.598  

I samband med valvslagningarna på 1400-talet sattes, som redan nämnts, i regel nya fönster in, vilket 
sannolikt medförde att glasfönster på ett annat sätt än tidigare blev standard i kyrkorna. I några fall kan 
förloppet följas i räkenskaperna. År 1479 anlitades en glasmästare för att förfärdiga fönster till Hjälsta 
kyrka, efter en omfattande ombyggnad. Ytterligare utbetalningar till en glasmästare gjordes 1485 och tre 
år senare skedde enligt räkenskaperna en utbetalning för galler, troligen till fönstren.599 I Älvkarleby kyrka 
har en nu försvunnen, målad inskrift uppgett att kyrkan 1478 välvdes och försågs med glasfönster.  
Målningarna, som inskriften var en del av, tillkom vid samma tid.600 

De glasmålningar som avbildades under 1600-talet hör i många fall till samma fönstergeneration, till 
1400-talet eller 1500-talets början. Alla fönster byttes dock inte ut under denna tid, och många högmedeltida 
altarfönster har funnits kvar in i sen tid. Några av 1600-talets uppteckningar berör också äldre glasmålningar. 
Från enstaka kyrkor har även fönsterglas av högmedeltida typ hittats som arkeologiska fynd i kyrkorna. Fynden 
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är dock få, och det är intressant att ett av de få ställen där en större mängd medeltida glas hittats, i Kungs-
Husby kyrka, överensstämmer med ett av de sällsynta, skriftliga beläggen för högmedeltida glasfönster från 
1343 (se kapitel 2, s. 76). Förutom 1300-talsglaset kan även senare fragment konstateras bland fynden häri-
från, däremot kan inget äldre glas påvisas. Utifrån de fynd och belägg som finns är det över lag tveksamt om 
glasfönster kan sägas ha varit något som ingick i standardutsmyckningen i landsbygdskyrkorna under hög-
medeltid. Där glasfönster har förekommit är det vidare oklart om sådana fanns i hela kyrkan. I Danmarks 
kyrka har exempelvis det stora masverksfönstret i den sydvästra delen av långhuset, daterat till 1300-tal tro-
ligen varit försett med glasmålningar. På motsatt vägg fanns högt sittande, rundbågiga fönster. Om tolk-
ningen att hela långhuset byggts under 1300-talet stämmer, så att skillnaden inte är kronologisk, skulle ut-
formningen kunna förklaras av att fönstren i norr inte varit utformade för att härbärgera glasmålningar.  

De glasfynd som anges ha äldst dateringar i Uppland kommer från Lovö kyrka. Här har Berit Wallen-
berg, utifrån en jämförelse med glasmålningarna i Silte och den bedömning Johnny Roosval gör av dessa, 
satt en datering av de äldsta glasmålningsfragmenten till 1240-tal. Dessa har hittats vid ett fönster på 
långhusets sydmur, igensatt i samband med att vapenhuset byggdes. Glas har även hittats vid altarfönstret 
och vid ytterligare två högmedeltida fönster i långhuset, igensatta 1737 respektive 1676. Dessa har haft 
tegelomfattning, och i det ena finns spår av en glasfals. Totalt har 566 glasmålningsfragment hittats i 
samband med restaureringar som gjordes 1935. Wallenberg delar in glaset i fem olika grupper, varav de 
två första alltså troligen är högmedeltida. I materialet finns bland annat lövmönstrade rutor, bårdfragment 
och veckfall, vilket visar att både figurala motiv och mönstermålningar funnits. Bland fynden från lång-
huset finns kantbårdsfragment med svart bemålning liknande dem som funnits i Riddarholmskyrkan och 
i Gamla Uppsala. Vidare finns delar av kvadratiska rutor, som varit 11×11 cm stora, och bemålade med 
”fyra sammanfogade stora klöverblad kring en liten mittblomma med fyra spetsiga kronblad”. Målningen 
är gjord med ”svarta konturer mot vitmålat nätverk på svart botten”. En annan typ, som Wallenberg 
daterar till 1200-talets slut, har bemålning i svart och rött. Bland annat framträder svarta blad med röda 
nerver och rutskrafferad bakgrund samt pärlbårder, målade med rödaktig svartlodsfärg. Resterna av 
glasmålningar som troligen kommer från altarfönstret utgörs enligt Wallenbergs beskrivning av skärvor med 
rödmålad dekor på grå botten, dekor av rödmålade klängen och bladdekor på ljusgrön botten samt delar av 
Kristi strålgloria. Wallenberg menar att målningen kan ha invigts vid ärkebiskopens besök 1317. Den sista 
av de typer av glas hon definierar är tunt och ”liknar en marmorskiva”. Ett glasfragment är blått, med röd 
bemålning. Utifrån beskrivningen, och med tanke på att kyrkan byggdes om på 1670-talet och det finns 
målningar från denna tid i flera fönsternischer, är det möjligt att även glaset hör till detta århundrade.601 

Tidiga fynd finns också från kyrkan i Flasta, som en tid innan den brann 1297 användes som kloster-
kyrka för Sko kloster. Härifrån finns ett fåtal brandskadade glasmålningsfragment från koret. Framför allt 
grönt, men också blått glas har använts. På minst en av skärvorna syns spår av bemålning. Kyrkan hör till 
den tidigaste generationen stenkyrkor i landskapet. Nils Sundquist har föreslagit en datering till 1100-
talets mitt. Gården Sko skänktes till det som skulle bli cistercienserklostret före 1234, och Sundquist antar 
att nunnorna fanns på plats redan under 1230-talet. I samband med att gårdskyrkan byggdes om till klos-
terkyrka murades portalerna i väster och söder igen, och ett absidförsett kapell byggdes till söder om kor-
portalen, som nu blev kyrkans enda ingång. Möjligen är det i samband med dessa ombyggnader som 
kyrkans försetts med glasmålningar.602  

I början av 1700-talet tecknade Peringskiöld av glasmålningar i absiden i Gamla Uppsala kyrka. Dessa 
föreställde kyrkans skyddshelgon, S:t Lars och S:t Erik och har daterats till andra halvan av 1200-talet 
eller runt 1300. På 1920-talet hittades flera fragment av medeltida fönsterglas i kyrkan. Några av dessa, 
som ett fragment funnet utanför absiden, med en del av en krona, kan identifieras som en del av de avbil-
dade glasmålningarna (figur 83–85).603 

I Jumkils kyrka fanns, som jag redan varit inne på, rester av höggotiska glasmålningar i ett stort mas-
verksfönster av kalksten fram till 1828, då altarfönstret skulle huggas upp för att ge koret mer ljus. Efter att 

                                                        
601 Wallenberg 1984, s. 13–17, 53. Bonnier 1987, s. 73–74. Berit Wallenberg uppger att glaset förvaras på Lovö hem-
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Bonnier daterar dem till runt 1300. Carl R. af Ugglas daterar glasfynden från kyrkan till 1200-talets mitt. Det är dock 
möjligt fynden kommer från mer än en glasmålning. 



glasmålningarna tagits ned förvarades de i en kista. Vad som därefter hände med glaset är okänt. Mindre 
fragment av glas och blyspröjs finns kvar men i övrigt har glasmålningarna inte senare kunnat återfinnas.604 

I Litslena hittades medeltida fönsterglas i koret 1948. På de bemålade fragmenten syns bladornament 
mot en rutmönstrad bakgrund. Aron Andersson påpekar att detta är långlivade stilelement och menar att 
det därför är möjligt att glasmålningarna skulle kunna vara gjorda framemot 1400. Eftersom kyrkans 
utbyggnad och korfönstret är daterat till tidigt 1300-tal är denna datering dock mer sannolik. Troligen 
har även det tidigare nämnda masverksfönstret på långhusets sydsida varit försett med glasmålningar. 
Johnny Roosval menar att det är troligt att såväl fönster som glasmålningar i kyrkan tillverkats vid dom-
kyrkans byggnadshytta.605 Andersson menar istället att glasfynden från Odensala, Kungs-Husby och Lits-
lena är besläktade med dem från Riddarholmskyrkan, och att det är möjligt att alla dessa glasmålningarna 
kommer från en Stockholmsverkstad.606   

Vid renoveringar i Kungs-Husby kyrka har, som redan nämnts, fönsterglas, delvis bemålat sådant, hittats 
under korets östfönster. Troligen är detta rester av det fönster som ska ha skänkts till kyrkan 1343. Detta år 
testamenterade kaniken och domkyrkosysslomannen Lars vid Uppsala domkyrka ett stenfönster, sannolikt 
ett masverksfönster, med bemålat glas till kyrkan.607 På fragmenten syns bland annat figurala motiv, och delar 
av baldakiner och bladrankor.608 Jämfört med det gotländska fönsterglaset är det från Kungs-Husby av mer 
skiftande kvalitet. Flera av skärvorna är ojämna, och en del har delvis haft kvar sin smältrand när de bearbetats.609  

Vid slutet av 1800-talet fanns även fyra högmedeltida glasmålningar i Övergran. Dessa skänktes till 
kyrkan 1867 och har antagits komma från någon kyrka på Gotland.610  

I Vårfrukyrkan i Enköping har sannolikt ett kopplat, troligen höggotiskt, fönster funnits längst österut 
i långhuset. I samband med 1970-talets arkeologiska undersökningar hittades i denna del av kyrkan ett 
brandlager, som tillkommit innan den södra absiden revs och innan valven slogs. I detta fanns fönsterglas 
och blyspröjs, som med tanke på läget kan höra till det höggotiska fönstret. 611  

I Historiska museets samlingar finns delar av ett bemålat fönster från 1400-talet eller runt 1500 som 
kommer från en privatperson i Sala. Försäljaren som denna person handlat av har uppgett att det kom från 
domkyrkan i Uppsala. Aron Andersson påpekar dock att glasmålningen påminner om dem i Torsångs i 
Dalarna och menar att det är troligare att den kommer därifrån eller från en kyrka i närheten av Torsång.612  

Det finns inte heller några konkreta belägg för hur glasmålningarna i domkyrkan sett ut. Herman Bengts-
son har framfört att det är troligt att dessa försvunnit relativt tidigt, kanske i någon av bränderna 1473 eller 
1572. Om de hade funnits kvar längre fram i tiden än så hade de sannolikt synts i det rikliga skriftliga käll-
material som finns från kyrkan. Ett indirekt belägg för att glasfönster tillverkats vid domkyrkan utgör den 
redan nämnda gåvan av stenfönster med bemålat glas till Kungs-Husby kyrka 1343. Bengtsson har påpekat 
att Lars i Börje, som skänkt fönstret, i sin egenskap av syssloman var ansvarig för byggnadshyttan och för-
modligen hade direkt kontakt med de hantverkare som arbetade där. Från slutet av medeltiden finns flera 
uppgifter om inköp av fönsterglas och insättning av nya rutor i kyrkan. Av de mer kompletta räkenskaperna 
från 1572–1702 går det att utläsa att rutor så gott som varje år skadades av blåsten och behövde bytas ut.613 

Korfönstren i Riddarholmskyrkan i Stockholm har ursprungligen varit spetsbågiga och haft masverk 
av tegel och kalksten. Även mittskeppets fönster har varit försedda med masverk, vilket är bevarat i ett 
fönster. Åtskilliga medeltida glasmålningsfragment har hittats i kyrkan, framför allt i korets östligaste del. 
Martin Olsson daterar fynden till 1300-tal.614 

I Ärentuna kyrkas sakristia har fyra fragment grönt, svartlodsbemålat fönsterglas hittats. Dateringen 
är osäker. Målningen är ovanlig, både till motiv och utförande. På ett av fragmenten finns buskliknande 
växter målade och delvis inristade i glasytan. Bland annat formkröjslingen, som inte är gjord för att passa 
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några raka, geometriska former, talar snarare för en senmedeltida datering än en datering till sent 1500–
1700-tal, som är det andra alternativet. Glaset har sannolikt använts i föregångaren till den nuvarande 
sakristian från 1700-talets senare del. Troligen var denna uppförd samtidigt som koret från runt 1300.615  

Från Mellingeholm i Roslagen finns två formkröjslade rutor med lövmålning i rödbrun svartlodsfärg, 
troligen från masverksfönster. Glaset är grönt, något ojämnt och buckligt och runt 3,5 mm tjockt. Det är 
dock oklart var rutorna kommer ifrån.616 Mycket snarlika exempel finns i Historiska museets samlingar, 
utan känd fyndort, men med uppgift om att glaset möjligen kommer från någon kyrka på Gotland. Aron 
Andersson daterar dessa glasmålningar till 1300-tal.617 

Förutom fönsterglasfynden kan spår av falsar visa var glas använts. I Malsta har ett rundbågigt fönster 
från slutet av 1200-talet glasfals och i Lovö finns ett rundbågigt, högmedeltida fönster med tegelomfattning 
som varit försett med sådan.618 Även masverksfönstren, som i Uppland hör till slutet av 1200-tal och till 
1300-tal, har som redan nämnts generellt varit glasförsedda och kan ses som en indikation på glasmålningar.  

Vapenmålningar och ljusare fönster 
Omkring tjugo vapenmålningar från 1400-tal och början av 1500-tal är kända från Uppland. Minst en 
av dessa kan dock vara äldre – vapenmålningen i Mariakyrkan i Sigtuna, som är utförd i mosaikteknik. 
Aron Andersson daterar den till 1400-talet eftersom det var under detta århundrade i stort sett alla land-
skapets vapenmålningar sattes in, men påpekar att den mycket väl kan vara från 1300-talet. Åke Nisbeth 
har föreslagit att målningen, som nu finns i västfönstret, kan vara en del av den som fanns i altarfönstret 
då Aschanaeus besökte kyrkan på 1600-talet. Nisbeth menar att det utifrån sköldens utformning är troligt 
att glasmålningen hör till 1400-talets första fjärdedel.619  

Åtminstone där vapenmålningar funnits i fönstren är det troligt att både dessa och fönsterglaset i övrigt 
bekostats av privatpersoner. Glasmålningarna kan ha ingått i samma komposition som väggmålningarna. 
Ett sådant exempel har troligen funnits i De Geerska koret i Uppsala domkyrka, med målningar från 

                                                        
615 Ölund 2014a  
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Uppsala 1934, med uppgift om att de kommer från Mellingeholm. Se kap. 1, fig. 2. 
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Figur 83 (överst till vänster). Bemålat fönsterglas hittat nedanför det mittersta av absidfönstren i Gamla Uppsala 
kyrka 1926. SHM inv.18188. Foto SHM. Public Domain. 
Figur 84 (underst till vänster). Del av bård från samma kyrka. Foto: Olle Lindman/Upplandsmuseet. CC BY-
NC-ND. Bilden är beskuren. 
Figur 85 (till höger). Glasmålningen som den återges av Peringskiöld 1710. Åtminstone det övre av fragmenten 
till vänster har ingått i glasmålningen. 



senare delen av 1400-talet.620 Ett annat exempel kommer från Uppsala-Näs, där det enligt Peringskiöld 
fanns två runda glasrutor med målade vapen i ”andra kyrkiefönstret” i koret 1684. Det ena vapnet hörde 
till ärkestiftet, det andra till släkten Banér. Peringskiöld återger också en biskopsbild, eventuellt före- 
ställande ärkebiskop Jakob Ulfsson, intill de båda vapnen. Möjligen har även denna varit målad på glas. 
Bevarade delar av masverk i kalksten pekar som redan nämnt på att glasmålningar kan ha funnits även 
tidigare i kyrkan, vid slutet av 1200-talet.621 

I Fresta kyrka avbildar Aschanaeus ett stickbågigt fönster i koret. Fem rader av blyinfattade rutor syns 
på höjden, och av dessa är nummer två och tre nedifrån upptagna av figurmotiv. I mitten finns en kruci-
fixgrupp, flankerad av apostlarna Petrus, Paulus och Johannes samt S:t Erik. Över krucifixet finns ett 
vapen avbildat, vilket inte kunnat identifieras. Runt figurerna finns ”Capellwärk”. I den understa radens 
mitt syns en stor, rund medaljong. På denna finns ett Antoniuskors målat, möjligen omgivet av en  
lagerkrans. I övrigt fylls fönstret av små, runda rutor av flaskbottentyp. De två översta raderna är helt 
fyllda av sådana rutor, och de finns även i den nedersta raden, förutom i mittrutan där rundeln omges av 
små, rektangulära bitar. Aschaneus besökte kyrkan första gången 1591 och kunde då inte få några när-
mare uppgifter om fönstret. Han tänker sig att det kan vara gjort efter slaget vid Rotebro 1497, som ett 
minnesmärke över fredsöverenskommelsen. Sigrid Henschen och Armin Tuulse anger en möjlig datering 
till omkring 1520. Ytterligare ett fönster i koret har haft en målad vapensköld, vilken inte kunnat identi-
fieras närmare. Kyrkans kor är från 1200-talets förra hälft och valven troligen från första halvan av 1300-
talet. Glasmålningarna fanns kvar fram till 1740. 622 I Bladåkers kyrkas östfönster fanns 1635 glasmål-
ningar föreställande S:t Egidius, samt en biskop med spira. I samma fönster finns två vapen, varav det ena 
är ärkestiftets. På det andra avbildas en kalk. Aron Andersson föreslår att det tillhört en sockenpräst.623  

I minst fyra kyrkor, Björklinge, Håtuna, Karl och Håbo-Tibble, har vapenmålningar från senare delen av 
1600-talet funnits.624 Möjligen har en ruta som hittats vid S:t Per i Sigtuna hört till ett vapenfönster av samma 
typ som i Håbo-Tibble.625 Grevinnan Christina Oxenstierna skänkte 1695 två fönsterrutor med vapen åt det 
som nu är Karls kyrkoruin. Eftersom östfönstret, där rutorna skulle sitta, var för litet föranledde gåvan också 
att detta förstorades.626 I Björklinge kyrka har vapenmålningar från 1600-talet funnits i alla kyrkans elva fönster. 
Fem av de bemålade mittrutorna finns bevarade. Alla fyra korfönstren och två av långhusets fönster har prytts 
med släkten Kruus vapen. Dessa är daterade 1658 och har bekostats av Agneta Horn.627  

Hur vanliga fönstermålningar med vapenmotiv varit utanför kyrkorna är mindre känt, men Rhezelius 
noterar att det på ”Fru Ingeborg Ulfsparres gårdh eke” i Bro socken fanns två vapen målade i taket och 
fönstret i en gammal nattstuga.628 

Fönster och ljus i de medeltida kyrkorummen 
De romanska fönstren hörde ihop med ett högt kyrkorum som hade öppen takstol eller ett plant innertak. 
Ljuset från de högt sittande fönstren har kommit snett uppifrån. I några kyrkor finns även ljusöppningar 
i gavelröstena. Dessa är ofta svåra att datera, men det är tänkbart att en del av dem var tänkta att ge ljus 
uppifrån i kombination med en öppen takstol.  

Under högmedeltid började höga trätunnvalv sättas upp i en del av kyrkorna.629 Detta kan i en del fall 
ha inneburit att ljuset från högt sittande gluggar i gavlarna inte längre nådde ned i kyrkorummet.  
I övrigt tycks trävalven inte ha påverkat fönster och ljusinsläpp. Fönstren fortsatte att placeras högt men 
förlängdes ofta och hamnade av den anledningen något längre ned på väggarna än tidigare. De gjordes 
också ofta något smalare, vilket i vissa fall snarast minskade dageröppningens yta. Fler fönster togs dock 
upp, bland annat parkopplade sådana, och många kor försågs med trefönstergrupper. Från slutet av 1200-
talet och under 1300-talet sattes masverksfönster in i en rad påkostade kyrkor. Sammantaget var den nya 
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typen av fönster mer anpassade efter dåtida glasmålningar, och senast under den här perioden, högmedeltid, 
har en rad kyrkor försetts med sådana. Några säkra belägg för att fönsterglas skulle ha använts dessförinnan 
finns inte. Att glasfönster infattade i träramar förekommit tidigare kan dock inte uteslutas. Fönsterramen 
från Vidbo kyrka, i en fönsteröppning daterad till runt 1200, har dock inte någon fals för glas eller liknande. 
Spikhål visar att något, kanske oljat tyg eller pergament, varit spänt över ramen. Eventuellt kan detta ha varit 
bemålat.630 Ramens dageröppning är spetsbågig vilket indikerar att den är yngre än öppningen den suttit i.  

Både de tidigmedeltida och högmedeltida fönstren har ofta haft omfattningar som varit synliga, ofta 
både in- och utvändigt. De förändringar som gjordes från slutet av 1200-talet bidrog dock till att både 
omfattningen och hela fönsterytan blev synliga på ett annat sätt än tidigare. Fönsterytorna byggdes upp 
av höga, smala fält, som ofta sattes samman i grupper. Masverk och andra avdelare gjorde fönsteröpp-
ningarna till ett dekorativt element, både i sig och i samspel med glasmålningar där sådana fanns. 

Tredelade fönster har framför allt funnits i öster, som altarfönster. Masverksfönster har däremot satts 
in även på andra platser. I Litslena, Danmark och Rasbo har stora masverksfönster varit placerade i den 
mellersta eller västra delen av långhuset, på sydväggen.  

Även om det i flera fall togs upp fler, men inte alltid större, fönster i kyrkorummen under högmedeltid, 
vilket gjort dessa något ljusare än tidigare, har den största skillnaden troligen inte utgjorts av ljusstyrkan 
utan i hur ljuset föll in i rummet. De äldre fönstren gav ett ljus som kom uppifrån, kanske dessutom från 
helt öppna fönster. Där absider fanns har det vanligaste förmodligen varit ett fönster, som gav ett riktat 
ljus söderifrån. Det är dock osäkert hur många av de öppningar som finns på 1600-talets avbildningar 
som är medeltida. I ett par kyrkor tycks absiden ha varit helt sluten.  

Ljuset från de högmedeltida fönstren var något mer spritt. Dels var det inte lika koncentrerat till den övre 
delen av murarna, dels kom det från fler öppningar. Ljusinsläppet delades också in av tvärposter och masverk, 
som splittrade upp det och skapade ett större fokus på fönstret som yta än enbart ljuset från det. Glasmålningar, 
där de fanns, förstärkte denna effekt och dämpade ljuset med sina färger och mörka linjer. Särskilt stor blev 
förmodligen skillnaden i koren. Här tillkom inte bara fler och större fönster, själva koren breddades också. 

Något som fick en stor inverkan på kyrkornas fönster under senmedeltiden var tegelvalven. Enstaka 
byggnadsdelar och kyrkor hade redan tidigare försetts med murade valv, men den stora majoriteten slogs 
i Uppland under senmedeltiden, främst under 1400-talet. Till skillnad från de höga trätunnvalven var de 
senmedeltida valven inte kompatibla med de högt sittande fönsteröppningarna – något som bidragit till 
att mycket få av dessa finns bevarade från före valvslagningstid, annat än i igenmurat skick, synliga från 
kyrkvinden. Även vapenhusen, också dessa generellt uppförda under senmedeltid, kunde föranleda att 
äldre öppningar murades igen. En del av de högmedeltida fönstren fanns dock, att döma av 1600-talets 
teckningar, fortfarande kvar under 1600-talet. 

De nyslagna valven pryddes i regel med målningar i starka färger, och många utsmyckningar i form 
av bemålade och inte sällan förgyllda helgonbilder och altarskåp införskaffades till kyrkorna. Fönsterglaset 
blev däremot mindre färgrikt. De nya fönstren, och målningar i dem, kan i många fall ha bekostats av 
privatpersoner. De senmedeltida glasmålningar som dokumenterades under 1600-talet var vapenmål-
ningar, i några fall kombinerade med figurframställningar. Vapenmålningarna har utförts på enstaka  
rutor eller en grupp av rutor, som omgivits av obemålat, grönt eller gröntonat glas. På exteriöravbildning-
arna från 1600-talet ritas fönstren i regel ut som rutnät vilket kan tolkas utvisa rombiska rutor. I påkostade 
fönster, som det i Fresta, har även små, runda flaskbottenrutor använts.  

Jämfört med de tidigare glasmålningarna släppte den nya typen av fönster in betydligt mer ljus, särskilt i 
kombination med att fönstren nu gjordes bredare. Gröntoningen, blyspröjsens mörka linjer, järnstagen och 
inslagen av glasmålningar har dock förmodligen fortsatt göra fönsterytan framträdande. Fönstren satt lägre än 
tidigare och utifrån de bevarade öppningarna från den här tiden och 1600-talets avbildningar har både spets- och 
rundbågiga fönster varit vanliga. Även stickbågiga fönster och andra, mer ovanliga varianter har förekommit.631 

Sammantaget kan vi tala om fyra generationer av fönster i de äldsta av stenkyrkorna. Den första har 
tillkommit då byggnaderna först uppfördes, den andra under högmedeltid och den tredje i samband med 
den senmedeltida valvslagningen. Den senaste och mest genomgripande förändringen skedde under 
1600–1800-talet, med en tyngdpunkt i andra delen av 1700-talet och första delen av 1800-talet. Under 
denna tid tillkom huvuddelen av de fönster som finns i dagens kyrkorum.  
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Fler och större – fönsterförändringar under 1600–1800-tal 
En genomgripande våg av fönsterförändringar inleddes alltså under 1600-talet men nådde sin höjdpunkt 
under 1700-talets andra hälft och första halvan av 1800-talet. Fönstren förstorades avsevärt, ofta i flera 
etapper, och gjordes mer enhetliga. Fler fönster togs också upp, framför allt på nordväggarna som dess-
förinnan i regel varit slutna. 

Under samma era vitkalkades många av kyrkorna och inredningen förnyades. Fönsterförstoringarna 
var i sig en orsak till överkalkningarna, eftersom de skadade målningarna. I en strävan efter symmetri, 
som var en viktig del av idealet i dåtidens nyklassiska arkitektur, skapades en liksidig fönstersättning och 
den tidigare huvudportalen flyttades i många fall till västgaveln.632 Det fanns vid denna tid ofta också en 
tydligt uttalad önskan om ett ljusare kyrkorum.633 Åke Nisbeth menar att den sistnämnda aspekten var 
den som vägde tyngst. Han lyfter fram läskunnigheten som en viktig faktor, och kopplar den snabba sprid-
ningen av 1695 års psalmbok med förstorandet av kyrkfönster under 1700-talet.634 I Vidbo angavs väst-
fönstret vara alltför litet 1753, och här anges i sockenstämmoprotokollet att församlingen inte har ”till-
räckeligt ljus til läsande och sjungande.”635 Även i övrigt är det en önskan om ökat ljusinsläpp som oftast 
framkommer som skäl till fönsterupptagningarna. Att kyrkorna uppfattades som alltför mörka framgår till 
exempel vid ombyggnaderna i Vätö, Knivsta och Hökhuvud, där fönsterförstoringar gjordes vid mitten 
av 1700-talet.636 Uttalade önskemål om symmetri tycks vara mer sällsynta, men i Yttergran har detta 
noterats i ett sockenstämmoprotokoll från 1786. Här skulle fönstren upphuggas till proportionerlig bredd 
och höjd, och de skulle jämkas så att deras placering blev symmetrisk, samt förses med kittbågar med stora 
glasrutor.637 Även i Valö framförs 1766 att fönstren ska justeras så att de blev mer symmetriska. Det var 
dock mörkret i kyrkan som var skälet till att fönstren vidgades, inte önskan om ökad symmetri. Även 
fönsterglasen ansågs här för mörka, och byttes ut 1766.638 I Odensala fanns de medeltida fönstren kvar 
1713, små och ”söndriga”, då en ny kyrkoherde tillträdde. Under 1700-talets lopp förändrades kyrkans 
fönster helt. Nya togs upp och de befintliga förstorades för att öka belysningen. Det gamla, mörka glaset 
byttes ut mot ljusare sådant.639 Också Skederids kyrka beskrivs vid en inspektion 1745 som helt mörk invän-
digt.640 I Lohärad motiverades fönsterförstoringarna och nyupptagningarna vid mitten av 1700-talet med 
att mer ljus behövdes så att det inte skulle vara så mörkt under läktaren, och att det på kvinnosidan var så 
mörkt att det inte gick att läsa en bok, vilket var ett problem eftersom predikstolen skulle flyttas dit.641 

Det rådde dock i vissa fall delade meningar om behovet av ljus i kyrkorna. I Östuna protesterade 
friherre J. G. Paykull vid mitten av 1800-talet mot att nya fönster höggs upp i kyrkan. Han menade att 
den var tillräckligt ljus redan. I ett brev framför han att den mystiska halvdagern i gamla kyrkor befordrar 
andakt bättre än ett starkt solljus. 642 

Runt mitten av 1700-talet förstorades och nyupptogs fönster alltså i en rad kyrkor.643 I exempelvis 
Östuna, Lagga, Husby-Långhundra skedde fönsterförstoringarna senare, under 1800-talets första kvartal. 
Av dessa hade Husby-Långhundra redan tidigare, 1751, fått ett första nytt fönster i norr. I Östuna togs 
nordfönster däremot upp först 1858.644  

En del av fönsterförändringarna kan kopplas till specifika omändringar i kyrkorummet, som en önskan 
om mer dagsljus vid en nyuppsatt eller flyttad predikstol eller ljusinsläpp i tornrummet efter att ingången 
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flyttats till västsidan. Under 1700-talet började också nya typer av altaruppsättningar användas, som var 
svårare att förena med de tidigare korfönstren.645  

Många sidoaltare, framför allt mariaaltaret i norr, fortsatte att användas in på 1700-talet, bland annat i 
samband med kvinnornas kyrktagning. Under detta århundrade togs dock många av de kvarvarande sido-
altarna bort för att ge plats åt predikstolen, som flyttades till kyrkans norra sida. I samband med detta höggs 
ofta ett nytt fönster upp i den i regel fönsterlösa nordmuren.646 Fönsterupptagningar vid predikstolar hade i 
vissa fall skett redan tidigare. I Svinnegarn togs ett fönster upp på sydsidan 1660, för att ge ljus vid predik-
stolen.647 I Härkeberga anmärktes vid en visitation 1769 att det kunde behövas ett fönster på nordsidan för 
att förbättra ljuset vid predikstolen. Detta tycks dock inte ha hörsammats. Först 1818 togs ett fönster upp.648  

I många kyrkor har fönsterombyggnaderna skett successivt. I Össebygarn tillkom det östra av fönst-
ren på norrsidan 1754. Samma år förstorades fönstren i söder. År 1827 togs det västra norrfönstret upp, 
och fönstren i söder och öster vidgades nedåt. I öster sattes också en glasmålning ”såsom en sol” in. 
Fönstret murades dock igen 1926. Samma år fick rundfönstret i väster sin nuvarande form. Detta fönster 
finns tidigast omnämnt 1852. På korets gavel har en rund ljusglugg funnits. Denna är igenmurad men 
syns på en avritning från 1684. Av samma teckning framgår att långhuset hade ett högt sittande, 
rundbågigt fönster på södra långhusväggen, och något större och lägre sittande fönster i korets syd- och 
östväggar. Med tanke på att koret troligen är från 1200-talets första hälft och långhuset från samma 
århundrades mitt, och att de första valven troligen slogs i långhuset vid 1300-talets slut, är det möjligt 
att långhusfönstret vid tidpunkten då teckningen gjordes var utformat under sent 1300-tal, medan kor-
fönstren hade utvidgats senare, kanske under 1600-talet.649  

I Ekerö förstorades alla kyrkans fönster på 1680-talet, i en ombyggnad som var föranledd av en omfat-
tande brand 1647. Byggnaden beskrevs efter branden år 1647 som mörk, med få och små fönster. År 1881 
sattes de nuvarande järnkarmarna in, och östfönstret från 1687 förstorades. Detta sattes sedan igen 
1951.650 I Roslags-Bro förstorades först korfönstret, 1720, och ungefär trettio år senare även fönstren på 
sydväggen i långhuset. Fönstret på den norra sidan av långhuset togs troligen upp först 1822. Fönstren 
gjordes om ytterligare en gång 1834, då de fick sin nuvarande form. De förminskades dock något år 1929, 
genom att den nedre kanten höjdes. Vid samma tillfälle sattes ett rundfönster in i öster, och fönstren 
försågs med nya karmar och blyspröjsade rutor, något som kyrkan inte haft på ungefär ett halvsekel.651  

Det finns även flera exempel på omfattande förändringar under 1600-talet I rundkyrkan på Munsö 
förstorades det södra fönstret under detta århundrade och på Ekerö vidgades alla kyrkans fönster på 1680-
talet.652 Andra exempel finns från Värmdö, Lagga, Bro, Skå och Lovö.653 

 En del av de fönster som sattes vid denna tid var, till skillnad både från föregående och senare  
generationer, rektangulära. På en avbildning från 1680-talet av Täby kyrka syns två smala, senromanska 
fönster på kyrkans sydfasad men även en stor, rektangulär fönsteröppning vid koret, sannolikt nytillkom-
men. Under andra halvan av 1700-talet förstorades kyrkans fönster.654 Det finns även andra exempel på 
mer ovanliga fönsterformer från 1600-talet. I Tierp avbildas tre fönster med rakt, spetsigt överstycke ut 
på sydfasadens östra del.655 Liknande fönster ritas ut i såväl långhus som kor i Österåkers kyrka, där  
fönstren byggts om ett par årtionden tidigare, 1649.656 

De fönster som satts in under 1700- och 1800-tal har generellt varit rundbågiga, med relativt raka smygar. 
Även efter det att blyinfattade rutor blivit mindre vanliga i sekulära sammanhang fortsatte sådana i många fall 
att användas i kyrkorna. I Vallentuna sattes exempelvis blyspröjsade rutor in i nya fönster från 1763.657  
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De förstorade och ljusare fönstren kunde inte bara släppa in mer dagsljus, utan också objudna gäster. 
I många kyrkor sattes galler in för fönstren. I bland annat Övergran gjordes detta efter ett inbrott 1693.658 
Gallren kunde göras till en del av fönstrens utsmyckning. I Hargs kyrka dekorerades det svartmålade 
järngallret under 1700-talet med gula plåtblommor.659 I Sånga skänkte lagmannen Sylvius och hans hustru 
ett järngaller samt glas och alla ”behörigheeter” till östfönstret i kyrkan. Gallret, som finns bevarat, har 6×2 
band. I skärningspunkterna är plåtrosor fastsatta utvändigt. I varje rektangulärt gallerfack ryms här fyra 
likstora, rektangulära glasrutor, fastsatta med blyspröjs.660 Även järnluckor har använts under 1700-talet.661 

Sammanfattningsvis har alltså omfattande ombyggnader av kyrkornas fönster skett i omgångar, men 
framför allt under tre perioder – under högmedeltid, i samband med senmedeltidens valvslagningar, med 
tyngdpunkt i 1400-talet, och under 1700- och 1800-tal. Även under 1600-talet gjordes förändringar i flera 
kyrkor, men till skillnad från 1700- och 1800-talets omdaningar skedde detta ofta som följd av en ombygg-
nad föranledd av något annat, exempelvis en brand eller inrättandet av gravkor. Under 1700- och 1800-
talet var däremot fönsterutvidgningarna ett mål i sig. 

Frånsett dessa generella tendenser är den bild som framträder genom materialet i själva verket betyd-
ligt mer spretig och variationsrik. Den visar på en mycket stor variation. Förändringar har skett vid olika 
tid, med olika hastighet och utifrån skilda motiv i de enskilda kyrkorna.  

Flera av de modifieringar som skett senare, under 1900-talet, har snarast gått ut på att dämpa effekterna 
av moderniseringen. Tonat antikglas har satts in istället för 1700- och 1800-talets relativt ljusa fönsterglas 
och en del fönster har åter fått blyspröjsade rutor.662 I vissa fall har igenmurade, medeltida öppningar åter-
upptagits, och en del av 1700- och 1800-talets fönster har förminskats eller satts igen. I Spånga murades 
exempelvis båda norrfönstren igen på 1950-talet.663 Omfattningen av dessa förändringar är dock avsevärt 
mindre än på Gotland, och merparten av fönstren har i huvudsak behållit sitt utseende från 1700- och 1800-tal. 

Belysningsredskap från kyrkor 
Utöver de enstaka oljelamporna i sten (se s. 251) finns inga tidigmedeltida ljusredskap bevarade från kyr-
kor i Uppland. Från domkyrkan i Uppsala finns enstaka arkivaliska belägg som berör ljusredskap och 
belysning, de äldsta från slutet av 1200-talet. Ett av dessa är från 1298, då ärkebiskop Nils Allesson utlo-
vade avlat åt dem som bekostade Vårfrukorets utsmyckning och belysning. År 1498 uppges kaniken Olof 
Ingevaldsson ha skänkt en lampa utan fot, som skulle hängas mitt i högkoret och 1477 donerade Sten 
Sture jord till domkyrkan för att hålla en lampa ständigt brinnande i kyrkan. Lampan skulle vara tänd 
från 1 november och fram till 1 januari varje år. Den skulle fästas i en ljuskrona som han tidigare hade 
skänkt till kyrkan och som hängde framför S:t Eriks altare. Ljuskronan kan ha varit en gåva i samband 
med invigningen av altaret 1472. I ljuskronan skulle sju vaxljus brinna alla sön- och helgdagar. Ljusinkö-
pen syns som en utgiftspost fram till 1527, därefter tycks stiftelsen ha upphört att fungera. Efter reformat-
ionen förstorades kronan och flyttades till en plats i långhuset, nära predikstolen, där den fanns kvar fram 
till branden 1702. Ljuskronor nämns också från S:t Andreaskoret, där det 1444 fanns en sådan med plats 
för för nio ljus, och i S:ta Margaretas kor 1475. En hornljuskrona fanns samma år i S:t Eskils och 10 000 
riddares kor. Även facklor räknas upp bland inventarierna från domkyrkan. Troligen är det fackelhållare 
eller blosshållare använda vid processioner som avses. Två facklor anges höra till Själakoret 1435, och lika 
många hörde till S:t Annas altare 1475. År 1535 finns en uppgift om att det satt en ljuspipa i sakristian – 
troligen en väggfast ljushållare.664 Inga av de nämnda ljusredskapen från domkyrkan finns bevarade.  

Från Trefaldighetskyrkan i Uppsala finns ett inventarium bevarat från 1519. Församlingens präst var 
dock samtidigt kanik vid domkyrkan, vilket gav kyrkan en viss särställning som kan göra att inventarielis-
tan inte är helt representativ för sockenkyrkorna i stort. I inventarieförteckningen tas bland annat sju 
altarmattor upp, och vissa prästdräkter finns i en uppsättning om sju, vilket kan tyda på att det funnits sju 
altare i kyrkan. Ett av dessa har sannolikt funnits i vapenhuset. Det stora antalet altare kan vara förkla-
ringen till att hela sjutton kandelabrar finns uppräknade i inventarielistan. Av dessa var elva av koppar 
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och sex av järn. Däremot fanns bara en ljuskrona. Denna hängde i ”bemålade kedjor” i mittskeppet, 
framför triumfkrucifixet.665 I räkenskaperna från den under senare delen av 1400-talet uppförda kyrkan i 
Hjälsta finns noteringar om inköp i samband med att kyrkan färdigställdes. En ljusstake, troligen av malm, 
en ljuskrona av järn samt ljusstavar – ”facules” eller ”blåsstakar” – inköptes åren 1485–86.666 

Från senmedeltiden finns enstaka altarljusstakar och smidda ljusstakar för flera ljus bevarade i sockenkyr-
korna. I minst ett tjugotal kyrkor finns ringkronor i gotisk stil av järnplåt, vilka troligen är senmedeltida. Det är 
tänkbart att flera av dem införskaffats i samband med valvslagningen men också att liknande ringkronor fortsatt 
tillverkas även senare. Ett fåtal av landskapets armkronor i mässing är vidare från tiden före 1600.  

En stor andel av de bevarade belysningsredskapen är i övrigt mässingsarbeten från 1600-talet, framför 
allt från den andra hälften av detta århundrade, och från 1700-talet. Under denna tid tycks kyrkorna ha 
utrustats med belysningsredskap på bred front. Bland dem finns olika varianter av ljuskronor, ljusarmar, 
ljusplåtar och altarljusstakar. De nya ljusredskapen har alltså generellt sett blivit vanliga något före den 
stora vågen av fönsterförstoringar. I många fall har ljusredskapen skänkts till kyrkan, men församlingarna 
har även själva köpt in nya ljuskronor. Ett sent exempel finns från Kårsta kyrka, där man 1799 beställde 
två nya ljuskronor av gelbgjutare Lindström i Uppsala ”till undwikande af det obehagliga mörker, hwaraf 
en stor del Församlingens ledamöter under Gudstiensten hwar Juldag beswäras.” Ett kvarts sekel senare 
förstorades samtliga fönster i kyrkans långhus och kor.667  

Ljusstakar och ljushållare 
Förutom tegelljusstaken med plats för tre ljus från Estuna (se kapitel 3, s. 123) är nästan samtliga av de 
medeltida ljusstakar som bevarats av metall.668 Gjutna altarljusstakar finns bland annat från Täby, där 
dessa är daterade till 1400-talet och från Balingsta där dateringen är 1300–1400-tal. Stakarna har rund 
fot som står på tre stiliserade tassar.669 Ett omaka par gjutna altarljusstakar från samma tid finns från 
Riala.670 Från Gryta kyrka finns tre senmedeltida malmljusstakar, troligen tillverkade i Nordtyskland  
under 1400-talet.671 Från Frösthult finns ett par senmedeltida altarljusstakar av tenn.672 

Bland ljusstakarna av järn finns en större variation än bland de gjutna altarljusstakarna. Detta kan dels 
bero på att de är smidda lokalt, dels på att de är svåra att datera och representerar ett längre tidsutsnitt 
än mässingsljusstakarna. En annan anledning är att de gjutna altarljusstakarna förmodligen tillverkats för 
att användas just i detta sammanhang medan både järnljusstakarna och även övriga mässingsljusstakar 
kan ha haft bredare användningsområden. En del kan ha använts i sekulära sammanhang innan de skänktes 
till kyrkan. Från flera kyrkor finns smidda ljusstakar som påminner om ljuskronorna med sina ringbandsfor-
made överdelar och hängen. Två exempel finns från Börje och Danderyd, där ljusstakarna står på en trefot 
och har sex ljusarmar.673 I Vårfrukyrkan i Enköping finns en 116 cm hög ljusstake för sju ljus, med genom-
bruten dekor med bland annat korsformade kläppar och liljeornament, som påminner om ljuskronor i 
Sparrsätra, Edebo och Färentua.674 Smidda ljusstakar av liknande slag, men något enklare och med en nå-
gon annan typ av trefötter som möjligen pekar på en senare datering, finns från flera kyrkor. Från Te-
gelsmora finns en sådan med fyra armar och från Faringe finns en trearmad ljusstake som kröns av en tupp. 
Delar av en liknande ljusstake finns från Rimbo.675 I en rad kyrkor finns ljusramper som kan vara medeltida. 
Från Ekerö finns en sådan med fyra ljuspipor. Den omtalas i ett inventarium 1713 och är fäst på ett stativ 
med tre fötter nedtill och en ögla upptill. Liknande ljusramper finns från Estuna, Häverö och Valö.676 Från 
Breds kyrka finns en ovanlig, 65 cm hög, femarmad ljusstake av järn, på tre fötter. Dekoren utgörs av små 
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ringar, stående på högkant. Ljushållarna är höga och cylindriska, med ett avlångt hål i sidan. Ingrid Rosell 
konstaterar att ljusstaken är av medeltida typ och att den nämns i inventarieförteckningen från 1631.677 

Fastsittande ljushållare, eller ljusarmar, av järn finns i ett fåtal kyrkor. I Vaksala sitter en sådan i ett 
invigningskors från 1300-talet på norra långhusväggen, mot sakristian. I Alsike har avbrutna ljushållare 
hittats i tre invigningskors och i Malsta finns två vinkelböjda ljushållare inmurade på ömse sidor om  
triumfbågen. Ingeborg Wilcke-Lindqvist föreslår att dessa kan ha satts in samtidigt som valven slogs, på 
1400-talet. I Lagga sitter en ljusarm på den södra sidan av triumfbågen.678 Ljushållare av järn har använts 
även i sen tid i kyrkliga miljöer, till exempel för ljus vid kyrkbänkarna. 

Från Yttergran finns en ovanlig ljusplatta med två ljuspipor som inte sitter framför, utan på toppen av 
plattan. Till skillnad från senare ljusplåtar och liknande vägghängda ljusredskap har metallen här alltså inte 
använts för att förstärka ljuset. Mässingsplattan är utformad med koncentriska åsar och en kant av gotiska 
blommor. Här finns också det danska riksvapnet ingraverat, liksom årtalet 1577 och namnet Elisabet av 
Mecklenburg (1524–86). Elisabet var prinsessa av Danmark och dotter till Gustav Vasa.679 De två ljushållarna 
som kröner plattan är urneformade och sannolikt utbytta eller ditsatta senare. I mitten sitter en ljuspik. 

Två- eller trearmade ljusstakar från 1500-tal eller tidigt 1600-tal finns i flera kyrkor.680 Från Angarn 
finns en större, femarmad kandelaber. De profilerade armarna avslutas här med djurhuvuden. Ljusstaken 
har daterats till 1500-talets andra hälft.681 En snarlik, fyrarmad kandelaber, 50 cm hög och med en mitt-
stång krönt av en krigarfigur är troligen den ljusstake som skänkts 1648 från gården Lunda på Lovö, av 
Anders Andersson Appelbom. Armin Tuulse daterar ljusstaken till runt 1600.682  

Ljusstavar 
Flertalet av de ljusstavar som finns bevarade från Uppland är försedda med änglar och hör till slutet av 
medeltiden, 1400–1500-tal. I Haga kyrka har änglarna haft rörliga underarmar och har möjligen hållit i 
klockor, som pinglat när ljusstavarna bars. De är troligen tillverkade i Sverige omkring 1500.683 Även ett 
par starkt renoverade ljusstavar från Övergrans kyrka har haft rörliga armar. Möjligen är det dessa Ascha-
neus kallar för ”prålachtiga Blåsstakar”. De har i så fall även varit försedda med vapensköldar. I Västra Ryd finns 
två ljusänglar från runt 1500, som inte haft rörliga armar men väl hållit i pinglor.684 Även i Järfälla kyrka finns 
krönen till ett par ljusstavar bevarade. Dessa är troligen från 1400-talets slut, men skänktes till kyrkan först år 1754 
av grevinnan Gyllenborg på Säby. De har renoverats kraftigt under 1700-talet.685 Delar av ljusstavar finns även 
från Ekerö och Faringe, Häverö och Valö.686 

Ljuskronor 
Från minst ett tjugotal kyrkor finns ringkronor av järn, troligen senmedeltida och i regel utsmyckade med 
upprättstående liljor. Ofta finns också fyrbladiga blommor på banden som kronan varit upphängd i och 
som där det funnits två ringar hållit ihop dessa. Ljusen har antingen suttit på pikar fästade på en botten-
platta eller band i botten av kronans understa ringband, eller på pikar eller i holkar som balanserar på 
kanten av själva ringbandet. Troligen är den senare konstruktionstypen yngre. I en del fall är ljusholkarna 
sekundärt ditsatta. Längs underkanten av ringbanden är hängen ofta fästa. Några av kronorna har varit 
förtennade. Ringkronorna verkar i flera fall ha tagits ur bruk under 1600- eller 1700-talet, förmodligen 
då de ersattes av mässingskronor. 

I Harg finns en svartmålad ljuskrona med två ringar, för sex ljus. Den övre ringen är 44 cm och den 
undre 68 cm i diameter. Ytterligare en järnkrona ska ha funnits i kyrkan. I Edebo finns två förtennade 
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järnkronor med vardera två ringar och blomsmyckade band. Under blommornas nithuvuden finns här 
lappar av rött vadmalstyg. Ringarna mäter 61 respektive 57 cm i diameter.687 En annan ringkrona med 
upprättstående liljor finns i Lagga och är 70 cm i diameter. På ringbandet, som här är genombrutet, är 
sex ljusholkar fästa. Dessutom finns fyra ljuspiggar placerade inne i ringen, på tre korsande, vridna järn-
tenar som är spända tvärs över ringbandet. Ljuskronan är delvis förtennad. Det har även en ringkrona i 
Östuna varit, innan den svartmålades. Denna är 38 cm i diameter och har fem ljusholkar, fyra på ringen 
och en i mitten. Kronan är kantad av lövformade hängen.688 Från Sparrsätra finns två kronor. Den ena 
har två jämnstora ringar, varav den översta är krönt av liljor och har hängande, genombrutna blad som 
dekor nedtill. Banden dekoreras av kvadratiska blommor. Ljushållarna, som från början varit fyra till 
antalet, har här suttit i skaftade öglor som stuckit ut radiellt från kransen. Den andra, mindre kronan har 
en ring och dekor av samma slag som den föregående, men med mycket grova former. Här har det funnits 
plats för ett ljus, i mitten av kronan. På båda kronorna finns rester av rött tyg i blommorna.689 I Valö kyrka 
finns en krona, 55 cm i diameter, med ett ringband, krönt av liljor och med hängande löv. Kronan kröns 
av en fågel.690 Också i Tensta sitter en fågel, en tupp, högst upp på kronan. Här är det enda ringbandet 
dessutom genombrutet.691 Ringkronor av medeltida typ finns även från Bladåker, Dannemora, Jumkil, 
Färentuna, Harg, Rimbo, Söderby-Karl, Stavby och Tegelsmora.692 

Ringkronorna tycks, som redan nämnts, ofta ha tagits ur bruk då mässingskronor införskaffades under 
1600- och 1700-talet. I Kårsta uppgavs två ljuskronor av järn, troligen senmedeltida, vara obrukbara 
1751. Någon gång därefter har de försvunnit.693 Flera av ljuskronorna har senare hittats på vindar eller 
under golv och i flera fall restaurerats och åter hängts upp i kyrkorna. Ljuskronan i Länna kyrka rekon-
struerades exempelvis på 1840-talet och 1927.694 I Husby-Långhundra påträffades en del av en ringkrona 
under golvet i klockstapeln 1917.695  

Från ett mindre antal kyrkor finns vidare senmedeltida armkronor i mässing bevarade. En av dessa 
kommer från Värmdö kyrka och är troligen tillverkad i Nederländerna under 1400-talet.696 Från Funbo 
finns en ljuskrona från mitten av 1400-talet. Ljushållarna är dock utbytta.697 I Frösunda finns en liten, 45 
cm hög, sexarmad ljuskrona, krönt av en madonnafigur. Sigurd Erixon daterar den till 1400-talets andra 
hälft. I 1654 års inventarium upptas den som ”gammal”.698 I Vassunda finns en krona med två rader om 
vardera åtta ljusarmar och utbytta ljushållare. Nedåt avslutas kronan av ett djurhuvud med en ring  
i munnen. Bengt Ingemar Kilström menar att ljuskronan förmodligen införskaffats efter kyrkans valvslag-
ning vid 1400-talets mitt. I samma kyrka finns en något yngre krona, också den avslutad av ett djurhuvud 
som biter i en ring. Denna ljuskrona, som är en gåva från gården Ala 1628, har tolv armar, fördelade på 
två rader, och kröns av en vildman.699 En tysktillverkad mässingskrona från 1500-talets första hälft finns i 
Vallentuna. Den har sexton armar, är krönt med en dubbelörn och avslutas nedtill av ett dubbelt lejon-
huvud som biter i en ring.700 Från Rasbokils kyrka finns en femarmad, från Skepptuna en sexarmad och 
från Gryta och Östra Ryd tolvarmade ljuskronor från samma århundrade. Kronan i Gryta kröns av en 
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mansfigur. 701 Kronan i Östra Ryd är skänkt av Nils Abrahamson Brahe, död 1632, och Anna Margareta 
Bielke. Den kröns av ett sittande lejon som håller släkterna Brahes respektive Bielkes vapensköldar.702 

En tidig kulkrona finns från Kulla kyrka, med inskriften ”IHS, MP 1585”. Ytterligare en kulkrona finns 
omnämnd, tidigast i 1634 års inventarium.703 Från Gottröra finns en sexarmad kulkrona från omkring 
1600.704 Från Vårfrukyrkan i Enköping finns två mässingskronor från omkring 1600. Båda är krönta av 
dubbelörnar, den ena för tolv och den andra för sexton ljus. Den sistnämnda avslutas med en kula. I kyrkan 
finns dessutom en mässingskrona från 1619 som uppges vara den äldsta tillverkad i Skultuna.705 

Lyktor 
De äldsta lyktor som finns bevarade från kyrkorna är daterade till 1600-talet. De praktfulla lyktorna från 
Gottröra och Yttergran, i mässingsplåt och med hornrutor, omnämndes i kapitel 3 (se s.140). En lykta i 
mässingsplåt finns även från Boglösa kyrka, liksom i Övergran, där lyktan till skillnad från de tidigare är 
klotformig. Lyktan omtalas tidigast i 1713 års inventarium, då även en trälykta med glas nämns.706 En annan 
typ av lykta från 1600-talet har små, blyinfattade glasrutor, som den som har hängt i vapenhuset i Gamla 
Uppsala kyrka. Möjligen är denna ett mästarprov.707 

Från andra halvan av 1600-talet finns de första uppgifterna om glaslyktor från Uppsala domkyrka. År 
1652 och 1675 omtalas sådana i inventarieförteckningarna. De tycks ha förvarats i sakristian. År 1676 
införskaffades en stor glaslykta som sattes upp innanför västportalen, och 1693 hängdes två glaslyktor 
under västra orgelläktaren.708 De glaslyktor som finns i landsbygdskyrkorna tycks däremot i huvudsak vara 
tillverkade under 1700-talet och framåt. Ett exempel är en 120 cm hög lykta av glas och tenn, märkt med 
årtalet 1751 från Frötuna.709 I Kårsta finns en lykta, troligen från slutet av 1700-talet, gjord av järnplåt 
och glas. Den stora, plana öppningen framtill tyder på att lyktan från början varit avsedd att förses med 
en glaslucka.710 Även för en åttkantig lykta från 1700-talet, med järnstomme och glasväggar, tycks utform-
ningen vara avsedd för planglas.711  

En annan typ av lykta som finns från flera kyrkor är cylindriska bleckplåtslyktor med koniskt tak. Där 
dessa kan dateras hör de till 1700- och 1800-talet. Lyktor av det här slaget finns exempelvis i Lagga och 
Breds kyrkor. I Uppsala domkyrka finns flera lyktor av den här typen.712 

Fönster, ljus och belysning – summering 
Att de tidigaste, säkra spåren efter väggfönster utanför kyrkorna hör till 1200-talet, och uteslutande till 
exklusiva miljöer, behöver inte innebära att det totalt saknats fönster dessförinnan, eller utanför 1200-
talets kyrkor och palats. Enbart utifrån det arkeologiska material som finns tillgängligt går det varken att 
helt säkert avfärda eller bekräfta att ljusöppningar i väggar använts under tidig medeltid eller tidigare. Det 
går däremot att, med utgångspunkt i detta material, se vilken typ av byggnader som funnits och  
exempelvis vilka material och tekniker som använts i väggarna, och att utifrån detta diskutera paralleller 
till andra platser och tider och även förutsättningarna för förekomsten av väggfönster. Om vi ser till hela 
järnåldern är en av de förändringar som skett i huskonstruktionen under denna period att byggnadernas 
väggar börjat uppföras i stadigare tekniker, som stavverk och olika former av ramverk. I de äldre lång-
husen, där taken mer eller mindre helt bars upp av den inre konstruktionen, var väggarna sannolikt låga 
och tekniker som flätverk vanliga. En indikation på det senare är att det, som Per Ramqvist visat, finns 
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fler fynd av lerklining från äldre järnålder än senare.713 I takt med att tyngdpunkten flyttades ut mot väg-
garna gjordes väggytan troligen högre. Husen fick med andra ord mer väggyta än innan.714 En aspekt av 
denna förändring kan sägas vara att verksamheten inomhus flyttade närmare väggarna än tidigare, vilket 
är särskilt tydligt i de encelliga husen. Även eldstaden flyttade till väggen, vilket gjorde att den enda fasta 
belysningen ändrade plats och att delar av rummen blev mörkare än tidigare.  

Sammantaget kan det på ett principiellt plan sägas ha funnits en större förutsättning för väggöppningar 
i den yngsta järnålderns enskeppiga hus än i de äldre, treskeppiga långhusen. 

Från Hedeby och York finns det, för att övergå till paralleller från andra platser och tider, fynd som 
kan belägga att ljusöppningar funnits i hus som varit av samma typ som dem på de tidiga handelsplatserna 
i Skandinavien. Jag har tidigare redogjort för dessa, i kapitel 2. Flätverkshuset i Hedeby har haft sin öpp-
ning ut mot gatan, inte i bostadsrummet utan i ett utrymme med oklar funktion, kanske använt av en 
hantverkare som var beroende av dagsljus och god ventilation inomhus. I bostadsrummets väggar fanns 
inga ljusöppningar. Detta är också den bild som Valtýr Guđmundsson kommer fram till i sin samman-
ställning utifrån de isländska källorna – att ljusöppningen i bostadsrummet fanns i taket, medan det i andra 
utrymmen kunde finnas gluggar som släppte in ljus eller luft. En liknande bild ger de bevarade, medeltida 
timmerhusen, med reservation för att ytterst få bostadshus finns kvar. Få och små gluggar är ett generellt 
drag hos de äldre timmerhusen, och i Norge där det finns fler bevarade byggnader och dessa dessutom är 
bättre publicerade, är det tydligt att större och mer utsmyckade ljusöppningar i stort sett enbart fanns i 
loftstugornas övervåning, där de förmodligen åtminstone delvis använts för att understryka byggnadernas 
och rummens status. I de äldre timmerhus som finns bevarade i Uppland, de äldsta från 1400-talet, tycks 
ljusöppningar, i form av små gluggar, framför allt ha funnits i de utrymmen som inte har haft dörr. Det 
finns öppningar som suttit så att det gått att se ut genom dem, men detta har i regel krävt att den som vill 
titta ut gått fram till och kikat ut genom öppningen – som genom ett titthål. Utöver en glimt av ljus och 
himmel har inte den yttre världen synts inne i rummet.  

Användandet av ljus i timmerbyggnaderna kan sägas vara funktionellt i den meningen att tillräckligt 
mycket ljus släpptes in för att den som klev in i ett utrymme skulle kunna röra sig där inne utan artificiell 
belysning, så länge det var ljust ute. Ur ett perspektiv där utsikt var något som värderades, eller för sysslor 
där mer ljus krävdes, var gluggarna mindre funktionella. 

Från 1200-talets senare del går det att säga säkert att fönster funnits – åtminstone i enstaka, murade 
byggnader. Både öppna fönster och enstaka, dekorativa glasfönster har förekommit i dessa miljöer. Det 
mesta pekar på att glasfönster under högmedeltid enbart funnits i det översta samhällsskiktets murade hus, 
troligen både i palats och borgar på landsbygden och i städerna, och att det har varit fråga om enstaka 
glasfönster (se vidare avsnittet nedan). I vilken mån andra byggnader, framför allt byggnader i andra  
sociala miljöer, var försedda med fönster och gluggar, utan glas, är fortfarande oklart. De utrymmen som 
mest troligt varit försedda med väggfönster är de med representativa funktioner, som festsalar och kanske  
påkostade gästrum, nattstugor, samt frälsegårdarnas kapell.  

Det är troligt att fönster, annat än i form av mindre ljusgluggar, var förknippade med kyrkor och frälse-
miljöer, och att fönstrens roll i stor utsträckning var som utsmyckning och att markera en särställning snarare 
än att fungera som ett mer vardagligt ljusinsläpp. En funktion hos fönstren i representativa byggnader kan 
också ha varit att det som skedde i dem skulle synliggöras utåt dels direkt, genom att människor sågs röra sig 
där inne, eller att festens ljus skulle stråla ut i den mörka natten till allmän beskådan, dels indirekt, genom att 
arkitekturen lät ana att byggnaden rymde sådana funktioner. De som byggde palatsen kunde och ville synas.  

Till skillnad från renässansens fasader, där fönstren skulle placeras jämnt för att skapa ett symmetriskt 
intryck, var de högmedeltida, murade byggnadernas fönster snarare placerade i förhållande till byggna-
dernas inre, kanske inte bara de enskilda utrymmenas funktion utan också just för att synliggöra rummens 
status och användning utåt. Jill Campbell har diskuterat hur den engelska aristokratin i sina senmedeltida 
byggnader använde fasaderna för att synliggöra status och sociala hierarkier. Inne i huset gjordes detta 
genom en hierarkisk ordning som bland annat betonade hallen. Fasadens utformning och utsmyckning, 
och placeringen av fönster i byggnaden, användes för att visa upp dessa hierarkier utåt.715 Förutom att 
redan förekomsten av fönstren kan ses som en statusmarkering i de högmedeltida byggnaderna underst-
röks detta genom placeringen i ett upphöjt läge. Förmodligen kan även utkragningen i byggnader betrak-
tas ur detta perspektiv – som ett sätt att synliggöra det övre rummets särställning i fasaden. 
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 I de hög- och senmedeltida frälsemiljöerna har också utsikten sannolikt varit en viktig del av de repre-
sentativa utrymmena. Både 1200-talets kungliga palats, biskopsborgen på Arnö och de fasta husen från 
slutet av medeltiden har varit placerade med utsikt mot vatten. Utsikt vid den här tiden krävde dock öppna 
eller öppningsbara fönster. Genom de högmedeltida glasfönstren var sikten mycket begränsad, och även 
det sena 1400-talets glasfönster fungerade förmodligen i högre grad som utsmyckning än bidrog till att 
skapa en utsikt. Under 1500- och 1600-talet byggdes fler och större fönsteröppningar i frälsets slottsbygg-
nader. Vid Utö hus, Viks slott och Venngarn förändrades fönstren påtagligt vid 1600-talets mitt, vid 
Mörby något tidigare. I de kungliga slott, bland annat i Stockholm, som Johan III lät bygga om sattes 
stora, rektangulära fönster in redan under senare delen av 1500-talet (se kapitel 2). Fler och större fönster 
sattes in, och fönstersättningen ändrades. Fönstren blev jämnare och mer symmetriskt placerade. I takt 
med att glasrutorna gjordes större, framför allt under 1600-talet, blev utsikten förmodligen en viktigare 
del av inomhusmiljön, även då fönstren var stängda.  

Utanför slottsmiljöerna är det troligt att fönstren spelade en förhållandevis liten roll som kontaktyta 
mot det som fanns utanför, också i de miljöer där enstaka fönster fanns. Fortfarande under 1600-talet var 
fönstren små och smårutade. De tillförde troligen rummen ljus och utsmyckning, men endast ett begränsat 
mått av utsikt. Utifrån de fönstertyper och det fönsterglas som använts var detta ännu mer uttalat i tidigare 
glasfönster. Åtminstone i de murade, senmedeltida byggnaderna i Stockholm fanns dock även öppnings-
bara fönster, sannolikt med luckor. Hur dessa var utformade är inte känt i detalj. Där spår av öppningar 
finns är dessa förhållandevis små och stickbågiga. Några höga fönster, som dem som avbildas i senmedel-
tida, nederländska målningar, finns det inte spår efter. Troligen har en del fönster varit försedda med glas 
och inte kunnat öppnas medan andra haft en kombination av glas och luckor, eller enbart luckor. Det är 
sannolikt den senare, öppningsbara, modellen som nämns som stugfönster i åtminstone ett par fall i tän-
keböckerna. I dessa tvister framgår att dagsljus, och frisk luft, var två egenskaper som värderades hos 
dessa. Vid en försäljning 1482 av ett stenhus med två källarvalv anges att det i köpet ingår fyra ”wyndoga 
fönsther ok dagxliws” in mot kålgården.716 Här omtalas alltså dagsljus som ett värde, som är en del av det 
som ingår i det stora stenhuset, och påpekandet av att fönstren vette mot kålgården kan möjligen ses som 
att även utsikten mot denna värderades – vilket dock är svårt att avgöra eftersom det inte framgår vilken 
typ av fönster som avses. I det sena 1400-talets tänkeböcker framgår också att enstaka glasfönster fanns.  

I det arkeologiska materialet från Stockholm märks en tydlig ökning av fönsterglasfynd från andra 
halvan av 1500-talet, vilket gör att vi kan säga att det senast då blivit vanligare med glasfönster i staden. 
Det är dock möjligt att det är rivning, lagning eller byte av fönster som främst avspeglas, vilket skulle 
innebära att glasfönsteranvändandet ökat något tidigare än så. 

Den förändring som syns i språkbruket i tänkeböckerna, där ordet vindöga allt mer byts ut mot fönster, 
sammanfaller med förändringen av den fysiska utformningen av dessa under loppet av 1500-talet. I de sam-
manhang där fönster nämns finns de nu inte heller bara ut mot gatan utan även in mot gården, i bostaden, 
stugan. Detta sammanfaller också med att fler murade byggnader började uppföras i Stockholm. Vid de få 
tillfällen fönster eller vindögon nämns i träbyggnader tycks det fortfarande vara fråga om taköppningar. 

Även i Uppsala märks en tydlig ökning av fönsterglasfynden under 1500-talet, men även om det också 
här uppfördes flera murade byggnader under denna tid är det stor skillnad i jämförelse med Stockholm. 
Här är det sannolikt att flera av glasfönstren funnits i träbyggnader. 

Även i Enköping finns fönsterglas från senare delen av 1500-talet. I kvarteret Svarvaren och Snickaren tycks 
dock den stora ökningen ha skett under andra halvan av 1600-talet respektive under 1600–1700-talet.717 

Om hög- och senmedeltidens murade hus visade upp sina fönster utåt var timmerhusens gluggar i de 
flesta fall istället oansenliga, i vissa fall närmast osynliga, utifrån. De smala springor som finns i flera av de 
äldre timmerbyggnaderna i Uppland, som vidgar sig inåt, ger intryck av att medvetet ha gjorts så lite 
synliga som möjligt. Om avfasningen hade varit gjord för att maximera ljusinsläppet genom den smala 
springan borde den även ha fasats av på utsidan. 

I landsbygdens gårdar, och även de äldre gårdarna i staden, är det alltså troligt att kontakten mellan 
utom- och inomhus i huvudsak begränsades till dörröppningen. Förutom att detta påverkat upplevelsen 
av och egenskaperna hos rummen inomhus har det också inverkat på förhållandena mellan byggnader. 
Där det inte funnits fönster kunde dessa placeras tätare, och den verksamhet som skedde utanför huset 
behövde inte på samma sätt ta hänsyn till det som skedde där inne. Troligen samspelade den ökande 
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användningen av fönster och ändringarna i fönstrens utförande med de förändringarna som gjordes  
i städernas utformning under 1600-talet (se vidare kapitel 6).  

Något som berört förhållandet mellan inom- och utomhus, inte minst i förhållande till ljus, är vilka akti-
viteter som ägt rum på vilken plats. En skillnad, på ett generellt plan, mellan förhistoriska och medeltida 
gårdar är att det på de tidigare finns en större andel av aktivitetsspår utomhus, exempelvis härdar och andra 
anläggningar som använts för matlagning och hantverk.718 Under medeltid har eldstäderna, och med dem 
troligen en rad verksamheter, i högre grad flyttat inomhus. Möjligen kan man tala om att det under medeltid 
blivit en större skillnad mellan utom- och inomhus. När det gäller användandet av ljus bör detta ha spelat 
en roll främst under de ljusare delarna av året då det åtminstone dagtid var ljusare ute än inne. Ljuset utom-
hus har sannolikt också utnyttjats för exempelvis hantverk även senare, medan matlagning och andra akti-
viteter knutna till eld i högre grad tycks ha flyttat inomhus, vilket kan har medfört ökade behov av belysning. 

Glasfönster 
Sammantaget pekar materialet på att glasmålningar funnits i enstaka kyrkor strax före mitten av 1200-talet. 
Det är tänkbart att glasmålningar förekommit även dessförinnan i några av de första kyrkorna. De tidigaste 
fynden av planglas från kvarteret Trädgårdsmästaren i Sigtuna hör till en fas som daterats till 1125–75. Utifrån 
fyndsammanhanget, med smyckestillverkning där bland annat omfattningsstenar av glas använts och utifrån 
att ingen kantbearbetning syns på det glas som hittats är det mer troligt att detta använts som råmaterial vid 
smycketillverkningen än som fönsterglas. Samtidigt visar fynden att planglas förekom i Sigtuna från och med 
denna tid, vilket gör det möjligt att fönsterglas även använts i någon eller några av de tidiga stenkyrkorna. 

Om glasfönster förekom under denna tid har dessa troligen varit infattade i träramar. I Odensala finns 
en romansk fönsteröppning med fals för träram i stenomfattningen. Förkolnade rester av ramen sitter 
också kvar i öppningen, som är synlig från vinden.719 Som den enda bevarade träramen från Vidbo visar 
behöver detta dock inte ha inneburit att fönstren var försedda med glas.720 

Under 1200-talets senare del och under 1300-talet tycks glasmålningar ha blivit vanligare i kyrkorna. 
Hur vanliga de var är svårare att svara på. Som Ann Catherine Bonnier påpekat har masverksfönstren, 
som sannolikt varit försedda med glasmålningar, utgjort ett exklusivt drag, vilket förmodligen även gäller 
glasmålningar i stort vid denna tid. Bonnier ser en möjlig koppling till domkyrkobygget i Uppsala, vilket 
sannolikt stämmer i flera fall, men det kan också lyftas fram att även om domkyrkan var det största bygg-
nadsprojektet i Uppland vid slutet av 1200-talet och under 1300-talet var det långt ifrån det enda. En rad 
kyrkor och kyrkliga institutioner uppfördes i Uppsala. Franciskanernas kyrka var troligen den största av 
dessa. Fler sekulära, murade hus uppfördes också under den här perioden, flera av dessa förmodligen med 
anknytning till domkyrkan. Även i Stockholm pågick stora byggnadsprojekt under samma tid, bland annat 
vid franciskanernas kyrka, Riddarholmskyrkan. 

Fynden från sekulära miljöer är ännu färre än de från kyrkor, men det fåtal exempel som finns talar för 
att fönsterglas börjat användas ungefär samtidigt i kyrkliga och världsliga miljöer – vilket inte är helt för-
vånande eftersom det var samma personer och släkter som hade inflytande över båda byggnadskategorierna.  

I Sigtuna kan högmedeltida fönsterglas knytas dels till dominikankonventets byggnader, dels till det  
representativa stenhus som funnits i närheten av dessa. I Stockholm har större mängder högmedeltida föns-
terglas hittats vid Helgeandshuset och i Riddarholmskyrkan. Ett något mindre antal fynd finns från slottet 
och ett fåtal skärvor högmedeltida fönsterglas finns även från andra undersökningar.  

Enstaka fynd av medeltida fönsterglas, framför allt bemålat sådant, antas generellt komma från kyrk-
liga miljöer, även om glaset hittats i andra sammanhang. Ett exempel kommer från de nyligen genomförda 
undersökningarna i kvarteret Fältskären i Enköping. Här har flera skärvor fönsterglas från 1200–1300-tal 
hittats. Några av fragmenten var bemålade. Fynden har inte kunnat kopplats till någon av de undersökta 
byggnadslämningarna utan antas komma från en kyrklig miljö.721 Det är dock, som jag redan varit inne 
på, troligt att det har funnits enstaka, murade byggnader med glasfönster även utanför de kyrkliga institut-
ionerna. De fynd av högmedeltida fönsterglas som kan knytas till sekulära kontexter är visserligen få, men 
visar trots allt på att fönsterglas, även bemålat sådant, förekommit i dessa sammanhang. Även om fönsterglas 
vid den här tiden generellt har varit vanligare i kyrkliga miljöer, en bild som fynden bekräftar, finns det en 
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möjlighet att mer av det glas som betraktats som kyrkligt kommer från sekulära miljöer. Att det i många 
sammanhang inte finns någon tydlig gräns mellan det sekulära och kyrkliga är en annan aspekt av det här. 
Framför allt i stadsmiljöer är det dock, som Liisa Säppenän tydligt pekat på i sin genomgång av byggnadsläm-
ningar från det medeltida Åbo, mycket svårt att knyta byggnadsdetaljer som fönsterglasfynd till enskilda bygg-
nader.722 Det är därför också svårt att i efterhand ifrågasätta de tolkningar som gjorts i denna riktning.  

Även i Uppsala har spridda fynd av högmedeltida fönsterglas gjorts. Fynden i kvarteret Domen, möj-
ligen även i kvarteret Disa, skulle kunna vara från tiden innan ärkesätet etablerades i staden. I båda fallen 
finns det dock stora osäkerheter kring dateringarna. I kvarteret Domen stickgrävdes lagren, vilket skapar 
en stor risk för en kronologisk blandning i materialet, och dessutom gjordes rapportsammanställningen ett 
par decennier efter att undersökningen avslutats. I kvarteret Disa visar fyndsammansättningen från de 
äldsta faserna att det finns en inblandning av yngre fynd även här. Om glaset hör till tiden innan domkyrkan 
ligger det nära till hands att koppla det till en äldre, kyrklig miljö eller byggnader som hört till kungen eller 
högfrälset. Delar av glaset kan även höra till den byggnation som skett efter att domkyrkan etablerats, vid 
slutet av 1200-talet och början av 1300-talet. Flera murade byggnader finns belagda från denna tid, och högt 
uppsatta personer kopplade till domkyrkan, som kaniker, har haft stora gårdar med trädgårdar och stenhus. 

Där högmedeltida fönsterglas hittats rör det sig om enstaka fynd. Både utifrån detta och från den 
samlade bilden av de medeltida byggnaderna är det osannolikt att det rört sig om mer än enstaka glas-
fönster i en byggnad. Möjligen har fönstret eller fönstren i ett rum varit utsmyckat med glas. Det är också 
möjligt att delar av fönster varit glasförsedda, vilket tycks ha varit fallet i vissa av fönstren i Alsnö hus. 
Eftersom fynden hör till exklusiva miljöer finns några tänkbara alternativ: att glasfönstren funnits i ett 
representativt rum, en sal eller möjligen en exklusiv nattstuga för gäster, eller att de hört till ett kapell eller 
liknande. Alternativen utesluter inte varandra. Att masverksfyndet från Biskops-Arnö kom från kapellet 
kan tala för det senare alternativet i detta fall. 

Utifrån de få fynd och de paralleller som finns är det troligt att det inte var någon större skillnad i 
utformningen mellan fönster i kyrkor och profana byggnader under högmedeltid. Skalan kan ha varit den 
största skillnaden. Under slutet av medeltiden märks en större skillnad. Åtminstone under sent 1400-tal 
tycks stickbågiga fönster ha varit det vanligaste i profana hus. Sådana har dock förekommit även i kyrkor, 
men här var spets- och rundbågiga fönster mer allmänna.  

Från 1300-talet finns även enstaka fynd av fönsterglas som troligen kan knytas till träbyggnader,  
i frälsemiljöer. Högmedeltida glas har hittats i en källarbyggnad vid Norra kungsgårdsplatån Gamla Upp-
sala. även på frälsegården Mälby i Tillinge, söder om Enköping, har fönsterglas hittats i ett hus med da-
teringar till slutet av 1300- och början av 1400-tal. Glaset påträffades dock i lager som tycks ha tillkommit 
efter husets övergivande som antas ha skett vid mitten av 1500-talet. I kvarteren Kransen och Disa i Upp-
sala finns fönsterglasfynd från 1300–1400-talet, som tolkats komma från trähus. Här har det dock funnits 
murade byggnader i närheten, och det kan inte uteslutas att glaset kommer från dessa. Ett samtida exem-
pel finns också från den undersökta kungsgården Borg i Östergötland, där de tidigaste fynden av fönster-
glas, sammanlagt nio skärvor grönt glas, kommer från hus uppfört under slutet av 1300-tal respektive 
1400–1500-tal. I 1300-talshusen, som var i bruk under resten av medeltiden och tolkades som ett bostads-
hus, fanns glaset längs huset sydvägg. Även blyspröjs hittades här.723 

Det mesta pekar sammantaget på att glasfönster under högmedeltid varit sällsynta och enbart funnits 
i det översta samhällsskiktets byggnader, troligen både i palats och borgar på landsbygden och i städerna. 

Under 1400-talets senare del sattes många nya fönster in i kyrkor som just hade inretts med tegelvalv. 
Glasfönstrens vapenmålningar från den här tiden kan ha bekostats av samma personer som bekostade 
fönstret. Till skillnad från högmedeltidens mosaikmålningar var vapenmålningarna ofta målade på hela 
rutor eller en grupp av rutor, omgivna av ofärgat, gröntonat glas. Åtminstone från slutet av 1400-talet har 
sannolikt rombiska rutor varit vanliga, men även andra former har förekommit. Exklusiva, små, runda 
flaskbotten-rutor har bland annat använts i Fresta vid slutet av medeltiden. 

Hur vanliga vapenmotiven varit utanför kyrkorna är mindre känt, men det är sannolikt att dessa och 
andra bemålade glasrutor ingick i de målade inredningar som finns omnämnda och i en del fall delvis 
bevarade åtminstone från sent 1500- och tidigt 1600-tal. Rhezelius noterar att det på ”Fru Ingeborg 
Ulfsparres gårdh eke” i Bro socken fanns två vapen målade i taket och fönstret i en gammal nattstuga.724 
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I Stockholm finns en notis om gåvorutor i 1599 års tänkebok och både i Stockholm och Uppsala har 
fragment av bemålat fönsterglas som troligen hör till den här tiden hittats. 

Lars Ersgård har diskuterat generella förändringar i bebyggelsen i Uppsala under medeltiden slut och 
menar att det i det arkeologiska materialet syns ändringar av bostaden, både i läget på tomten och i dess 
utformning, under denna tid. Bostaden fick en mer framträdande placering, mot gatan, och fynden av 
fönsterglas och kakel visar på en inre förändring.725 En ändrad bostadskultur i de senmedeltida städerna 
runt Östersjön har bland annat diskuterats i termer av inflytande från Hansan, både indirekt och på ett 
konkret sätt, genom inflyttade borgare.726 Johan Anund har dock för Uppsalas del påpekat att det inte funnit 
någon typisk senmedeltida ”borgarbebyggelse” här, med täta kvarter med gavlarna vettande mot gatorna 
och med handelshus och stora magasin. Senmedeltidens Uppsala var istället till stora delar en kyrkligt- 
administrativt färgad stad med ett konservativt byggnadsskick präglat av en aristokratisk kultur.727 1600-
talets gårdar i kvarteret Disa har exempelvis haft huvudbyggnaden indragen på tomten, medan ekonomi-
byggnaderna legat längs tomtgränserna. Den här typen av bebyggelsestruktur är inte tidstypisk, utan snarast 
medeltida till sin karaktär. Även de mer besuttna borgarna i Uppsala tycks ha omfattats av denna tradition, 
menar Anund. Exempel på liknande gårdsstruktur finns från kanikgårdar i Köpenhamn, där detta har tol-
kats som ett utslag av ett kvardröjande senmedeltida tankesätt, typisk för mindre handelspräglade städer. 
Skillnaden är tydlig i jämförelse med Stockholm, där många gånger påkostade fasader trängts längs gatorna.728  

Referenser till nordeuropeisk arkitektur var inte något nytt under senmedeltiden men en skillnad var 
alltså att en ny grupp fått makt och inflytande som de visade upp i arkitekturen. Städernas borgare  
uttryckte social status och ställning, delvis med samma medel och signaler som frälset använde, delvis med 
nytillkomna sådana, mer specifikt kopplade till en urban eller kommersiell kultur. Exponeringen mot  
gatan, och bostadshusens flytt dit, kan sägas markera borgarnas position och verksamhet och det kom-
mersiella gaturummets roll. Användandet av fönster i syftet att genom byggnaden visa upp sin ställning, 
och att synliggöra de verksamheter av representativ karaktär som ägde rum innanför, var som redan 
nämnts något som hade skett tidigare, i aristokratins byggnader, och det finns i de nyare sätten att bygga 
även referenser till detta. Också hos borgarna i 1500-talets Stockholm var det framför allt den första över-
våningen som lyftes fram och exponerades – den representativa delen. 

Den nya typ av fönster som användes under 1500-talet i Stockholm – stickbågiga sådana som i allt 
högre grad försågs med gröntonat, blyspröjsat glas, i en del fönster med bemålade rutor, var inte heller 
specifika för staden. Samma typ av fönster användes i det sena 1400- och tidiga 1500-talets slott, i vissa 
fall även kyrkor, och det var kungar och aristokrati som i hög grad drev på utvecklingen här.  

Under 1500- och 1600-talet var byggnadsverksamheten stor på slott och frälsegods. Fönster byggdes 
om och förstorades successivt och fick en annan roll i fasaden. Kungar och frälse låg bakom grundandet 
av glasbruk som skulle tillgodose det ökade behovet av fönsterglas i förnäma miljöer. Lars G. Henricson 
har pekat på hur Johan III aktivt försökte lösa problemen med glasleveranser till sina byggen. En av hans 
lösningar var att grunda nya glasbruk, något som även innehavaren av Mörby slott gjorde.729 

1500- och 1600-talets utformning av glasfönster gav begränsade möjligheter till insyn och utsikt. Även 
om det inte var omöjligt att se ut var den uppdelade och färgade ytan ett effektivt filter, som delade upp 
och bröt sikten och ljuset utifrån. Fönstret var en tydlig yta, en dekorativ sådan, en genomskinlig väggpanel 
där ljuset utifrån bidrog till effekten. Från utsidan medgav fönstren knappast någon tydlig bild av rummen 
eller vad som pågick där, även om rörelser och skuggor kunde följas utifrån. Det som däremot syntes var 
ljuset inifrån, kanske i kombination med blänkande mässing. Detta var förmodligen en del av det som 
visades upp utåt, både hos rika borgare och aristokrati. 

Uppvärmning 
Under både tidig medeltid och högmedeltid har öppna eldstäder varit vanligast i Uppland, men även rökugnar 
har förekommit. Härdarna har i regel varit uppbyggda. Under tidig medeltid förekom eldstäder placerade i 
mitten av rum, i hörnet av dem och längs långsidan. Från högmedeltid blev mittplacerade härdar ovanliga.  
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På ett fåtal platser i Uppland kan hypocaustanläggningar beläggas. Flertalet av fynden kommer från 
kyrkliga miljöer. I Stockholm finns fynd från Helgeandshuset och Klara kloster. Lars Bengtsson menar att 
en möjlig hypocaustanläggning kan spåras även i gråbrödraklostret på Riddarholmen. Detta är dock osä-
kert. Vid dominikankonventet i Sigtuna har en hypocauststen påträffats och i samma stad har en möjlig 
hypocaustugn undersökts i kvarteret Urmakaren. I Uppsala finns fynd från Helgeandshuset och franci-
skankonventet samt från kvarteret S:t Brita. Det är inte känt vilken byggnad det sistnämnda fyndet kom-
mer ifrån. Sannolikt har en hypocaust också funnits i biskopspalatset på Biskops-Arnö. 

Sammantaget är det alltså inte sannolikt att hypocauster varit vanliga. Under senmedeltiden började 
däremot andra former av rökfri uppvärmning att användas. I Stockholm har ugnskakel hittats på flera 
platser i medeltida fyndkontexter, till exempel vid Svartbrödraklostret, där det kan dateras till 1300–1400-
tal.730 Pottkakel förekom ungefär fram till mitten av 1600-talet, därefter användes enbart rumpkakel.  
De äldsta fynden av den kakeltypen kommer från undersökningar vid Stockholms slott och är daterade 
till 1400-talets tredje kvartal.731 Det reliefdekorerade rumpkaklet blev vanligare samtidigt som fler rum 
försågs med glasfönster och i en del fall vägg- och takmålningar, under andra delen av 1500-talet. I Upp-
sala är fynd av pottkakel betydligt mer ovanliga, men även här tycks en ökning av den nyare sortens kakel 
ha skett från andra delen av 1500-talet. 

Från landsbygden är kakel betydligt ovanligare. På de undersökta platserna tycks kakelugnar inte ha 
varit i bruk före 1700-talet. Det finns alltså inte samma samband mellan fynd av kakel och fönsterglas här. 

Från landsbygden finns däremot ett fåtal andra, senmedeltida exempel som kan tolkas som utslag av 
en vilja att skapa uppvärmda, rökfria rum. I bostadshuset vid gården ”Giplinge” vid Sandbro, karaktäri-
serad som en lågfrälsegård, kan ett av rummen ha haft rökfri uppvärmning. Emelie Wikborg Schmidt 
tänker sig ett rum som värmts upp genom att glöd flyttats från rökugnen i vardagsstugan.732 En annan typ 
av möjlig, rökfri uppvärmning är utanpåliggande ugnar. Två sådana har hittats vid Lilla Ullevi, en vid 
Äggelunda och en möjlig sådan även vid Mälby – alla gårdar som tycks ha haft ovanliga funktioner och 
hög status. I Äggelunda har ugnen funnits i en byggnad tolkad som ett kokhus, troligen uppfört under 
1500-talets första del. Med tanke på att eldstaden tycks ha eldats utifrån kan funktionstolkningen dock 
ifrågasättas. Även beteckningen eldhus för det ena huset vid Lilla Ullevi är något tveksam, även om eldstaden 
här kan ha haft en öppning inåt. Den andra ugnen i Lilla Ullevi fanns i vad som tolkats som ett bostadshus, 
troligen uppfört under 1300-talet. Rummet med den utanpåliggande ugnen var det enda med trägolv.  

Skorstenar nämns i de äldsta tänkeböckerna från Stockholm, från 1470-talet och framåt. På landsbygden 
är de tidigaste byggnadslämningar där förekomst av skorstenar har diskuterats de som undersökts i Herresta 
och daterats till ca 1400–1500. Tegel förekom här både i själva härdkonstruktionen och i överbyggnaden. Det 
är dock ofta problematiskt att skilja mellan olika sorters överbyggnader av tegel arkeologiskt, annat än genom 
mängden tegel, som kan vara större där en skorsten funnits. Ett sådant exempel finns från Lilla Ullevi, i läm-
ningarna efter en stuga uppförd under sent 1700-tal. Frånvaron av ett stort spisröse med mycket tegel kan dock 
inte omvänt användas som ensamt belägg för att skorsten inte har funnits, eftersom det är troligt att materialet 
i de flesta fall återanvänts på olika sätt. 

Belysning 
De tidigaste belysningsredskap som kan beläggas från landskapet är enkla keramiklampor från vikinga-
tidens slut, hittade på Birka och i Gamla Uppsala (se kapitel 3 s. 90). Från tidig medeltid, ca 1050–1250, 
finns keramiklampor framför allt från Sigtuna och Enköping. Enstaka exempel finns också från Uppsala. 
Lamporna är utformade som låga skålar, med eller utan fot. Lampor på fot tycks i kvarteret Trädgårds-
mästaren i Sigtuna ha börjat användas under 1100-talets första kvartal. Från kvarteret Fältskären i Enkö-
ping finns fotskålslampor från senare delen av 1000-talet och fram till mitten av 1200-talet. Ett av fynden 
gjordes från fasen daterad 1250–1350, men generellt tycks keramiklamporna här, liksom i Sigtuna, ha 
slutat användas efter första delen av 1200-talet.733 

Utöver keramiklamporna finns två belägg för lampor i sten, luminarier, sannolikt hörande till kyrkliga 
miljöer under tidig medeltid. I Upplandsmuseets samlingar finns en sådan där fyndplatsen är okänd. Ett 
annat luminarium är inmurat i västportalen i S:ta Maria kyrka i Sigtuna. Det är möjligt att även en del av 
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731 Gaimster 2002, s. 203; Århem 2006, s. 115; 2007 
732 Schmidt Wikborg 2006 
733 Johansson 2019a, s. 116; 2019b, s. 180; 2019c, s. 211; 2019d. 



keramiklamporna, åtminstone de på fot, har använts i kyrkliga sammanhang. Efter dessa exempel lyser 
lampfynden i stort sett helt med sin frånvaro fram till modern tid i Uppland.734 Från Stockholm finns dock 
rödgodslampor i keramik, som Mikael Johanson har visat är importerade från Nederländerna under 1500- 
men framför allt under 1600-tal.735 Det finns vidare skriftliga belägg för senmedeltida evighetslampor, 
bland annat från Storkyrkan i Stockholm och från Uppsala domkyrka. Möjligen har även någon form av 
enkla lampor använts, utan att vi ännu kunnat identifiera dem arkeologiskt, inte minst med tanke på den 
relativt storskaliga tranframställnigen i Stockholm under senmedeltiden. Mycket av tranet exporterades 
dock, och varan kan även ha använts för andra ändamål.736 

Från Sigtuna och kvarteret S:ta Gertrud kommer vidare landskapets tidigaste ljushållare. Holken var 
bara en centimeter hög. Möjligen finns det även här en kyrklig koppling. 

Från högmedeltid förekommer betydligt fler ljusredskap, nästan alla från högstatusmiljöer. Bland dessa 
finns ljushållare och enstaka delar av förmodade ljuskronor och ljusstakar av järn Från ca 1300 hittas fler 
ljushållare i andra gårdsmiljöer, men det är fortfarande fråga om ett fåtal fynd.  

Från de arkeologiska undersökningar som gjorts på landsbygden är belysningsredskap generellt säll-
synta under hela medeltiden. Från en dryg tredjedel, ca 35%, av platserna med undersökta byggnads-
lämningar från medeltid som tagits med i genomgången fanns inga fynd alls av belysningsredskap. I de 
flesta fall fanns ett fynd, av en ljushållare. På fyra platser fanns två fynd, vid Lilla Ullevi och Sanda tre och 
vid Kalvshälla fem, varav tre dock hörde till tiden efter 1600. Den vanligaste typen av ljushållare är av 
järn med rak, kort tånge. Det troliga är att dessa har varit monterade på någon form av träfot (jfr kapitel 
3, s. 131). Vinkelböjda ljushållare, som troligen suttit fastslagna eller fastmurade i en vägg, har varit mer 
ovanliga, och det är möjligt att de ska ses som en något mer exklusiv form av ljusredskap. På landsbygden 
har sådana hittats i 1300-talssammahang vid ”Giplinge” och Lilla Ullevi. Vid Alsnö hus har minst två av 
de sammanlagt nio ljushållarna varit vinkelböjda. Vinkelböjda ljushållare från senmedeltid finns vidare 
bevarade på plats i ett fåtal kyrkor i landskapet. 

Blosshållare, eller möjliga blosshållare, finns från minst tre platser. En av dessa, den från Lilla Ullevi, 
kan vara medeltida, de övriga fynden hör till 1600-talet och framåt.  

Mälby och Sanda var de enda av de undersökta platserna som uppvisade några mer exklusiva belys-
ningsredskap, om inte de vinkelböjda ljushållarna räknas dit. Vid Mälby fanns en ljusarm som antingen 
varit en del av en tvåarmad ljusstake eller en tvåarmad ljushållare, samt ett hänge, troligen från en ljusstake 
eller ljuskrona. Hänget, med en vidhängande ring, är tung- eller droppformat och hittades i ett raserings-
lager ovanpå stenläggningen till hus 24. Ljusarmen hittades i ett aktivitetslager ovanpå samma stenlägg-
ning. Vid Sanda påträffades en del av en två- eller möjligen trearmad ljusstake samt ett hänge av järn. 
Även från Gredelby i Knivsta finns en ljushållare som troligen är en del av en flerarmad ljusstake. Date-
ringen är dock osäker. Fyndet kan höra till de tidigmoderna lämningar som undersöktes på platsen.737 

Med reservation för att materialet är litet och flera av fynden dessutom inte närmare daterade, tycks belys-
ningsredskap inte finnas på de platser eller i de kontexter som har tidigmedeltida dateringar. De av ljushållarna 
som kunnat dateras utifrån fyndkontexten hör generellt till hög- och senmedeltid, på landsbygden till perioden 
1300–1500, medan blosshållarna av järn alltså är eftermedeltida, med undantag för den från Lilla Ullevi. Det 
märks, som jag redan varit inne på, också en skillnad mellan olika sociala miljöer i materialet, där en stor del 
av fynden kommer från platser med koppling till frälset, eller platser som utmärks av ett exklusivt fyndmaterial. 

Detta syns tydligt vid Alsnö hus. Nio ljushållare finns härifrån, vilket sticker ut ännu mer i jämförelse 
med de andra undersökningarna med tanke på att det här är fråga om en ensam byggnad som sammanlagt 
använts under mindre än ett århundrade, förmodligen dessutom enbart sommartid. Från undersökning-
arna finns dessutom en möjlig del av en ljuskrona av järn. Fynden från den möjliga palatsbyggnaden i 
Sigtuna, troligen från mitten av 1200-talet, visar också på en exklusiv belysningskultur. Härifrån finns två 
ljushållare, varav den ena troligen är en del av en flerarmad smidesljusstake, samt möjliga delar till en 
ljuskrona. En annan plats som utmärker sig är Helgeandsholmen. Förutom ett par, raka ljushållare hör 
en del av en tvåarmad, gjuten ljusstake, möjligen från 1400-talet, till det som hittats här. 

                                                        
734 Även senare lampfynd är ovanliga i Uppland. Ett sådant har gjorts i ett grustag vid Asknäs på Ekerö. Oljeskålen av 
järn är rektangulär med uppvikta kanter som lämnar veck i hörnen för fyra vekar. En bygel är fastnitad på skålen. 
Denna har i sin tur troligen hängt i en kedja, som inte finns bevarad. På bygeln sitter nämligen en metallpinne, vilken 
kunnat användas vid regleringen av höjd. Skålen är 9,7×6,3 cm stor (SHM inv. 29437). Utifrån de paralleller som finns 
är det troligast att den hör till tiden runt 1700-talet.  
735 Johansson, M 2007, s. 57 
736 Jfr Granlund 1974, s. 552; Yrwing 1974, s. 560; Nilsen 2017; Qviström 2019 
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Även ljusredskapen från Mörby slott, från 1400–1600-tal, är exklusiva om än inte lika många som från 
Alsnö. En ljusstake eller ljuskrona av mässing finns bland fynden, samt en järntupp som kan ha hört till 
en ljusstake. Vid undersökningen av källaren dokumenterades vidare en nisch innanför dörren, tolkad 
som en avställningsplats för belysningsredskap.738 

I inventariet från frälsegården Stora Benhamra från 1553 nämns tre mässingsljusstakar bland det som 
tycks ha ingått i hushållets mer vardagliga utrustning. Både i barfreden och fataburen förvarades fler ljus-
stakar, sammanlagt ytterligare tre av mässing och tretton av järn. Förmodligen användes dessa, liksom de 
många dynorna, vid stora fester. 

Förutom de många tidigmedeltida lampfynden och den nämnda ljushållaren i kvarteret S:ta Gertrud 
finns få belysningsredskap från de arkeologiska undersökningarna i Sigtuna. Från undersökningarna  
i kvarteret Trädgårdsmästaren finns ett par ljushållare, hittade i lager daterade till 1230–1260 respektive 
1200–1230. Inga belysningsredskap finns registrerade från kvarteret Humlegården, och från kvarteret 
Urmakaren finns enbart lampfynd. Det begränsade antalet ljushållare kan till stor del förklaras av att 
ljushållarna blivit vanligare under hög- och framför allt senmedeltid, och att lager från dessa perioder 
bevarats och undersökts i mindre utsträckning i staden. 

Från Stockholm finns fler fynd av ljushållare, men inte heller här är materialet omfattande. En stor del 
av de belysningsredskap som hittats vid undersökningarna är eftermedeltida. Där ljushållare har påträffats 
i daterade kontexter hör de till sent 1200-tal–1600-tal. Från Mynttorget finns två eller tre ljushållare från 
1300–1500-tal. En trolig del av en ljusstake hittades i lager daterade till 1550–1620. Vid Storkyrkobrinken 
hittades hela sju ljushållare, alla inom området närmast stranden, i lager från 1200-talets senare del och 
fram till 1500-talets första hälft. En ljushållare fanns i en möjlig skomakarverkstad, uppförd omkring 
1300.739 I kvarteret Mercurius påträffades en ljushållare i en dikesfyllning från lager från första hälften av 
1600-talet och i kvarteret Svalan på Norrmalm fanns två ljushållare i lager daterade till sent 1500- och 
tidigt 1600-tal. Från slottet finns en ljushållare och vad som troligen är en del av en ljusstake. Båda hittades 
i lager från 1500-tal. Vid undersökningarna i Storkyrkobrinken påträffades även en stämpelornerad ljus-
stake i oglaserat rödgods, i raseringslager daterade ca 1500–1600. 

Bilden är liknande i Uppsala, med fynd av enstaka ljushållare från många av undersökningarna. Här 
finns dock generellt sett något fler ljushållare än från undersökningarna i Stockholm. De äldsta är hittade 
i 1200-talslager. Troligen hör det enda fyndet av en ljushållare från kvarteret Rådhuset till detta århund-
rade. Från de båda undersökningarna i kvarteret Disa finns sammanlagt tre ljushållare, varav en är date-
rad till 1200-tal och två till 1300-tal respektive 1300–1450. I kvarteret Svalan har fyra ljushållare, daterade 
till 1300-tal–ca 1450, hittats. I kvarteret Örtedalen har en ljushållare hittats i lager från 1400-talet och en 
i lager från 1500-talet. Även de båda fynden av ljushållare från kvarteret Bryggaren har, liksom de fyra 
fynden från kvarteret Kroken, hittats i lager daterade till 1500-tal. Allra flest fynd fanns i kvarteret Sand-
backen. Här fanns sex ljushållare med dateringar från ca 1350 till runt 1500.  

Från Enköping har få fynd av belysningsredskap gjorts vid de tio äldre undersökningar där fyndför-
teckningarna gåtts igenom. Ljushållare fanns på två av platserna. Kvarteret Traktören utmärker sig  
genom två, möjligen tre fynd. Det enda övriga fyndet var en ljushållare i kvarteret Kaplanen, troligen från 
ca 1450–1600.740 Vid båda av de större undersökningar som nyligen genomförts i Enköping, i kvarteret 
Fältskären respektive Traktören, har, som redan nämnts, flera fynd av keramiklampor gjorts. Inga övriga 
ljusredskap nämns från kvarteret Fältskären.741 

Från kyrkorna finns bevarade ljusredskap som, där de kan dateras, generellt hör till 1400-talet och 
framåt. Det enda tidigmedeltida ljusredskapet är den sekundärt inmurade stenlampan i Mariakyrkan i 
Sigtuna. De bevarade ljusstavarna hör till slutet av medeltiden vilket förmodligen även gäller det tjugotal 
ringkronor i järn som helt eller delvis bevarats. Samma typ av krona kan dock ha fortsatt att tillverkas 
även något senare. Också ljusstakarna av järn är, av samma anledning, ofta svåra att datera närmare.  

Fynden av belysningsredskap ser alltså olika ut i skilda miljöer. Delar av flerarmade ljusstakar, hängen 
till sådana och möjligen till takkronor samt senmedeltida ljusredskap i mässing hör till de fynd som hittats 
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i högstatusmiljöer, som Alsnö hus, Helgeandsholmen, Mörby slott och Mälby. Ljushållare hittas däremot 
även på en rad andra platser. Som författarna till rapporten från undersökningen i Lilla Ullevi – Mathias 
Bäck, Ann-Mari Hållans Stenholm och Jan-Åke Ljung – påpekar, är fynd av ljushållare också vanligare  
i stadsmiljöer än på landsbygden.742 Även från städerna är det dock fråga om enstaka fynd, och skillnaden 
är inte lika stor i relation till det totala antalet metallfynd per undersökning, åtminstone inte från gårdar 
med frälseanknytning. Ett stort antal gårdar på landsbygden saknar dock helt fynd av ljushållare, vilket 
inte framgår av diagrammet, eftersom bara några exempel är medtagna här (se figur 86). Gemensamt för 
alla typer av fyndsammanhang är att det märks en ökning i antalet ljusredskap mot medeltidens slut. 

De medeltida ljushållare som hittats i byggnader, vilket är ett förhållandevis litet antal, fanns både i 
verkstäder och bostadshus. En av ljushållarna från Storkyrkobrinken i Stockholm hittades i lämningarna 
efter ett knuttimrat hus, möjligen en skomakarverkstad, uppförd omkring 1300. I övrigt fanns ljushållarna 
här nära vattnet och bryggorna. I vilket sammanhang de använts här är osäkert, men det är tydligt att 
fynden inte i första hand kommer från bostadshus. I kvarteret Kaplanen i Enköping hittades den enda 
ljushållaren i ett enklare hus, troligen en hantverksbod, som hade varit 3×5 m stor innan den brann ned. 
Inga spår av syllstenar fanns, däremot en stolpe som fungerat som stötta för den ena väggen. Förutom 
ljushållaren hittades bland annat förslaggad lera, hantverksspill (läder) och en degel. Förmodligen har bygg-
naden varit i bruk från mitten av 1400-talet och under 1500-talet.743 I Uppsala har däremot flera fynd gjorts 
i bostadshus. I kvarteret Kroken hittades en blosshållare i ett knuttimrat hus med minst två rum, det ena 
med ugn och i kvarteret Örtedalen fanns en ljushållare i vad som antas vara ett bostadshus från 1500-talets 
senare del. I kvarteret Svalan i samma stad gjordes ett fynd i ett hus från första delen av 1400-talet. 

De fynd av möjliga blosshållare som gjorts från 1600-talet, i det ena fallet möjligen senare, kommer 
från bostadshus, dels i Märsta, dels vid Mälby. Vid Kalvshälla hittades en blosshållare och två ljushållare 
i bostadshus från 1700–1800-tal. 

De förhållandevis få fynden av ljushållare och den ojämna fördelningen gör det tveksamt att tolka 
ljushållare som i första hand vardagsföremål under högmedeltid. Troligen har de, eller kanske snarare 
ljusen som tänts i dem, ofta varit förknippade med speciella situationer och miljöer. Vaxljus har troligen 
varit starkt förknippade med kyrkan, och det är troligt att de förutom att vara exklusiv ljuskälla hade en 
sådan koppling även i andra sammanhang. Olaus Magnus beskriver invigning av ljus som användes även 
utanför kyrkan (se kapitel 3). Ljushållare har dessutom hittats i verkstadsmiljöer och det är troligt att ljus, 
liksom tidigare lampor, också har kommit till användning vid särskilt ljuskrävande arbeten. 
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743 Svedberg 1984; ATA Up, Enköping, kv. Kaplanen, dnr 2724/81 
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Figur 86. Antalet belysningsredskap i förhållande till det totala antalet metallfynd från undersökningar i Uppsala, samt ett mindre antal 
undersökningar på landsbygden i Uppland. 



 



Kapitel 5. Gotland  

Från det medeltida Gotland finns ett ovanligt rikt material, både av fönsteröppningar från medeltiden och 
bevarade glasfönster och fönsterglas. Merparten av ljusöppningarna, och alla de bevarade, medeltida 
glasmålningarna hör till kyrkor men det finns också en rad exempel på fönster i profana miljöer. Från 
enstaka sådana finns också fynd av fönsterglas. Även på Gotland hör dock fönster och ljusöppningar till 
de delar av byggnaderna som oftast har förändrats efter medeltiden. I kyrkorna har dessa förstorats, ändrat 
form och bytts ut, främst från andra delen av 1600-talet och framåt. Flest förstoringar gjordes under senare 
delen av 1700-talet och på 1800-talet. Under samma tid byttes det äldre glaset ofta ut mot större och 
ljusare rutor. I en del fall har kyrkfönstrens smygar huggits upp för att öka ljusinsläppet, istället för att göra 
en helt ny öppning. Nya fönster har också tagits upp, i kyrkorna bland annat på tidigare fönsterlösa nord-
väggar och vid predikstolar. Till skillnad från i Uppland har dock åtskilliga kyrkor kvar mer eller mindre 
oförändrade, medeltida fönsteröppningar. I flera kyrkor har också fönster senare ändrats tillbaka till ett 
mer medeltida utseende. I Guldrupe skedde detta redan 1865, under samma period som fönsterförsto-
ringar genomfördes i andra kyrkor.1 När det gäller profana byggnader är det de, som utgjort eller byggts 
om till bostäder som förändrats i störst utsträckning. Byggnaderna uppfattades som mörka och omoderna 
under 1600- och 1700-talet, vilket bland annat framgår av dåtida beskrivningar av prästgårdsbyggnader. 
Framför allt under det senare århundradet var det flera av dessa som helt eller delvis byggdes om, och i 
de fall där medeltida murverk fortfarande ingår i prästhusen finns de ursprungliga ljusöppningarna inte 
kvar. I Visby sattes fler, större och symmetriskt placerade fönster in i det som byggts som packhus. Även i 
de profana byggnaderna har en del av de fönster som tagits upp efter medeltiden satts igen eller bytts ut i 
samband med restaureringarna, framför allt under första halvan av 1900-talet. 

Forskningen kring medeltida fönster- och ljusöppningar på Gotland är, med undantag för den som 
berört glasmålningarna, begränsad. I huvudsak är det kyrkornas fönster som berörts. Johnny Roosval 
beskrev och kategoriserade dessa i Die Kirchen Gotlands 1911 och har senare i flera publikationer även be-
handlat glasmålningarna, främst i boken Gotländsk vitriarius från 1950. Aron Andersson har författat den 
svenska delen i verket Corpus vitrearum (1964) där glasmålningarna från Gotland ges störst utrymme,  
eftersom huvuddelen av alla medeltida glasmålningar från nuvarande Sverige kommer från detta land-
skap. Andersson tar även upp fönstrens utformning i stort. Fönster och glasmålningar berörs i olika ut-
sträckning i publikationsserien, och under senare år har båda ämnena tagits upp ur olika aspekter i 2014 
års temanummer av tidskriften Gotländskt arkiv, om glas. Här berörs de medeltida glasmålningarna av Pia 
Bengtsson Melin och kyrkornas eftermedeltida glasmålningar av Joakim Hansson. Birgitta Strandberg-
Zerpe tar i samma volym upp de så kallade gåvorutorna, kabinettsmålningar från sent 1500–1700-tal, 
något som tidigare i huvudsak behandlats av Bengt Söderberg.2 Stefan Haase har i samma bok bidragit 
med en övergripande fönsterhistorik som gäller de profana fönstren. Han har även tidigare tagit upp 
ämnet, i boken Byggningar u häusar: Gotländsk byggnadstradition tillsammans med Göran Ström. Medeltiden 
omnämns här i ett inledande avsnitt medan huvuddelen av framställningen berör senare tidsperioder. 

De medeltida, profana byggnaderna har en rad forskare intresserat sig för, även om fönster inte har 
varit något som lyfts fram speciellt i sammanhanget. Under första delen av 1900-talet författades mer eller 
mindre omfattande arbeten av framför allt Sven T. Kjellberg, Nils Lithberg, Gunnar Jonsson, Per-Olof 
Westlund, Erik Bohrn, Erik Lundberg samt Emil Ekhoff och Otto Janse.3 Författarna utgick i första hand från 
de stående byggnaderna, men även arkeologiskt material användes. Flera undersökningar gjordes i Visby, och 
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i närheten av staden skedde undersökningar på 1930-talet, vid Stora Hästnäs och i Fole, vid ödegården Hell-
vigs. Undersökningar gjordes under den här tiden också bland annat av prästgårdsruinen i Lau.4  

Från och med 1940-talet har det främst varit konsthistorikern och sedermera landsantikvarien Gunnar 
Svahnström som ägnat sig åt stenhusbebyggelsen, både i Visby och på landsbygden. Detta har han gjort 
i en lång rad artiklar samt i en bok om gården Kattlunds i Grötlingbo.5 Svahnström lät även genomföra 
flera undersökningar av stenhusgrunder. En rad sådana hörande till medeltida prästgårdar frilades under 
tidigt 1940-tal inför en mer omfattande sammanställning, som dock aldrig blev slutförd. Materialet finns 
istället publicerat i en rad artiklar.6 Svahnström intresserade sig i första hand för byggnadernas planform 
och undersökningarna syftade främst till att klargöra dessa. Några kulturlager tycks inte ha dokumenterats, 
och det finns få föremålsfynd från de här undersökningarna. Troligen handlade det i praktiken ofta enbart 
om att frilägga delvis redan synliga grundmurar, för att möjliggöra en uppmätning. Undersökningarna 
genomfördes med hjälp av beredskapsarbetare. Vid Hellvi prästgårdsruin är detta tydligt, eftersom en ny 
undersökning utfördes på platsen i slutet av 1970-talet under ledning av Gun Westholm (Andersson). I sam-
band med denna undersöktes kulturlagren inne i byggnaden, och schakt togs även upp utanför denna. Ett 
stort antal fynd tillvaratogs, och inget nämns i undersökningsrapporten om skador som skulle ha orsakats av 
Svahnströms tidigare undersökning, vilket tyder på att denna huvudsakligen utgjordes av en friläggning och 
uppmätning av murar.7 Från några av Svahnströms undersökningar finns ett mer omfattande material  
redovisat, som undersökningen av grunderna vid Roes i Öja och Stora Valla i Rute.8  

Under 1990-talet undersöktes i Fröjel ytterligare en murad byggnad som med tanke på läget tolkats 
som lämningar efter en medeltida prästgård.9 Undersökningen, som leddes av Dan Carlsson, var en i raden 
som utförts i samband med sommarkurser i arkeologi. Flera av de utgrävningar som har gjorts i detta  
sammanhang under senare år har berört medeltida och efterreformatoriska husgrunder. Detta gäller under-
sökningarna i Klints i Othem, Hultungs i Bunge och av lämningarna efter en kastalbyggnad i Hamra.10 

Visbys medeltida byggnader har, förutom av Gunnar Svahnström, under andra halvan av 1900-
talet och början av 2000-talet behandlats av flera olika författare. En omfattande sammanställning av  
materialet genomfördes i samband med projektet Medeltidsstaden.11 I samband med arbetet med en 
modell föreställande den högmedeltida staden har Waldemar Falck gett en övergripande beskrivning 
av bebyggelsen, och på senare år har Gun Westholm i flera artiklar återkommit till de medeltida bygg-
naderna, både i Visby och på landsbygden.12 

Det som framför allt stått i fokus för forskningen är stenhusen, främst för att alla de byggnader som 
kvarstår är murade och dessutom till stora delar har förstört spåren av den trähusbebyggelse som föregått 
stenstaden. På några platser har dock äldre bebyggelse undersökts, bland annat i kvarteret Apoteket, nära 
den medeltida hamnen. Lämningar efter trähusbebyggelse som varit samtida med stenhusen har bland 
annat undersökts i Botaniska trädgården och i kvarteret S:ta Maria. Resultaten härifrån har behandlats av 
Leif Zerpe.13 På landsbygden har lämningar efter medeltida träbyggnader undersökts på ett fåtal platser. 
Den redan omnämnda undersökningen av Hellvigs i Fole berörde spår efter byggnader som varit uppförda 
i trä.14 I övrigt är det byggnadslämningarna vid Fjäle i Ala och Burge i Lummelunda som oftast används 
som exempel på vikingatidens och den tidiga medeltidens gårdsbebyggelse på ön.15 Till de få senmedeltida 
byggnadslämningar som undersökts hör en husgrund från en ödegård vid Langhammars på Fårö.16 

                                                        
4 Westlund 1935; Bohrn 1942; Lagerlöf & Stolt 1975 
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7 Andersson 1979 
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Byggnader och byggande på landsbygden 
Under medeltiden, främst under periodens mellersta del, uppfördes troligen minst ett par hundra murade 
byggnader på den gotländska landsbygden, vilket innebär att sådana fanns vid omkring en tiondel av 
gårdarna.17 I det här avseendet avviker ön stort från övriga delar av Skandinavien och Carl von Linnés 
undran över vilken kontext byggnaderna ingått i – om det rört sig om försvarstorn, magasin, gamla resi-
dens eller ”bara bondgårdar” – är på många sätt fortfarande relevant och föranleder en mer omfattande 
inledning än i det föregående kapitlet.18 Av detta framgick att de sekulära stenhusen i Uppland kan knytas 
till frälset, både det kyrkliga och det världsliga, och till kungar. Främst under senmedeltiden har även 
städernas borgare uppfört murade byggnader. Stenhusen på Gotland har dock murats i ett samhälle som 
skilt sig från det fastlandssvenska på flera sätt. Något frälse, som det som formaliserades under 1200-talet 
på fastlandet, har inte funnits och kungamaktens inflytande var begränsat. Ön intog även en förhållande-
vis självständig ställning gentemot stiftet, och socknarna hade större befogenheter här än i andra land-
skap.19 Självständigheten innebar dock knappast att ön var avskuren ifrån och opåverkad av maktstruk-
turer och -allianser i Östersjöområdet, snarare tvärtom. Perioden runt 1120–40 har ringats in som en 
period då stora förändringar skedde på det här området. Gotland övergick från att vara ett skattland under 
Svearna och en bas för sjöfarande handlare till att bli en blomstrande handelsmarknad dit människor reste 
från hela Europa.20 Som ett led i omvandlingen inleddes omkring 1140 en egen, regional myntning.21 
Nanouschka Myrberg Burström understryker att myntningen inte bara ska ses som ett tecken på Gotlands 
självständiga ställning, utan också som del i en aktiv strävan efter en sådan. En annan del av strategin var 
att ansluta ön till Linköpings stift, något som troligen skedde under 1130-talet. Hon pekar på att självstän-
dighetssträvandena främst riktades gentemot de tidigare ”beskyddarna” i Svealand och att detta, förutom 
omorienteringen av handeln till den sydvästra delen av östersjöområdet, bidrog till valet att knyta allians 
med Linköpingsbiskopen, och därigenom med de östgötska och danska kungasläkterna. De tidigare nät-
verken, som varit mer orienterade österut, hade dock även i fortsättningen betydelse vilket inte minst 
märktes genom Gotlands dubbla inställning till korstågen i Östersjön.22  

Den främsta, skriftliga källan till uppgiften om öns autonoma ställning är Gutasagan, som vanligen 
anses sammanställd cirka 1220. I denna betonas öns självständighet gentemot kungen och kyrkan. Fram-
ställningen har förmodligen både syftat till att redogöra för och att legitimera samtida förhållanden.23  
I Gutasagan omtalas ett fördrag med sveakungen, där Gotland i utbyte mot handelsfred skulle erlägga 
sextio mark silver varje år. Skatten skulle betalas kollektivt. Under senare delen av 1200-talet gjorde kung 
Magnus Ladulås försök att stärka sin makt över ön, och efter 1288 underställdes Visby kungen på samma 
sätt som övriga städer i Sverige. Skatten formaliserades och höjdes till drygt 100 mark silver per år.24 Sven-
Olof Lindquist har visat att skattetrycket även efter höjningen bör ha varit lågt – betydligt lägre än på fast-
landet. Han ser detta som en förklaring till att de omfattande byggnadsprojekten på ön kunde fortsätta efter 
mitten av 1200-talet, trots att det bör ha varit under denna tid som de framväxande handelsstäderna i södra 
östersjöområdet för Gotlands del orsakade en nedgång i den inkomstbringande fjärrhandeln.25 Förutom 
fjärrhandeln har flera forskare också lyft fram att det ekonomiska överskottet, och därmed det intensiva 
byggandet, kan kopplas till inblandningen i korstågen i östersjöområdet. Gotland var, som redan nämnts, 

                                                        
17 Andrén 2010, s. 41. Majvor Östergren räknar med att det fanns ca 1500 gårdar på ön under vikingatid. De medeltida 
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1989; Siltberg 1998, s. 74–75; 2013, s. 362). 
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20 Blomkvist 1997, s. 54–55; 2005, s. 238, 400, kap. 7 
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(2010; 2013) menar att delar av Gutasagan tillkommit under sent 1200-tal. 
24 GS, 2; Lindquist 1984; Blomkvist 1997, s. 52 
25 Lindquist 1984 



delaktigt på båda sidor, både genom att fungera som en bas för korsfarare och genom att, enligt de klagomål 
som framfördes till påven om detta, sälja vapen till ”hedningarna” på andra sidan Östersjön.26  

Antalet gårdar och innevånare på ön var troligen högre under högkonjunkturen cirka 800–1200 än un-
der 1600-talet.27 Ökningen var inte främst knuten till den agrara produktionen. Inblandningen i handel och 
hantverk gjorde att gårdarna inte bara befolkades av människor knutna till boskapsskötsel och jordbruk utan 
även av sådana som ägnade sig åt metall-, textil- och skinnhantverk, stenhuggeri och handel. Enbart stenin-
dustrin och den omfattande byggnadsverksamheten under 1100–1300-tal sysselsatte ett stort antal männi-
skor. Verksamheterna krävde allt från grovarbetskraft som skötte transporter och arbetade i stenbrott och 
skogar till specialiserade stenhuggare och murarmästare. Den ökande och delvis inflyttade befolkningen kan 
ha medfört att det växte fram bebyggelse som inte var knuten till gårdarna på vissa platser.28  

Frånsett Gutasagan och Gutalagen finns få skriftliga källor som kan användas för att beskriva det tidig- 
och högmedeltida samhället på ön. Utöver att det står klart att något formellt frälse inte funnits råder det 
olika uppfattningar bland annat om i vilken mån samhället var stratifierat, hur gårdsstrukturen sett ut och 
hur relationen till olika betydelsefulla aktörer runt Östersjön fungerat. Debatten har bitvis varit polarise-
rad, där företrädarna för en sida tecknat bilden av ett samhälle med jämbördiga, jämlika gårdar – alltså i 
linje med den historieskrivning som framförs i Gutasagan – medan andra i högre grad betonat förekoms-
ten av storgårdar och social stratifiering. Både de skriftliga källorna och det arkeologiska materialet har 
använts som stöd för ibland diametralt motsatta ståndpunkter.29 Adolf Schück beskriver ett samhälle med 
en överklass av rika handelsbönder och påpekar att domarna troligen kom från samma släkter som dessa. 
Carl-Johan Gardell och Jens Lerbom lyfter ännu tydligare fram domarnas roll och betecknar dem och de 
släkter de hörde till som en regional elit. Gardell jämför gruppens position med de danska godsägarnas 
under 1500-talet. Lerbom talar om en manlig, besutten och kulturell elit, som även innefattade präster-
skapet.30 Anders Andrén beskriver det medeltida samhället som ett ”tingssamhälle”, där ekonomiska, rätts-
liga och politiska frågor förhandlades på tingen, vilket dock inte skapade någon demokratisk situation utan 
gjorde domare och åldermän till en elitgrupp, sammanhållen genom äktenskapsallianser. Liksom Lerbom 
lyfter han fram att makten inte enbart grundades på släkttillhörighet och allianser, utan också på kunskap 
– läs- och skrivkunnighet och kunskap om och behärskande av lagen.31  

En viktig skillnad gentemot den sydskandinaviska situationen var, som Gardell påpekar, att det kollek-
tiva skattesystemet gjorde att det inte fanns samma intressen av eller möjligheter att expandera areellt på 
Gotland. Den regionala eliten upprätthöll snarare en balans där de övriga gårdarnas storlek och förmåga 
att betala skatt säkrades.32 Inte heller Gutalagen gav utrymme för någon godsbildning. Frälsesläkter och 
kapitalstarka, andliga organisationer kunde inte, som på fastlandet, köpa upp gårdar och bilda stora gods, 
och det var inte möjligt att donera stora egendomar till de religiösa institutionerna.33 Anders Andrén på-
pekar att de stora gårdarna under medeltiden sannolikt var större än de som syns i källmaterialet från 
1600-talet men att de inte var i paritet med godsbildningarna i Skåne, Danmark eller Östergötland.34 

Tryggve Siltberg har vid upprepade tillfällen framfört att både Gardell och Lerbom överdrivit domar-
nas makt och elitposition. Gruppen domare ingick i ett välmående storbondeskikt, som bodde på den 
rikaste fjärdedelen av gårdarna, men som, menar Siltberg, inte hade den särställning som tillskrivits dem. 
Med utgångspunkt främst i 1600-talets förhållanden på ön och Gutasagans budskap väljer Siltberg istället 
att använda ordet bonderepublik för att beskriva det gotländska samhället.35 Frånvaron av gods och en ”rätt-
vis” kyrkolokalisering lyfts fram som belägg för detta. Storbönderna fungerade som rekryteringsbas för för-
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troendeuppdrag som domarämbeten men utgjorde inte, menar Siltberg, någon sammanhållen maktgruppe-
ring. När det gäller uppförande av stenhus har han kommenterat att det under 1700- och 1800-talet uppfördes 
sådana på gårdar av olika storlek, och menar att det knappast har behövts några storgårdar för att klara detta 
under medeltiden.36 Mot det sistnämnda kan invändas att det medeltida stenhusbyggandet på flera sätt har 
varit av en annan karaktär än det sentida. Husen har generellt varit mer påkostade och byggnadssättet har 
krävt ett annat hantverkskunnande än i de yngre husen som i högre grad efterliknade trähusen och där 
byggnadstekniken var mindre anpassad efter materialet (jfr s. 264). Till skillnad från de senare byggnaderna 
tycks det inte heller i första hand ha varit bostadshusen som uppfördes i sten under medeltiden. Det kan 
också påpekas, som bland annat Ny Björn Gustafsson har gjort, att källorna generellt är sena, och att det 
finns en stor osäkerhet i hur till exempel valet av domare fungerat i praktiken under medeltiden.37  

Varken Siltberg eller exempelvis Majvor Östergren, som också vänt sig emot bilden av en elit som på 
något sätt skulle ha motsvarat fastlandets aristokrati, menar dock att samhället inte var hierarkiskt. Östergren 
poängterar däremot att makten inte var ärftlig. Den ledande klassen utgjordes av självägande bönder.38  

Olof Holm betecknar områden som präglats av en självägande bondebefolkning, dit Jämtland och 
Gotland hör, som ”självägarområden”. Han menar att något som karaktäriserat dessa har varit att handel 
och inte jordegendomar varit det främsta sättet att tillägna sig överskott. På Gotland har också hantverks-
produktionen, inte minst stenindustrin, spelat en stor roll. Inriktningen medförde, menar Holm, att dessa 
områden kom att präglas av en mindre hierarkisk struktur. Handeln gynnades av kontaktnät och relat-
ioner mellan ömsesidigt beroende parter, inte av tvång och konflikter.39  

En annan sida av debatten berör öns sockenbildning och de tidiga kyrkobyggnaderna. Tryggve Siltberg 
hör till dem som betonar det kollektiva uppförandet av kyrkor och hävdar att kyrkobyggandet inte skett på 
privat initiativ, främst med hänvisning till placeringen av kyrkorna, mitt i socknarna.40 Andra forskare, som 
Gunnar Smedberg, Sven-Erik Pernler och tidigare Adolf Schück, anser dock att sockenbildningen är senare 
än de första stenkyrkorna, vilket ger en annan bakgrund till fördelningen, och, som Schück påpekar, till de 
många kyrkorna. Både han och Gunnar Smedberg menar att Gutasagan och Gutalagen tydligt belägger 
att egenkyrkor funnits på ön och Smedberg drar paralleller till Island, där kyrkorna uppförts på enskilt 
initiativ, men för kollektivt bruk.41 Anders Andrén nämner kyrkorna i Sundre, Öja och Halla som tydliga 
exempel på sådana som varit kopplade till enskilda gårdar. Han menar dock att uppförandet troligen skett 
efter förhandling med andra gårdar och ser dessa underhandlingar som en del i den process som ledde till 
formaliserandet av kyrksocknarna, senast under 1200-talet.42 En del av de storgårdar som de tidiga kyr-
korna varit knutna till kom sannolikt senare att omvandlas till prästgårdar. Andrén antar att socknarna 
bör ha övertagit ansvaret för kyrkorna senast vid 1200-talets mitt, vilket förmodligen sammanfallit med 
ombildningen av prästgårdarna. Bakgrunden som storgårdar förklarar bland annat de kastaler och kastal-
liknande byggnader som ingått i några av dem.43 Flera av de ofta exklusiva stenbyggnader som det finns 
rester av vid prästgårdarna är dock uppförda efter att socknarna bör ha tagit över förvaltningen. Här är 
det kanske istället socknarnas, och kyrkans, självständighet som avspeglas. Prästgårdsbyggandet kan under 
denna tid förmodligen också ses som en del av de påkostade kyrkobyggnadsprojekten. 

Sammanfattningsvis har öns särställning gentemot kronan och kyrkan tillsammans med frånvaron av stora 
godsbildningar och ett formellt frälse i kombination med den ekonomiska inriktningen och högkonjunkturen 
skapat speciella förutsättningar och behov som de medeltida byggnaderna behöver ses mot bakgrund av. 
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1991, s. 78–99; Markus 1999, s. 88; Andrén 2010, s. 33–41 
42 Andrén 2010, s. 36, 47–54; 2011a, s. 151 
43 Gardell 1987, s. 50–51, 61, 64; Andrén 2010, s. 40, 54; 2011a, s. 38–40, 151. Av den norska Gulatingslagen framgår, 
som Gunnar Smedberg påpekat, att ingen jord fanns knuten direkt till kyrkorna. Prästernas gårdar var deras enskilda. 
På Island hade kyrkorna visserligen stora jordegendomar, men dessa var privatägda. Den kyrkoägare som skänkte jord 
till kyrkan behöll den i praktiken själv och slapp samtidigt betala tionde. På Island har de som låtit bygga kyrkor själva 
låtit prästviga sig, och alltså fungerat som präster i den egna kyrkan, något som förbjöds för dem som samtidigt innehade 
andra ämbeten 1190 (Smedberg 1973, s. 64, 110, 153). I Gutalagen saknas bestämmelser som rör prästjord och präst-
gård. Den stadga om prästernas rättigheter som finns från slutet av 1500-talet uttalar endast att gamla sedvänjor skulle 
råda och att prästerna skulle vidmakthålla det de mottagit från sina företrädare. Inte förrän 1723 kom några gemen-
samma riktlinjer för hur prästgårdarna skulle utformas (Svahnström 1951, s. 459; 1962, s. 38, 40–41). 



Träbyggnader 
Om det alltså finns vissa signifikanta skillnader mellan bebyggelsen på Gotland och på det svenska fast-
landet under högmedeltid är dessa betydligt mindre under tidig medeltid, före stenhusbyggandet – så långt 
detta går att avgöra. Jämförelsevis få arkeologiska undersökningar har gjorts, som kan ge en bild av går-
darnas medeltida bebyggelse. Både treskeppiga hus och mindre, encelliga sådana har funnits.44 En skill-
nad, jämfört med Uppland, är att inga stora hallbyggnader från tidig medeltid har undersökts och att 
belägg för grophus är mycket ovanliga.45 Lämningar efter mindre, encelliga hus är det som oftast  
framkommer vid undersökningarna. Ett treskeppigt hus vid Vallhagar, daterat till vikingatid–tidig medel-
tid, är en av få representanter för denna byggnadstyp.46 Från kvarteren Kaptenen och Fänriken söder om 
Visby finns andra exempel. Av de lämningar efter huskonstruktioner från vikingatid–tidig medeltid som 
undersökts här har två varit treskeppiga.47  

Bland byggnaderna från den här tidsperioden har sannolikt både hus med flätverksväggar och bygg-
nader uppförda i skiftesverksteknik funnits. I det så kallade bulverket i Tingstäde, där dendrokronologida-
teringarna pekar på ett uppförande under 1120-talet, har skiftesverk dominerat, men även knuttimring 
och stavverk finns representerat.48 Även det högmedeltida bostadshuset vid Bingeby utanför Visby kan ha 
varit knuttimrat. Här fanns virke till en knuttimrad konstruktion bland det brända och halvbrända 
material som kastats ned i gårdens brunn.49 

De tidiga ramverkshusen har varit förankrade med jordgrävda stolpar i vägglinjen, medan de senare 
stod på en stengrund. Även i de hus där nedgrävda stolpar använts har stenar i flera fall lagts som underlag 
för det mellanliggande väggtimret. De dateringar som finns tyder på att båda byggnadssätten använts 
parallellt under en relativt lång övergångsperiod. Det finns både exempel på byggnader från 1100-talet 
som varit uppförda på en syllstensram och på högmedeltida hus med stolpar i vägglinjen. Ett exempel på 
det sistnämnda är en ekonomibyggnad från Hellvigs i Fole (se s. 261). I Visby finns exempel på hus som 
stått på hel syllstensram först från 1200-talet och framåt.50 

Ett tydligt exempel på det ändrade byggnadssättet finns från Fjäle i Ala, där ett hus uppfört med jord-
grävda stolpar delvis överlagrats av ett som stått 
på kalkstensram (hus 3). Huset har varit cirka 
7x5 m stort och förmodligen haft två rum, en 
stuga och en förstuga. I den förra har en hörn-
placerad eldstad funnits. Här hittades slitna sil-
vermynt från slutet av 1100- eller början av 
1200-talet, men även keramik som daterats till 
cirka 1200–1350. Fyndmaterialet från den 
äldre byggnaden (hus 4) pekar mot en använd-
ning under vikingatid. Trärester från stolphålen 
har 14C-daterats till vikingatid–tidig medeltid. 
Detta äldre hus har varit 5,5×10,5 m stort och 
encelligt, frånsett vad som möjligen varit en 
smal, öppen svale längs den södra kortändan. 
Ytterligare två byggnader tolkades som ram-
verkshus med stolpar i vägglinjen. Trärester 
från dessa (hus 5 och 2) daterades till cirka 
1000–1100-tal respektive 1100–1200-tal.51  

                                                        
44 Jfr. Widerström 2004, s. 116–117; manus 
45 Möjliga grophus finns bl.a. registrerade på Stora Karlsö (FMIS Eksta 219:1, 222:1). 
46 Widerström 2004, s. 118. Huset var 5×10,5 m stort. I en yngre fas har det ersatts av ett på stensyll. 
47 Wickman-Nydolf 2011, s. 39–43. Lämningar efter sex byggnader undersöktes. De treskeppiga husen har varit 4×7 
respektive 4×8 m stora. 
48 Bendegard 1989, s. 50; Rönnby 1990, s. 38; 1995 
49 Gerdin 1987; 2007 
50 Zerpe 2001 
51 Carlsson 1979, s. 130–132; 1981; Carlsson & Pettersson 1979, s. 164–166; jfr Zerpe 2001, s. 34. Från hus 3 finns en 
14C- datering till 994–1269 (2σ, 95,4% sannolikhet). Det är tänkbart att svalen i hus 4 är sekundär eller att stolphålen 
istället representerar en ut- eller ombyggnad. Från stolphålen i svalen fanns en något yngre 14C-datering, till 987–1276 

Figur 87. Rekonstruktion, Fjäle hus 4. Efter Carlsson 1981. 



Vid rekonstruktionen av hus 4 har detta tolkats som ett skiftesverkshus (figur 87). Ett par stolphål med 
smalt mellanrum antas ha flankerat ingången. Tätt sittande stolpar har även funnits mitt på båda lång-
sidorna, samt i det sydöstra hörnet, längs långsidan. Den täta stolpplaceringen har antagits markera föns-
teröppningar respektive en andra ingång i huset. Tolkningen motiveras dock inte närmare i texten.52  
I senare tiders skiftesverksbyggnader finns det gott om exempel på skiftande avstånd mellan väggstolpar. 
Detta tycks dock inte sammanfalla med några fönsteröppningar.53 En förklaring är att olika virkeslängder 
kan ha använts. Vid hus 4 i Fjäle är dock även en annan tolkning möjlig, vilket också Dan Carlsson är 
inne på i sin diskussion kring den stora spridningen i 14C-dateringarna. Delar av stolparna kan ha bytts ut 
och huset byggts om vid flera tillfällen.54  

Varken belysningsredskap eller fönsterglas nämns bland fynden i det som skrivits om fjäleundersök-
ningarna. Större delen av fyndmaterialet är dock inte publicerat. Inte heller i det material som finns till-
gängligt från undersökningen i Gotlands museums magasin finns dock några sådana fynd.55 

Också vid Burge i Lummelunda har både hus uppförda med jordgrävda stolpar och sådana på syll-
stensgrund undersökts. De förra har daterats till vikingatid–tidig medeltid. Huset på syllstensgrund kan, 
utifrån dateringen av keramikfynden, ha varit högmedeltida.56  

Ett tredje exempel på en plats där en cirka 3×5 m stor byggnad med jordgrävda stolpar ersatts av 
en på syllstensgrund finns från Fröjel. Utifrån fyndmaterialet har byggnaden tolkats som en verkstad 
där gjutning av silverföremål och hornhantverk ägt rum. Material från en av härdarna har 14C-daterats 
till cirka 970–1126.57 Vid samma gård har två 10×6 m stora stolpburna byggnader konstaterats.  
Dateringen av dessa är dock osäker.58  

Vid Snauvalds i Västergarn undersöktes 2012 en medeltida husgrund 150 m väster om den romanska 
kyrkoruinen. Utifrån fyndmaterialet daterades byggnadslämningen till tidig medeltid, cirka 1150–1250. 
Troligen har en indelning i två rum funnits, där ingången på västgaveln har lett in till en förstuga och med 
en ugn i det inre hörnet av stugan. Husgrunden beskrivs som närmast identisk med den yngsta grunden i 
Fjäle i Ala, men med spegelvänd grundplan.59  

De redan nämnda undersökningarna av en medeltida ödegård vid Stora Hellvigs i Fole skedde till en 
början i tron att det rörde sig om husgrunder från järnåldern.60 På platsen visade det sig i stället finnas 
grunder efter fyra högmedeltida byggnader som varit grupperade runt en gårdsplan. Även en stensatt väg 
kunde konstateras, med förgrening in på gården. Två av byggnaderna hade legat med långsidan mot 
vägen. Det förmodade bostadshuset hade varit placerat längst in på gården. Grunden var 7×12 m stor 
och uppförd som en meterbred skalmur av kalkstensblock. Huset har haft två rum, troligen en förstuga 
och en stuga. I det inre hörnet i den senare fanns en eldstad. Den västra muren, förstugans gavelmur, var 
bredare, och Erik Bohrn diskuterar om det här har funnits en trappa till en övervåning över förstugan. 

Grund två var lika stor som det förra, 7×12 m stor, men indelad på längden i tre jämnstora rum. Längs 
långsidan tycks en svalgång ha löpt. Mittenrummet har, till skillnad från de flankerande rummen och 
resten av gårdens byggnader, varit murat. Bottenvåningen kan ha varit tunnvälvd. Möjligen är det en 
fristående tornbyggnad, cirka 3,5×5 m stor utvändigt, som senare byggts in i längan. De tre rummen har 
haft separata ingångar, och byggnaden har tolkats som en förrådsbyggnad, en loftbod. Den tredje bygg-
naden vid Hellvigs sannolikt ett ramverkshus, var cirka 5,5×12 m stor och hade jordgrävda stolpar i vägg-
linjen. Mellan stolparna låg strängar av kalksten. Lämningarna efter det fjärde huset var något mer otyd-
liga. Här fanns 6,5 m lång en rad kalkstensblock som tolkades som ena sidan i en syllstensram. 

                                                        
(2σ; 95,4% sannolikhet). Från husets sydöstra stolpe, som avvek i utseendet från de övriga, finns ett par senare date-
ringar, vilket, om det daterade materialet verkligen kommer från samma byggnad, gör det troligt att huset varit i bruk 
åtminstone in i högmedeltid (jfr Widerström, manus). 
52 Carlsson 1979, s. 133–136, fig. 134; 1981, s. 42, fig. 8; Carlsson & Pettersson 1979, s. 167, bild 4 
53 Jfr Clemmensen 1937; Henriksson 1996 
54 Carlsson 1979, s. 135 
55 Carlsson 1979, s. 127, 130. Enligt Dan Carlsson (muntligen 2014), finns det troligen inget fönsterglas bland fynden. 
Inget sådant har heller påträffats vid genomgång av fynden i Gotlands museums magasin 2014 och 2017. Det var dock 
något oklart om alla fynd fanns samlade där.  
56 Thunmark1976, s. 130–131; 1979; Thunmark-Nylén 1979 
57 Gustafsson & Söderberg 2007, s. 99–98; Ua-18941, 1000,75, kalibrerad datering 94% sannolikhet 968-1226 AD 
(OxCal v4 3.2) 
58 Carlsson 1999b, s. 60; Widerström, manus 
59 Kilger et al. 2014 
60 ATA Go Fole sn, dnr 2430/37, dnr 425/38 



Fyndmaterialet från undersökningen innefattar flera anmärkningsvärda föremål, som locket till ett 
emaljerat rökelsekar, huvudet till en stridsklubba i brons och den övre hälften av en destruerad sigill-
stamp i brons. Sigillstampen har föreslagits ha hört till Bro settings domhavande. Bland fynden märks 
också den ena armen av en dubbel ljushållare med spiralvridna armar och en möjlig blosshållare.  
I närheten, på Lilla Hellvigs ägor, har ett luminarium påträffats vid dikesgrävning. Av de fynd som 
kunnat dateras uppges inget vara yngre än 1300-talets mitt.61 

Utanför murarna i Visby har lämningar efter gården Bingeby undersökts. Dateringarna är desamma 
som vid Hellvigs, från mitten av 1200-talet och fram till mitten av 1300-talet, och även här låg byggnaderna 
löst grupperade runt en gårdsplan. En av husgrunderna hade en eldstad och har tolkats som ett bostadshus. 
Grundplanen påminde om den som dokumenterats i en murad byggnad i Roes i Öja. Ingången på gaveln 
ledde in till en förstuga med en avdelad, mindre förrådskammare på sidan. I stugan var eldstaden placerad 
i det inre hörnet, mot kammaren. Byggnaden har brunnit och gårdens brunn tycks efter branden ha gjorts 
obrukbar genom att fyllas igen, bland annat med halvbränt virke som troligen kommer från bostadshuset. 
Bland fynden i brunnen fanns, som tidigare nämnts, knuttimrade delar. Vid undersökningarna hittades två, 
möjligen tre, ljushållare av järn samt en möjlig del av en oglaserad keramikljusstake. Vidare tillvaratogs flera 
fynd av fönsterglas av blandad ålder. Glaset är dåligt bevarat, men flera av fynden är sannolikt medeltida. 
Bland dessa finns en avlång, kröjslad skärva blått, 4–5 mm tjockt glas, samt ett fragment med en möjlig, 
bemålad bård. 62 I husets grund ingick på flera ställen återanvända byggstensdetaljer av kalksten. Anna-Lena 
Gerdin menar att dessa kan ha tillvaratagits från stenhuggarnas arbetsplatser och återanvänts här.63 

Merparten av de medeltida byggnadslämningar som undersökts på Gotland hör till tidig- och hög-
medeltid. Senmedeltida bebyggelse är sämre representerad. Vid Langhammars på Fårö har dock läm-
ningar efter en ödeenhet med åtta synliga husgrunder, förmodligen hörande till två gårdar eller partar, 
med dateringar fram till medeltidens slut undersökts. Två av husgrunderna är tolkade som lämningar efter 
bostadshus som avlöst varandra. Det äldsta har utifrån föremålsfynd daterats till 1100-tal, medan det 
yngre har använts fram till omkring 1530, då gården övergavs. Båda byggnaderna har varit uppförda på 
en syllstensram av sten. Det yngre av husen hade sin ingång på långsidan och mätte 7×14 m, vilket Majvor 
Östergren anmärker är dubbelt så stort som de mangårdsbyggnader på Fårö som kan beläggas arkivaliskt, 
genom syneprotokoll, från 1700-talet. Fyndmaterialet var dessutom rikt, med bland annat sjutton silver-
mynt och flera kopparföremål. Östergren menar att detta tyder på att gården varit relativt välbärgad.64 
Bland fynden fanns en fönsterglasskärva och två ljushållare av järn.65 

Trähusbebyggelsen dominerade helt på ön fram till senare delen av 1700-talet, då skattelättnader 
gjorde det fördelaktigt att bygga stenhus. Skiftes-
verk – bulhus – har varit vanligast, men liksom 
under medeltiden har även knuttimring före-
kommit. Byggnadsmaterialet har i regel varit 
furu, oavsett byggnadsteknik. Pehr Arvid Säve 
(1811–87) beskriver på 1870-talet hur man-
gårdsbyggnaderna ”ännu i mans minne” var 
enkla, låga ”knutslagna” hus, eller bulhus. På  
taken fanns ofta torv eller stenflis.66 Både bulhus 
och enstaka knuttimrade byggnader från åt-
minstone 1600-talet finns bevarade. Inga säkert 
daterade, medeltida träbyggnader finns däremot 
kvar.67 Säve avbildar dock en ”nystuga” i skiftes-
verk, från Alvene i Vallstena, som hade inskriften 

                                                        
61 af Ugglas 1938; Bohrn 1942; Stolt 1983; Lindström 2007, s. 155; ATA Go Fole sn, dnr 2430/37 och 425/38; SHM 
inv. 21993 
62 Falck 1976, s. 17; Gerdin 1987, s. 22–36; 2007, s. 123–125, 132–136; ATA Go Visby lfs. Bingeby, dnr 321-634-2004 
63 Gerdin 1987, s. 23 
64 Östergren 2004a, s. 72–74 
65 GF dnr 431-5764-05, fnr 516; dnr 431-379-1996, fnr 55 
66 Säve [1941], s. 142.  
67 Från Hägdarve i Akebäck finns ett knuttimrat fähus som Stefan Haase menar kan vara från slutet av 1600-talet (ATA, 
dnr 6279/90). I Visby finns bland annat ett knuttimrat hus i kvarteret Slupen, troligen från 1600-talet (Stenberger 1943, 
s. 74). På Bungemuseet finns ett knuttimrat hus från Hall, med ingång från gaveln, som Haase menar möjligen kan vara 
medeltida, troligen med tanke på planformen (Haase & Ström 2004, s. 14, 19).  

Figur 88. Skiftesverksstuga i Alvene i Vallstena, avbildad av P.A. 
Säve 1827. Säve uppger att årtalet 1424 fanns inhugget i väggen 
och tolkar detta som byggåret. Fönstret på gaveln är dock sannolikt 
upptaget senare. UUB R623:4, 439. Public Domain. 



”Ao 1424” inhuggen i väggen. Byggnaden var envånig, hade ingången mitt på långsidan och ett glasfönster på 
gaveln, möjligen insatt under 1700-talet (figur 88).68  

Gunnar Svahnström har, i en beskrivning av bebyggelsen i Hablingbo, konstaterat att det år 1741 på 
de flesta av de 30 skattlagda gårdarna, uppdelade i ett 60-tal gårdsdelar eller parter, dels fanns en daglig-
stuga med förstuga och loft, dels en gäststuga med förstuga, men utan loft. Dagligstugorna hade generellt 
två fönsterfack och en spis med bakugn av tegel. Från förstugan ledde en trappa upp till ett loft, där bland 
annat säd förvarades. I gäststugorna fanns spisar med huggen omfattning.69 Gäststugan motsvaras av det 
Säve benämner nystuga. Denna hade delvis samma funktion som de tidigare högstugorna, vilka enligt 
Säve kunde delas mellan flera granngårdar, och som även kunde kallas malsta, målad stuga. Högstugorna 
kunde användas som nattstuga för gäster, eller 
vid gästabud, möten och högtidliga besök. 
Namnet malsta refererar till att högstugorna ofta 
var rikt utsmyckade. Säve uppger att fönstren i 
dessa hade små, bemålade fönsterrutor av det 
slag som det finns åtskilliga bevarade exempel 
på framför allt från 1600-talet och första halvan 
av 1700-talet och beskriver att det ännu på 
1820-talet fanns sådana högstugor bevarade, 
bland annat vid Broskogs på Fårö. I början av 
1800-talet fanns liknande byggnader kvar vid 
fyra gårdar i Bunge. Vid Petsarve i Eke fanns en 
med årtalet 1618 inskuret.70 På Färöarna be-
nämns motsvarande rum glasstugor. Många av 
dessa tycks tidigare ha varit sovstugor som 
byggts om till representativa rum med glasföns-
ter. De äldsta beläggen för sådana finns från se-
nare delen av 1500-talet.71 De högstugor Säve 
beskriver från Gåsemora på Fårö och Åisarve i 
Bäl var båda byggda som övervåningar på sten-
hus. Båda var bemålade invändigt och hade två 
par fönster på gaveln, symmetriskt placerade.72 

John Kronborg Christensen menar att de 
bemålade fönsterrutorna från 1600-talets första 
år i Lunderhagsstugan på Bungemuseet (figur 89) kan komma från en malsta. Huset, som flyttades från 
Lunderhage i Fleringe 1909, räknas som det äldsta bevarade bulhuset på Gotland.73 Under ett äldsta 
skede, som Christensen menar kan dateras till 1500-talets sista årtionden, utgjordes huset troligen av en 
ryggåsstuga med förstuga samt stuga med hörnplacerad eldstad. En loftvåning i knuttimmer och korsvirke 
har senare byggts till, möjligen 1686, ett årtal som finns inristat på en av loftets bjälkar. Väggarna är idag 
välbevarade medan fönstren är upptagna senare. Dagens fönster är rekonstruerade och kopior av de be-
målade rutorna från början av 1600-talet sitter i två avlånga, liggande fönster i den höjda, knuttimrade 
delen av väggen på byggnadens bakre gavel. Det går inte att avgöra hur öppningarna sett ut i den äldsta 
byggnaden, men Christensen menar alltså att glasmålningarna inte funnits i stugan utan i en separat 
högstuga eller malsta. Förutom dessa finns tio rygghuggna, bemålade bulplankor som kan komma från 
samma byggnad. Christensen förmodar att malstan revs vid mitten av 1700-talet då den efterträddes av 
en ny högstuga, som också den var riven då Lunderhagehuset inköptes 1909. Istället kompletterades går-
den därför med en högstuga från Lergrav i Rute.74  

                                                        
68 UUB R623:4, 439 
69 Svahnström 1962, s. 45, 47 
70 Säve [1941], s. 146–147; UUB R623:1, 434 
71 Stoklund 1982 
72 Christensen 1988, s. 116–117; UUB R623:1, 1004; UUB R623:4, 438 
73 Clemmensen 1937, s. 229; Christensen 1988 
74 Christensen 1988, s. 95–97, 101–105, 108–109, 113–117, not 9 och 17. Originalrutorna inköptes av P.A. Säve och 
ingår idag i Gotlands museums samlingar (GFA141–144). 

Figur 89. Bemålade fönsterrutor i Lunderhagehuset från Fleringe.  
Huset är flyttat till Bungemuseet och där finns kopior av glasmålningarna. 
Originalen förvaras på Gotlands museum. Foto: Linda Qviström. 



Vid Ronnings i Grötlingbo har delar av en liten malsta bevarats, senare återanvänd i ett lambgift. Stugan 
kan ha varit cirka 6,7×4,2 m stor och möjligen äldre än den som funnits vid Lunderhage. Här syns de ursprungliga 
fönsteröppningarnas placering, i gavelbandet. Öppningarna är endast 15 cm höga och 32 cm breda.75  

Linné anmärker på 1740-talet att bostadshusen på Gotland hade skorstenar men saknade spjäll och iso-
lerade grunder.76 Ett drygt halvsekel senare beklagar även Stephan Bennet i en hushållningstidskrift frånva-
ron av spjäll och isolering ”detta på en för windarnes häftighet utsatt ö”. Anledningen, menar han, var att 
spisarna var murade av kalkstensflis som då den förbrändes avgav ett skadligt ”kalkos”. Av denna anledning 
hade han viss förståelse för att förordningen om att isolera husen och använda spjäll, för att spara bränsle, 
inte efterföljdes.77 Inte heller senare under 1800-talet användes spjäll, däremot började spisarnas öppningar 
efter hand täckas för med en trälucka, vilket fick till följd att eldens ljus skymdes och en mindre lysspis började 
användas, för trästickor. P.A. Säve förklarar frånvaron av spjäll med ett behov av ventilation i den täta stu-
gan, där dels allt husfolk sov, dels mat förvarades på och bland takbjälkarna. Trängseln, som gjorde att Säve 
menar att ventilation behövdes i stugorna, skilde sig dock knappast från många andra delar av landet.78  

Stenhus 
Med början under 1100-talet, troligen från mitten av detta århundrade men framför allt under 1200- och 
1300-talet, har murade byggnader uppförts på ett stort antal gårdar runtom på Gotland. Gunnar Svahn-
ström uppger att det finns belägg för omkring 175 stenhus på landsbygden.79 Enligt en senare beräkning kan 
stenbyggnader beläggas vid minst 200 gårdar. På flera av dessa gårdar har mer än ett stenhus funnits.80 

Från ett par byggnader finns dendrokronologiska dateringar, i övrigt är tidsbestämningarna huvud-
sakligen stilhistoriska. I många fall är det dock svårt att närmare datera byggnaderna, vilket skillnaderna 
i de olika dateringarna i flera fall visar. Till den äldsta generationen stenbyggnader hör kastalerna. Virke 
från kastalen i Gammelgarn har daterats till efter 1211 och från Kruttornet i Visby finns dateringar till 
1160–61.81 Det finns dock även andra stenhus som daterats till romansk tid. Huset vid Fardume i Rute är 
ett sådant exempel. Lithberg menar att det, med tanke på ljusöppningens och dörrens utformning, skulle 
kunna höra till 1100-talet. Gun Westholm ansluter till denna datering, medan Gunnar Svahnström menar 
att huset är från 1200-talet och att byggnaden är något senare än gårdskastalen, som han anser hör till 
början av samma århundrade.82 

De medeltida, murade husen med huggna detaljer, som omfattningar runt portaler, väggskåp och ljus-
öppningar, är påkostade på ett helt annat sätt än de senare uppförda stenhusen, från senare delen av 1700-
talet och framåt.83 De olika byggnadsgenerationerna skiljer sig åt även på andra sätt. Utformningen och 
placeringen av fönster utgör en av de mest påtagliga skillnaderna. 

Torn och tornhus 
Utöver Kruttornet, som byggts in i ringmuren i Visby, har runt femton byggnader karaktäriserats som 
kastaler på Gotland. De flesta finns i anslutning till kyrkor, men det har också funnits fristående torn på 
gårdar längre bort från dessa. Även de byggnader som inte betecknats som kastaler är i många fall tornlika, 
och i äldre beskrivningar används begreppen kastal eller kastell ofta generellt för de medeltida stenhusen.84 
En del, som Kastelle i Vamlingbo, kan karaktäriseras som ett mellanting mellan kastal och magasinsbyggnad. 
Tornhuset har haft 2 m tjocka murar och två kryssvälvda rum i bottenvåningen. Även den grund som nyligen 
undersökts i Hamra, cirka 200 m öster om kyrkan, hör till en kastalliknande byggnad. Murarna har varit 2,4 
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m tjocka och de två likstora rummen i bottenvåningen tycks ha varit tunnvälvda.85 Kastalen vid kyrkan i 
Fröjel och den äldsta delen av prästgårdskomplexet i Lau tycks ha varit av liknande karaktär (jfr figur 90).86 

Kastalerna betecknas i regel som försvarstorn, men en förmodad användning är också som säker för-
varingsplats, för varor eller annan egendom. En del av dem, som kastalen i Sundre, har en tydlig försvars-
mässig utformning med högt sittande ingång och mycket tjocka murar (figur 94). I flertalet av tornen är 
det försvarsbetonade utseendet dock av mer symboliskt slag.87 Christian Lovén påpekar att det i de kastaler 
som finns i anslutning till kyrkor på fastlandet är svårt att alls påvisa någon försvarsfunktion.88  

I Gammelgarn, Lärbro, Gothem och i Kruttornet i Visby har latriner konstaterats, vilket har tolkats 
som en följd av tornens funktion som försvarsbyggnader men har även setts som en indikation på att de 
använts som bostäder.89 Detta tillbakavisas bland annat av Erik Lundberg, som påpekar att avsaknaden 
av eldstäder visar att de inte har använts permanent för detta ändamål. Själv jämför han tornbyggnaderna 
på Gotland med fastlandets källarstugor.90 Både i Visby och på landsbygden har avträden funnits i anslut-
ning till representativa rum, vilket kan vara en delförklaring även i tornbyggnaderna. 

Tornen utgör alltså inte någon helt enhetlig grupp, och alla är inte heller samtida. Några av de äldre, 
fristående tornen har senare, under 1200- och 1300-talet, byggts ihop med andra stenbyggnader. Kastalen 
i Lau har nyss nämnts, men även den i Kräklingbo och kanske också den i Ardre har integrerats i präst-
gården. Vid Fardume i Rute kompletterades kastalen med ett nytt stenhus under 1200-talet. Det är även 
tänkbart att mittdelen i den byggnad som tolkats som en loftbod vid Stora Hellvigs i Fole från början kan 
ha utgjort ett mindre, fristående stentorn. 

Kastalerna räknas, som redan nämnts, som hörande till de äldsta generationerna av stenhus på Got-
land, troligen från senare delen av 1100-talet och början av 1200-talet. Även senare, under 1200-talet och 
under 1300-talet, uppfördes hus med tornlika delar, vilka dock skilde sig från de tidigare tornen genom 
att inte på samma sätt vara försvarsbetonade och genom att vara integrerade i större byggnadskomplex. 
De kvarstående byggnaderna vid Vatlings och Stora Hästnäs (se nedan, s. 268) har höga partier som varit 
hopbyggda med låga, envåniga byggnadsdelar, och som därmed stuckit upp som torn. Detsamma har  
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Figur 90. Plan över prästgården i Lau. Uppmätning 1933 E. Kjellmark. ATA. Efter Lagerlöf & Stolt 1975. 
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gällt flera av prästgårdarna. I Linde har den högre delen varit 
placerad över förstugan, precis som i Vatlingshuset. Gunnar 
Svahnström påpekar att de höga partierna ofta sänktes vid se-
nare ombyggnader, samtidigt som resten byggdes på, på höj-
den, för att byggnaderna bättre skulle passa in i senare tiders 
ideal. Ett tydligt exempel på detta utgör prästgården i Gröt-
lingbo, där ombyggnaden finns arkivaliskt belagd till 1717.91  

Två tredjedelar av kastalerna finns i anslutning till kyrkor 
och de är också på många sätt lika de samtida kyrktornen 
med tjocka, slutna väggar och få ljusöppningar. Anders 
Andrén påpekar att det i de flesta fall där en kastal funnits 
vid en kyrka inte finns belägg för något romanskt torn, att 
dessa i princip tycks ha uteslutit varandra.92 I Gammelgarn, 
där en av de bäst bevarade kastalerna finns (figur 91) har den 
äldsta stenkyrkan på platsen, ungefär 6 m från kastalen, inte 
haft något torn. Det som idag kan uppfattas som ett sådant 
är en bevarad del av den romanska kyrkans långhus, av 
Johnny Roosval och Erland Lagerlöf daterat till 1200-talets 
första fjärdedel.93 Förutsatt att den konsthistoriska date-
ringen stämmer kan kastal och kyrka här ha uppförts i ett 
sammanhang. Virke från kastalen har daterats till efter 
1211.94 I sitt nuvarande skick har kastalen sex våningar. Yt-
terligare en kan ha funnits. Grundplanen är kvadratisk med 
9 m i sida. Murarna är uppförda av tuktad kalksten i skal-
murar. I botten finns en halvkällarvåning – golvet har varit 
beläget ungefär en halv meter under dagens markyta. Vå-
ningen har haft ett bjälklagstak och en smal ljusglugg i söder. 
I våningen ovanför avsmalnar murarna 0,5 m ovanför gol-
vet, så att en avsats bildats – möjligen använd som sittbänk. 
På nästa våning finns tornets huvudingång, belägen cirka 1,8 
m ovanför nuvarande markyta, åt öster. Innanför dörröpp-
ningen syns en bomränna och det finns spår efter en trappa 
som lett upp till ingången. På samma våningsplan finns 
smala ljusöppningar åt norr och väster. På våningsplanet 
över detta finns en öppning efter en latrin. Här finns också 
ljusgluggar åt söder, öster och tre håll, åt norr, söder och väs-
ter, den sistnämnda något mindre än de båda andra. Upp 
till femte våningen har alla plan varit avdelade med bjälklag. 
Den femte våningen är däremot tunnvälvd. Här finns ljus-
öppningar i norr och söder, och i den östra muren sitter en 
smal och hög öppning, varifrån en trappa leder till översta 
våningen. Även här har Erik Bohrn sett spår efter vad han 
tolkar som en latrin. Tornets ljusgluggar är upptill täckta av 
liggande hällar och inåt snedsmygiga.95  

Inte heller i Sundre har den äldsta stenkyrkan haft något 
torn. Detta uppfördes senare, sannolikt vid mitten av 1200-
talet.96 Den runda kastalen mäter 12 m i diameter och är be-
varad till 12 m höjd. Murarna är 2,5 m tjocka och den ur-
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Figur 91 (överst). Kastalen och kyrkan i Gammelgarn. 
Foto: Linda Qviström.   
Figur 92 (mitten). Kastalen i Lärbro. Efter Wollin 1935e. 
Figur 93 (nederst). Kastalen i Sundre. Den smala, 
rundbågiga ljusgluggen till höger är ursprunglig. 
Foto: Linda Qviström. 



sprungliga ingången belägen 5 m över marken. Utöver porten finns en ursprunglig, smal glugg med rund-
bågig omfattning. Hur många av de övriga sex smala gluggarna som funnits från början är oklart. En är igen-
murad och flera är upptagna eller förstorade i sen tid. 

I Lärbro har den äldsta stenkyrkan på platsen enligt Nils Wollin däremot haft ett torn, möjligen uppfört 
i början av 1200-talet.97 Det nuvarande, åttkantiga tornet är senare. Timret i tornets bjälklag har dendro-
kronologidaterats till 1339–42.98 Om kastalen är äldre än eller samtida med det romanska kyrktornet är 
dock oklart. Kastalen är rektangulär, uppförd i tuktad kalksten med huggna hörnkedjor och omfattningar 
och belägen mycket nära kyrkan. Den understa halvkällarvåningen är tunnvälvd. Hit ned leder en ingång 
från öster. Även nästa våning har en rundbågig portal från samma håll, som via en utvändig trätrappa.  
I tredje våningsplanet har ett avträde funnits och murtrappor som lett vidare till de övre våningarna.  
I murtrapporna och tornrummen sitter ett fåtal smala ljusspringor. Överst finns sekundära ljudgluggar, 
upptagna i samband med att byggnaden börjat användas som klocktorn.99  

Både romanska kyrktorn och samtida, fristående torn ses ofta som en företeelse och ett uttryck som 
var kopplat till den världsliga makten.100 Den fristående ställningen gentemot kungamakten och frånvaron 
av ett formellt frälse på Gotland gör det dock mer osäkert vad de romanska tornen representerar här. 
Anders Andrén pekar på frånvaron av västgallerier på ön och menar att kopplingen mellan storgårdar 
och kyrkor inte är lika uttalad som i övriga nordiska centralbygder. Han noterar att det generellt finns få 
aristokratiska uttryck i arkitekturen, utöver de romanska tornen.101 Det finns dock även kopplingar till den 
europeiska frälsearkitekturen i de övriga stenbyggnaderna. Förutom att dessa i sig sannolikt kunnat upp-
fattats som ett maktuttryck, om inte annat av besökare utifrån, kan detaljer som gallerigångar och kopp-
lade fönster ses som referenser till en europeisk, aristokratisk arkitektur – även om uttrycken i detta sam-
manhang kan ha haft en annan innebörd. Det är troligt att de som låtit uppföra både torn och palatsliknande 
byggnader genom sina kontakter har varit medvetna om de signaler om makt och försvar de sände ut.  

Förrådsbyggnader 
Flera av de byggnader som bevarats, och förmodligen en stor del av de som rivits, har varit förvarings-
byggnader eller inrymt förrådsutrymmen. I några av dessa har även mer representativa utrymmen funnits, 
i likhet med de i stadens magasinsbyggnader, som vi återkommer till. Även övriga magasinsbyggnader 
kan under sommarhalvåret ha fungerat som högstugor och använts vid fester, som nattstugor för gästande 
och för bostadsändamål för den egna gårdens bruk.102 Möjligen har en del representativa utrymmen, liksom 
i staden under medeltiden, varit kopplade till handeln. 

Några av de byggnader som karaktäriserats som magasinsbyggnader har närmast varit palatslika. 
Detta gäller exempelvis den vid Bringes i Norrlanda, som har varit 10×15 m stor i plan och haft huggna 
hörnkedjor och omfattningar (figur 9). På stilhistorisk grund har huset daterats senast till mitten av 1200-
talet, något som stämmer överens med den senare gjorda dendrokronologidateringen till cirka 1242.103 
Byggnaden har haft två kryssvälvda, likstora rum i vardera av de två våningsplanen (se figur 94). Utifrån 
de få spår av väggöppningar som finns bevarade menar Erik Lundberg att rummen enbart haft smala 
gluggar. På det övre planet har ett avträde funnits på baksidan, mellan de båda rummen. Till skillnad från 
i andra magasinsbyggnader har det funnits en inre förbindelse mellan rummen i bottenplanet, och en 
invändig trappa i mellanväggen har lett upp till övervåningen. Längs husets långsida har en smal, tunn-
välvd korridor löpt. I gångens bottenvåning fanns en ingång ungefär på mitten av denna. Från korridoren 
fanns det sedan ingångar till vardera av bottenvåningens rum. På övervåningen har gången haft fyra 
öppna gallerifönster, vilket gjort att den liknat de gallerigångar som finns vid en rad av öns kyrkor.  
I rasmassorna från byggnaden har både delar av kolonnetter och kapitäl till öppningarna hittats.104 Det 
är svårt att se att gallerigången skulle ha haft någon praktisk funktion som ljusinsläpp, eftersom den varit 
placerad utanför rummen, med en vägg som var sluten bakom, frånsett dörren. Mer sannolikt är att den 
i första hand haft en dekorativ funktion och bidragit till att ge byggnaden ett representativt utseende. 
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Kopplade fönster och gallerigångar av det här slaget ingick i den europeiska stenarkitekturen och använ-
des bland annat i palatsbyggnader. Erik Lundberg jämför Bringeshuset med palatsanläggningar som den 
i Wartburg. Liknande öppningar har bland annat också använts i de norska, högmedeltida loftbodarna, 
som varit statusbyggnader på gården, och även i de senare, svenska loftbodarna.105  

Byggnaden vid Unghanse i Öja, och troligen även den vid Ronarve i samma socken, har att döma av 
Hilfelings teckningar från 1799 varit av liknande karaktär som den vid Bringes. På bilden av ruinen i 
Unghanse framträder en tvårummig byggnad som haft separata ingångar i bottenplan, och troligen en 
smal korridor längs långsidan från vilken murtrappor leder till övervåningen.106  

En liknande gallerigång har troligen funnits i den äldre, huvudsakligen rivna byggnaden vid Kattlunds 
i Grötlingbo, ovanför förstugan.107 Möjligen har en liknande gallerigång även funnits i den äldsta, tornlik-
nande byggnaden vid prästgården i Lau.108 

Byggnaden vid Stora Hästnäs har av flera författare liknats vid packhusen i Visby, även om skalan är 
en annan här. Gunnar Svahnström daterar huset på stilhistorisk grund till 1300-talets första hälft.109  
Husets planform är närmast kvadratisk, med ett rum i varje våningsplan. De undre våningarna påminner 
om Visbymagasinens tvåvåniga källare. Separata ingångar finns till den undre halvkällarvåningen, med 
bjälklagstak, och till den övre, välvda källarvåningen, dit en utvändig trätrappa lett. På gaveln har ytterli-
gare en ingång funnits, med en trappa upp till den första övervåningen. Detta våningsplan har, liksom i 
flera av de påkostade packhusen i Visby, en representativ karaktär – dels genom den separata ingången 
utifrån, dels genom raden om tre tvådelade fönsteröppningar på sydsidan. Öppningarna har varit avde-
lade av kolonnetter, vilkas utseende inte är känt. De har inte varit glasade men har sannolikt kunnat 
stängas till med träluckor på insidan. I rummets inre hörn finns ett möjligt avträde och i motsatt hörn en 
öppen spis med skorsten. Intill eldstaden har ett rektangulärt fönster tagits upp eller förstorats, möjligen 
på 1700-talet. Det är troligt att såväl fönster som spis tillkommit i ett skede då rummet använts som bostad 
och de medeltida, öppna fönstren murats igen. Över denna våning, som har haft bjälklagstak, finns ytterli-
gare ett våningsplan, ett tunnvälvt magasinsutrymme. Den lastport som leder in hit har inte, som i byggna-
derna vid exempelvis Lauks och Börsarve, funnits på gaveln, utan på framsidan av huset, ovanför fönsterra-
den. Möjligen har placeringen valts för att förstärka likheten med Visbyhusen. Också i den tunnvälvda  
magasinsvåningen finns en långsmal ljusglugg, med rektangulär dageröppning och huggen omfattning, på 
nordöstra gavelväggen. På husets nordöstra vägg syns två, små öppningar med något annan utformning. 
Den ena hör till bottenvåningen, den andra till första övervåningen. Möjligen är dessa sekundära.110 

På husets nordvästra sida syns spår efter gaveln till en lägre, envånig, byggnad, vars grundmurar  
undersöktes 1932. Den rivna byggnadsdelen har utgjorts av ett ungefärligt kvadratiskt rum, cirka 6×6 m 
stort invändigt och med en spis med ugn i det yttre hörnet, sett från den stående byggnaden. Hur 
rökutsläppet skett kunde inte säkert avgöras vid undersökningen. Ingen ursprunglig dörröppning har fun-
nits mellan den rivna och den kvarstående byggnadsdelen. Rummet har istället haft en separat ingång, 
från samma håll som det flervåniga huset.111 Syftet med undersökningen var att fastställa grundplanen och 
funktionen hos den låga byggnaden. Inga föremålsfynd ”av betydelse” uppges ha gjorts.112 

Vid Vatlings i Fole finns en välbevarad byggnad med två våningar och ett loft. I bottenplanet ryms ett 
större, kryssvälvt rum, en förstuga, och en mindre, tunnvälvd kammare. Ingången på husets gavel leder 
till förstugan, där inga ljusöppningar funnits utöver dörren. Kammaren har däremot en smal ljusglugg, 
som varit rundbågig men som enligt en uppgift från 1880 senare gjorts fyrkantig. 
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En murtrappa har lett upp till den andra våningen, som dessutom har haft en ingång utifrån, via en kort 
svalgång. I rummet på övervåningen finns sentida fönster. Två låga, fyrkantiga sådana sattes enligt en 
upplysning 1880, från den då 80-årige Paul Larsson, in omkring 1830. Enligt samme uppgiftslämnare 
fanns det tidigare en rundbågig öppning här, smalare än de senare fönstren. ”I detta fönster funus vid 
samma tid rutor av färgadt glas” berättar han vidare. Den dåvarande ägaren ska ha överlämnat dessa åt 
Widmark, pastor i Väskinde och Bro 1821–34. Även i norra muren lär förut ha varit en liten öppning, 
menar Larsson, vilken senare murades igen. Också i detta fönster fanns glas, dock ej färgat.113 Vare sig 
den rundbågiga fönsteröppningen eller det glasfönster som enligt Paul Larsson ska ha funnits där finns 
alltså bevarat. Det är därför svårt att avgöra om det rört sig om ett medeltida fönster, vilket beskrivningen 
skulle kunna tyda på, eller en senare insatt glasmålning av kabinettstyp. Bakom byggnaden har en envånig 
del funnits, senare ersatt av en smedja. Denna del av komplexet antas ha utgjort en vardagsstuga.114 Bygg-
naden har på stilhistorisk grund daterats till 1200-talets första hälft respektive mitt.115 

Vid Fardume i Rute har en liknande, låg bostadsdel funnits. Här gör dock placeringen i terrängen den 
främre delen av byggnaden mindre tornlik i förhållande till den rivna delen, där ett rum och en hörnpla-
cerad eldstad som troligen även innefattade en ugn har funnits. I den bevarade delens bottenvåning finns 
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Figur 94 (till vänster). Bringes i 
Norrlanda. Plan och rekonstruktion. 
Efter Lundberg 1935a. 
 

Figur 95 (mitten). Stora Hästnäs. 
Fasad mot sydväst. Uppmätning av 
Alfred Edle. ATA. Public Domain. 
 

Figur 96 (överst, till vänster). Delar 
av kopplade fönster av sandsten, hit-
tade vid Kattlunds i Grötlingbo. 
Uppmätning Iwar Anderson. Efter 
Svahnström 1954. 
 

Figur 97 (nederst, till höger). Överdelen 
till kopplat fönster av kalksten. Lax-
arve, Boge. Foto 1927 Ture Carlsson. 
RAÄ/ATA. Public Domain. 



en smal ljusspringa, placerad i höjd med den rundbågiga in-
gångens överkant (se figur 98). Ovanför detta byggnadskomplex 
finns ruinerna efter den redan nämnda kastalen, som har rek-
tangulär grundplan. Svahnström pekar på likheterna med kast-
alen i Lärbro (3)) och med kruttornet. Tornet har ursprungligen 
inte haft någon ingång i bottenplanet. En ny ingång i markplan 
har dock tillkommit redan under medeltid. Svahnström menar 
att det är möjligt att byggnaden fått ändrad användning, som 
högstuga. Han daterar tornet till tidigt 1200-tal och menar att den 
andra stenbyggnaden troligen är tillkommen något senare.116  

I den tvåvåniga, medeltida byggnad som fram till 1925 fanns 
vid Halner i Bro var den undre våningen en halvkällarvåning, 
medan ingången till det övre våningsplanet fanns en halvtrappa 
upp, liksom vid Hästnäshuset. Vinden var tunnvälvd. På de bil-
der som finns av byggnaden från innan rivningen hade huset ett 
fönster på långsidan och två på gaveln – ett i vardera av de övre 
våningsplanen. Troligen var dessa insatta på 1800-talet.117 

Byggnaden vid Lauks i Lokrume har två likstora, kryssvälvda 
rum utan inre förbindelse i bottenplan, med varsin ingång och 
ljusglugg. I det södra rummet finns ljusöppningen på gaveln. 
Den är kvadratisk på de äldsta fotografierna men har vid restau-
reringen gjorts rektangulär, troligen för att den ena sidan av om-
fattningen inte var ursprunglig och med den rakslutna gluggen i 
det norra rummet som förebild. Denna finns på husets baksida, 
åt väster. Brunius beskriver öppningarna som rakslutna och sned-
smygiga. Även den övre våningens rum har separata ingångar ut-
ifrån, men här är mellanväggen av trä och troligen sekundär, ef-
tersom den är placerad mitt för en igensatt, mindre port med rakt 
överstycke på husets baksida. Det är dock oklart när träväggen 
satts upp. Dendrokronologidateringar visar att virket är från runt 
1370.118 Möjligen har mellanväggen satts in betydligt senare, un-
der slutet av 1800-talet, av återanvänt virke. Då Brunius beskrev 
byggnaden på 1860-talet tycks nämligen ingen vägg ha funnits på 
övervåningen.119 Något som däremot talar för att det funnits en 
indelning från början är de två ingångarna utifrån. En möjlighet 
är att det, liksom i Kapitelhuset i Visby (se s. 296) inrättats ett stort 
rum på övervåningen vid en medeltida ombyggnad. 

Den igensatta, mindre porten på baksidan är tolkad som 
utgången till ett utvändigt avträde, vilket skulle kunna sättas i 
samband med att övervåningen använts för sammankomster.  
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Figur 98 (överst). Fardume i Rute. Foto 1922, Alfred Edle. RAÄ/ATA.  
Public Domain. 
 

Figur 99 (mitten). Vatlings i Fole. Ljusöppning till vänster om ingången i botten-
våningen i (jfr figur 100). Foto 1922 A. Roland. RAÄ/ATA. Public Domain. 
 

Figur 100. Vatlings i Fole före restaureringen. Fotograf okänd. RAÄ/ATA.  
Public Domain. 



Under öppningen finns spår av bjälkar som burit upp en brygga eller tillbyggnad.120  
I den södra gaveln sitter en rektangulär ljusöppning som är något högre än den som finns in till  

bottenvåningens förrådsrum. Detta är, som K. J. Fardelin påpekar, den enda ljusöppningen i övervå-
ningen, utöver ingångarna. Han menar att detta tyder på att det från början inte funnits någon mellan-
vägg. Fardelin nämner dock även att det syns en liten, rektangulär öppning strax till vänster om den 
nordöstra dörren, omedelbart under bandet vid takfoten. Öppningen syns på de äldsta fotona och även 
på P.A. Säves och Fredrik Nordins teckningar från 1860- respektive 1880-talet. Ägaren till gården berät-
tade för Fardelin 1923 att ett blyinfattat glasfönster tidigare suttit här, men att detta flyttats och därefter 
sålts till en antikvitetshandlare i Visby.121 Fönstrets placering är ovanlig och det är inte entydigt att det rör 
sig om en medeltida öppning. Om det blyinfattade fönstret var ursprungligt och om det verkligen satt i 
denna öppning och inte i fönstret på gaveln, vilket alltså inte går att kontrollera i efterhand, är det med 
tanke på öppningens placering och storlek troligare att det var fråga om ett medeltida glasfönster än ett 
senare insatt sådant. Alternativet att ett medeltida fönster sekundärt skulle ha försetts med glas är mindre 
troligt eftersom det inte finns några uppgifter om övriga glasfönster i huset. Den högt belägna ljusöpp-
ningen kan, med tanke på placeringen mitt på övergången, vara ytterligare något som talar för att ingen 
mellanvägg funnits från början. Något som skulle kunna tyda på att det omnämnda glasfönstret funnits i en 
annan öppning är att Brunius inte nämner detta fönster vid sitt besök på 1860-talet. Hans beskrivning av 
ljusöppningarna på övervåningen stämmer å andra sidan inte helt med de bevarade i byggnaden. Han  
menar att de enda öppningarna här var två små fyrkantiga öppningar över varandra i norra gavelväggen.122  

Någon invändig trappa finns inte mellan våningarna. Fram till renoveringen 1919 fanns en utbyggnad som 
fungerat som trapphus och förstuga. Den ursprungliga lösningen antas ha varit en utvändig stentrappa med 
svalgång på framsidan, som har lett till rummet eller rummen i den övre våningen. Högst upp i byggnaden 
finns ett tunnvälvt loft med en lastport på den ena gaveln och en smal ljusöppning i den andra.123 

Magasinsbyggnaden vid Börsarve i Björke har varit lik den vid Lauks, med två kryssvälvda rum med 
varsin rundbågig ingång från öster i bottenvåningen. Ingen inre öppning har funnits mellan de båda rum-
men. En utvändig trätrappa ledde till den andra våningen, som hade bjälklagstak. Eftersom det även här 
fanns två portar i öster antas det ha funnits en mellanvägg också på denna våning, vilket dock exemplet 
från Lauks visar inte är entydigt. Överst har huset haft en vind. Huset revs till hälften 1820.124 Byggnaden 
avbildades 1799 av Hilfeling, som beskriver huggen kalksten i omfattningar samt väggskåp och vägg-
nischer. Enligt teckningen tycks ingen inre trappa ha funnits till den övre våningen. På gaveln syns två 
små ljusgluggar, en hörande till vardera våningsplan. Överst på röstet avbildas en hissport in till vinden.125 
Det har alltså funnits en port och en liten ljusglugg, i åtminstone två av rummen. 

Byggnaden vid Börsarve har av tradition pekats ut som S:ta Katarinas gilles hus. Enligt en senare 
avskrift av stadgarna grundades det av Johannes Schonese, prior i Roma kloster, på uppmaning av kyr-
koherde Botulf i Björke 1443. Det är möjligt att gillet fått överta den hundra eller två hundra år gamla 
byggnaden, men Nils Lithberg menar att identifieringen troligen inte stämmer.126 

Ytterligare en trolig magasinsbyggnad finns vid Stora Sojdeby i Fole. Även här har två våningar och 
en vind funnits, och bottenvåningen har varit indelad i två lika stora rum med varsin ingång. Huset bygg-
des om till bostad på 1600-talet och fortsatte att fungera som sådan fram till 1800-talet. Därefter har det 
en tid använts som smedja. Användandet som bostad och smedja gjorde att det medeltida utseendet var 
starkt förändrat då den skänktes till Gotlands fornvänner 1959. Därför revs den senare inredningen ut och 
ett medeltida utseende rekonstruerades.127 Arkeologiska undersökningar som genomfördes vid mitten av 
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1970-talet konstaterades att huset haft en tillbyggnad. Denna uppfattades som en bostadsdel av samma 
slag som vid Vatlings och Hästnäs. Någon eldstad kunde dock inte säkert konstateras.128 

Bostadshus 
Flera av de hus som karaktäriserats som magasinsbyggnader har alltså dels haft låga tillbyggnader, vilka 
antas ha fungerat som vardagsstugor, och dels inrymt vad som kan ha använts som högstugor. Över-
gången är glidande från dessa byggnadskomplex till de där bostadsfunktionen antas ha dominerat. Det 
finns ett fåtal bevarade exempel på sådana. Det mest kända är Kattlunds i Grötlingbo. Genom framför 
allt Gunnar Svahnströms forskningsinsatser har även en rad prästgårdsbyggnader kunnat rekonstrueras. 
Svahnström har påpekat att Kattlundsbyggnaden bär stora likheter med till exempel prästhuset i Gröt-
lingbo, där det också har funnits ett flervånigt främre parti och en bakomliggande, lägre dagligstuga. Han 
konstaterar vidare att prästgårdarnas hus många gånger varit lika storböndernas, och menar att det som 
särskilde prästgårdarna var ett något större antal bostadsrum. Detta förklarar han med att det här funnits 
andra behov, till exempel vid biskopsvisitationer.129 Senare, i en postumt publicerad artikel, har Svahn-
ström föreslagit att prästgårdarnas utformning skulle ha påverkats av det provincialkoncilium som hölls i 
Skänninge 1248. Förutom att prästernas celibat diskuterades vid mötet underströks deras skyldighet att 
härbärgera både kyrkliga och världsliga dignitärer.130 Det återstår dock att förklara varför vissa prästgår-
dar, som den i Linde, byggts till med flera rum medan den i Hellvi, som också tycks ha varit i bruk fram 
till efter reformationen, inte tycks ha gjort det. 

Under 1200-talet skedde en förändring både i prästgårdarna och i stora gårdar som Kattlunds, som 
Svanhström karaktäriserar som en höjning av levnadsstandarden och som bland annat tog sig uttryck i att 
en nystuga byggdes till, medan den gamla behölls som grovkök och brygghus.131 

Vid Kattlunds uppfördes den äldsta murade byggnaden av tuktad sandsten och med en skråkantad 
sockel troligen under 1200-talets första del. Grundplanen är inte helt klar, bara mindre delar av murverket 
finns bevarat, men troligen har det funnits fyra utrymmen i bottenplan (se figur 103). Den ena delen av 
byggnaden kan ha utgjort en envånig stuga medan den andra varit ett tvåvånigt magasin. Längs den västra 
gaveln, som hört till den sistnämnda byggnadsdelen, har en 1,2 m bred korridor funnits, med rundbågiga, 
kopplade gallerifönster på övervåningen. På insidan av det som finns kvar av dessa syns spår av rödbrun, 
ornamental målning. Ytterligare tre överstycken i sandsten till likadana fönster har hittats, i sen tid inmu-
rade i en nyare byggnadsdel. Det bör alltså ha funnits minst fyra kopplade öppningar i gallerigången.132 
Någon ursprunglig eldstad har inte kunnat konstateras i det stora rum som tolkats som stuga, vilket dock 
kan bero på att en eldstad från runt 1800 raderat ut spåren. Att denna del av byggnaden tolkats som 
envånig bygger helt på analogier med andra byggnadskomplex.133 Merparten av det medeltida murverk 
som finns kvar idag hör till en något senare tillbyggd del, tolkad som en nystuga. Den gamla dagligstugan 
fortsatte efter ombyggnaden att användas som grovkök och bryggstuga, menar Svahnström. I bottenpla-
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Figur 101. Lauks, Lokrume. Teckning 1864, P.A. 
Säve. UUB alvin record:93263. Public Domain. 



net på tillbyggnaden har det funnits ett större kvadratiskt rum och ett mindre, långsmalt sådant. Det först-
nämnda har varit kryssvälvt medan det senare, som bara var 1,6 m brett, var tunnvälvt och indelat i två 
utrymmen. I det stora rummet har en decimeterbred, rundbågig ljusglugg suttit direkt under valvet i väs-
ter. Dageröppningen sitter nära den yttre delen av den drygt metertjocka muren, och mitt i den har en 
vertikal järnstång funnits. På utsidan finns en huggen omfattning med skrånande kanter. Invändigt är 
nischen alltså djupare och har dessutom rakare kanter. Ytterligare en ljusglugg har funnits i samma rum, 
i öster, troligen lik den första men placerad något lägre ned. I övrigt är det sannolikt bara dörren som 
släppt in dagsljus i rummet. Någon eldstad som kunnat lysa upp tycks inte ha funnits. I det ena av de 
smala gavelrummen finns däremot spår efter en ursprunglig eldstad, som varit försedd med en högt  
placerad rökhuv varifrån röken letts ut 
genom en skorsten. Den andra delen 
av gavelrummet har legat nedsänkt. 
Här finns en smal ljusöppning i gavel-
väggen, åt söder, som är sotig längs  
sidorna, vilket visar att rökhuven inte 
alltid lyckades fånga upp all rök. Möj-
ligen var detta också anledningen till 
att gluggen placerades här. Ljusspring-
ans cirka 18 cm breda dageröppning 
sitter i liv med yttermuren. Invändigt är 
nischens kanter svagt skrånande. Över 
det nedsänkta rummet finns rester efter 
en övervåning bevarad. Omfattningen 
av denna är inte känd. I den delvis  
bevarade kammaren finns en ljusöpp-
ning, en cirka 25 cm stor rund glugg 
med sandstensomfattning.134 

Kattlunds är en av få gårdar med 
stenhus där en medeltida ägare är 
känd. Åtminstone sedan 1400-talet har 
gården innehafts av domaren i Eke 
ting. Gunnar Svahnström antar att 
Kattlunds också fungerat som tings-
plats och diskuterar att den kryssvälvda 
”nystugan” kan ha fungerat som mötes-
lokal.135 En annan gård där det finns 
uppgifter om det medeltida ägandet är 
Lauks i Lokrume, som på 1300-talet 
ägdes av landsdomaren Gervid Lauk, 
död 1380. Mer än ett århundrade se-
nare, från 1511, finns en uppgift om att 
gården ägdes av tingsdomaren i Bro, 
Lorens Logs.136 Även här ska det, in på 
1800-talet, utöver den bevarade magasinsbyggnaden ha funnits ett medeltida bostadshus. Wallin beskriver 
detta som stort, nästan som en kyrka, och fyra våningar högt. Möjligen ingår rester av byggnaden i en flygel 
på gården. Medeltida material ingår även i en tvåvåningsbyggnad vars undre del uppfördes på 1700-talet.137  

Att det också funnits påkostade bostadshus på andra stora gårdar visar belägg från Kvie i Endre och 
Ajvide i Eksta. På Ajvide har ett stenhus med rikt skulpterad portal, flankerad av två reliefplattor förestäl-
lande Maria respektive Paulus funnits. Dessa hittades i ”gamla byggningen” 1863. Säve återger att portal-
öppningen varit ”prydt å sidorna af 3 ell. 4 runda pelare, af 4 tums tvärmått”. Relieferna murades senare 
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Figur 102 (överst). Katt-
lunds, Grötlingbo. Samma 
fasad åt väster som återfinns i 
figur 103. Det rundbågiga, 
smala fönstret sitter nu in-
klämd i hörnet mot den senare 
tillbyggnaden. På övervå-
ningen syns den bevarade, 
runda fönsteromfattningen. 
Foto: Linda Qviström.  
 

Figur 103 (nederst). Per-
spektivritning av södra län-
gans västmur. Direkt under 
det markerade valvet syns det 
smala fönster som varit gal-
lerförsett. Längre ned syns två 
invändiga väggnischer. Längst 
upp till höger i bilden fram-
träder fönsternischen till den 
runda ljusgluggen på husets 
övervåning. Till höger en  
rekonstruktion av det äldsta 
stenhusets grundplan. Rit-
ning Iwar Anderson. Efter 
Svahnström 1954. 



in i en annan byggnad, medan portalöverstycket kasserades.138 På Kvie i Endre har flera byggnader varit 
uppförda i sten. Wallin nämner ett stort hus, tre våningar högt. Troligen är detta den medeltida magasins-
byggnad som revs 1908.139 Mangårdsbyggnaden av sten hade rivits tidigare. Denna ska ha varit samman-

byggd med en källarstuga, riven 1912.140 Även vid Vatlings 
i Fole har ytterligare en stenbyggnad, ett magasin, funnits 
utöver den nyss beskrivna.141 

Vid Vatlings, Stora Hästnäs, Stora Sojdeby och Far-
dume i Rute har som tidigare nämnts bostadsdelar funnits 
vägg i vägg med de kvarstående byggnaderna, och det är 
alltså en sådan del som också kan ha funnits i den äldre 
byggnaden vid Kattlunds. De låga stenstugorna har varit 
ungefärligt kvadratiska, med en hörnplacerad spis som  
i flera fall också kan konstateras ha inrymt en inmurad ugn. 
Hur rökutsläppet skett har inte gått att avgöra vid under-
sökningarna och några ljusöppningar är inte kända. Möj-
ligen har ett liknande byggnadskomplex, med låg bostads-
del, funnits även vid Hägvalds i Linde. Här finns ruinen 
efter ett vinkelbyggt hus där den ena delen varit cirka 15×9 
m och den andra cirka 7×7 m stor. I den mindre, nordvästra 
delen av husgrunden konstaterades i samband med en led-
ningsdragning 2006 ett cirka 3×3 m stort spismursröse.142  

En annan byggnad där en eldstad noterats är det 
14,5×8 m stora stenhuset vid Fredarve i Vamlingbo, kallat Slottet på Hulehällar. I bottenvåningen, som 
är den enda som finns bevarad, har två rum funnits, varav det större med spis och ugn. Murverket är 
omsorgsfullt utformat, med fint ythuggen omväxlande grå och röd sten.143 

Som Gunnar Svahnström konstaterat har flera av de lämningar efter murade byggnader som undersökts, 
och tolkats som bostadshus, likartad grundplan som grunderna efter de samtida trähusen, med en förstuga 
och stuga. Ingången har skett från gaveln och spisen i stugan har varit placerad i det inre hörnet. Flera av 
byggnaderna, som prästhuset i Hellvi och huset vid Roes i Öja, har dessutom haft ett mindre utrymme, en 
kammare eller ett förrådsrum, i anslutning förstugan. I Hellvi har utrymmet varit nedsänkt och dessutom 
tunnvälvd. I Stora Valla i Rute har det istället funnits en liten, välvd källare under spisen, med ingång från 
förstugan.144 Skillnaden gentemot trähusen utgörs, som framgått här, dock inte enbart av byggnadsmaterialet. 

Prästgårdsbyggnader 
Prästgårdarnas byggnader har, som Gunnar Svahnström påpekat, på många sätt liknat de större gårdar-
nas. Att fler bostadshus har bevarats på prästgårdarna kan både bero på att dessa i högre grad försetts 
med stenhus under medeltiden, och på att det inte bara var upp till prästen att välja att uppföra ny präst-
gård. Byggnaderna kan därför i flera fall ha blivit kvar längre än på andra, stora gårdar. 

Några av de medeltida prästhusen har varit i bruk långt fram i tiden, i andra fall bygger tolkningen av 
lämningar av murade byggnader som prästgårdar, exempelvis i Fröjel och Hellvi, på närheten till kyrkan. 

Flera prästgårdar kan, som redan nämnts, ha ett ursprung i gårdar som den tidigaste kyrkobyggnaden 
varit kopplad till. Framför allt de kastaler eller kastalliknande byggnader som finns eller har funnits vid en 
rad prästgårdar kan förmodligen höra till detta äldre tidsskikt, då gården hörde till en enskild ägare.145 
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Figur 104. Portalöverstycke och reliefbilder som enligt  
P.A. Säve flankerat en portal i Ajvide i Eksta. ATA, 
Antikvitetsämbetenas ämbetsberättelser.  



I en del fall kan uppförandet av prästgårdarna ha samordnats med kyrkobyggnadsprojekten. Nils Wol-
lin har pekat på sambanden mellan kyrkorna i Hellvi och Hejnums och att de troligen delvis är byggda 
av samma hytta, och Gunnar Svahnström på likheten mellan prästgårdsruinerna vid samma kyrkor. Gun 
Westholm föreslår därför att samma hytta kan ha använts även vid prästgårdarnas uppförande.146  

Under 1500-talet tycks de flesta av de medeltida prästgårdarna, även de som senare övergavs, ha varit i 
bruk. I Källunge nyuppfördes en envånig stenbyggnad med tre rum och källare under förstugan under detta 
århundrade.147 I övrigt är förändringarna både under 1500- och 1600-talet ofta svåra att följa. Vissa moderni-
seringar tycks dock ha skett även innan den stora ombyggnadsvågen under 1700- och 1800-tal. Bland annat 
har spisar med sandstensomfattningar satts in i flera av byggnaderna under 1600-talet. I några prästgårdar 
nämns målade väggar och bemålade glasrutor från samma århundrade finns nämnda i Kräklingbo (se nedan).  

Från Hablingbo finns uppgifter om en nyuppförd mangårdsbyggnad av trä 1689. Detta år fanns 17 
fönsterrutor i huset. Rutorna uppges i inventarieförteckningen höra till prästens privata egendom. Huset 
hade byggts samman med en liten studerkammare med loft och källare, sannolikt rester av ett äldre präst-
hus. Fönstret i studerkammaren uppges vara gallerförsett. Till gården hörde också flera äldre byggnader. 
En separat köksbyggnad utgjorde förmodligen prästgårdens tidigare vardagsstuga. Här fanns förstuga, 
spiskammare och stuga med spis försedd med bakugn och rökhuv. Vidare fanns en äldre högstuga, en 
trappa upp.148 År 1750 hade trähuset ersatts av en stenbyggnad, möjligen uppförd omkring 1720. Under 
senare delen av 1700-talet ersattes denna i sin tur av ett större stenhus.149 

Inget av de medeltida prästhusen finns kvar i sin ursprungliga form. På några platser, exempelvis i Bunge, 
Lau och Linde, finns däremot delar av murverket kvar som ruin intill kyrkan. I andra fall, som i Gothem 
och Silte, ingår medeltida murverk i den nuvarande byggnaden. Förutom i Bunge, där delar av murarna 
står kvar till sådan höjd att muröppningar bevarats, är det främst äldre avbildningar och skriftliga uppgifter, 
samt genom fynd av fönsterdetaljer, som vi kan få en bild av byggnadernas medeltida fönsteröppningar. 

I Lau var den medeltida prästgården i bruk tills dess socknen blev annex till När under 1500-talet. Den 
användes därefter som klockarbostad fram till 1700-talets första hälft.150 Undersökningar och konservering 
genomfördes under 1920- och 30-talet. Vid restaureringen skedde bitvis en relativt omfattande komplet-
tering av murarna.151 Den äldsta delen utgörs av en rektangulär, kastalliknande byggnad med 2 m tjocka 
yttermurar (se figur 90). De två rummen i bottenvåningen är tunnvälvda. Mellan dem finns en smal dörr-
öppning. I det ena rummets östvägg finns ett senare igenmurat fönster med sneda smygar. I norra muren 
har en spis sekundärt satts in.152 Från det andra av rummen finns en utgång till ett korridorliknande ut-
rymme i söder. Här finns rester av en trappa som lett upp till de övre våningarna.153 Senare har en ny 
byggnadsdel med ytterligare fyra rum byggts till, söder om tornbyggnaden. Till- och ombyggnaden anses 
vara gjord under 1200- eller 1300-talet. Troligen var det i samband med denna som komplexet började 
användas som prästgård.154 

Ingången till den tillbyggda delen har skett från öster, in till det rum som fungerat som förstuga. Här-
ifrån har dörrar funnits åt flera håll. Längst åt sydväst ligger den förmodade vardagsstugan. Mellan denna 
och tornbyggnaden har en kryssvälvd kammare funnits, och ett rum som närmast haft en rombisk plan-
form eftersom det klämts in bredvid den äldre byggnadskroppen.155 På väggarna i den kryssvälvda kam-
maren konstaterades 1935 rester av puts, med spår av målningar som troligen är senmedeltida eller från 
1500-talet. Ett målat draperi i färgerna svart, gult, rött och blått kunde urskiljas vid arbetena 1935. I ett 
inventarium från 1594 nämns ”dhen lilla maalade kammar” med två fönster i, vilket skulle kunna mot-
svara detta rum.156 Om två fönster inneburit två fönsteröppningar eller två fönsterramar eller glaspaneler 
är oklart, men om identifieringen med den kryssvälvda kammaren stämmer är det troligt att bara en 
fönsteröppning fanns. Eftersom uppgifterna finns i ett inventarium är det oavsett detta troligt att det var 
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glasfönster som avsågs. Inga fragment av fönsterglas nämns eller finns dock bland de bevarade fynden 
från ruinen. Däremot har ett ljusredskap tillvaratagits, en del av en tvåarmad mässingsljusstake, som kan 
vara samtida med den målade kammaren.157 I det som tolkats som en vardagsstuga, finns spår efter en 
hörnplacerad eldstad med ugn. Intill fanns två anslag till en gördelbåge som med tanke på placeringen 
har tolkats som en del av en rökhuv som fångat upp och lett ut röken genom en skorsten. I rummets sydvästra 
hörn fanns spår efter en öppen spis, troligen sekundärt ditsatt. I något rum i byggnaden har det också funnits 
en kakelugn. Bland fynden från undersökningen finns nämligen svart- och grönglaserat reliefkakel.158 

Vid Ardre uppger Hilfeling att det både fanns ruiner efter en prästgård, påminnande om den i Bunge, som 
vi strax återkommer till, samt efter en kastal. Grunden efter en närmast kvadratisk byggnad 75 m sydväst om 
kyrkan har identifierats som den senare. Vid en undersökning 1960 konstaterades dock att byggnaden haft 
ingång i bottenplanet och att murarna varit tunna, cirka 1,5 m, jämfört med i andra kastalbyggnader.159  

Även i Kräklingbo ingick en kastal i prästgården tills någon gång mellan 1763 och 1775, då den revs. 
Superintendenten Jöran Wallin beskriver byggnaden som sjuvånig och jämför den med kastalerna i Got-
hem och Lärbro. Han omtalar målade glasrutor i det översta rummet, kallat stenstugan. På rutorna fanns 
namnen ”H Hans Nielsson Strelow” och ”H Pouellii Grötlingbo 1633”. Den förstnämnde var kyrkoherde 
i Vall 1607–46 samt superintendent från 1646 och fram till sin död 1657. Spisen i samma rum var försedd 
med initialer hörande till Nils Rasmusson Kraeklingius, kyrkoherde i Kräklingbo 1615–45 och hans 
hustru Karin Nilsdotter. Ytterligare ett av rummen, längre ned i huset, i ”dagliga stugan” hade målade 
fönsterrutor, med årtalet 1670. Spisar med ytterligare initialer, främst hörande till prästpar varav flertalet 
verksamma i Kräklingbo, har också funnits. De yngsta initialerna, daterade 1716, hörde till Rasmus 
Rasmusson Kraeklingius-Ahlrot, kyrkoherde 1716–30 och hans hustru Lisbeth Ewertsdotter Hoffman.160 
Ett halvsekel senare, 1763, beskrivs tornet som öde och rämnat och som en säkerhetsrisk. Av visitations-
protokollet från detta år framgår också att den dåvarande pastorn högeligen beklagat sig över sin usla 
bostad. Möjligen har övergivandet av tornbyggnaden skett redan före 1740, eftersom färre rum nämns i 
inventariet från detta år än från 1680.161 Med tanke på de dekorerade spisomfattningarna och de bemå-
lade glasrutorna tycks byggnaden förhållandevis snabbt, under första delen av 1700-talet, ha övergått från 
att betraktas som en högstatusmiljö till att räknas som obeboelig.  

Ruinen i Hellvi (figur 105) har murar bevarade till mellan ungefär en och två meters höjd. Huvud-
byggnaden har varit cirka 8×14,5 m stor, med en ingång från västra gaveln. Från förstugan har det till 
vänster gått att komma in till en smal, nedsänkt och tunnvälvd kammare med spetsbågiga väggnischer, 
tolkad som ett förrådsutrymme. Rakt fram fanns istället en stuga med hörnplacerad spis med ugn. Hur 
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Figur 105 (till vänster). Hellvi prästgård, planritning. Efter Svahnström 1976. Lämningarna efter den senmedeltida tillbyggnaden i söder 
finns inte med på planritningen. 
 

Figur 106 (till höger). Bemålat fönsterglas, hittat vid undersökningen av prästgårdsruinen i Hellvi. GF dnr 7612/91 fnr 59b.  
Foto: Linda Qviström. 



röken letts ut härifrån kunde inte avgöras vid undersökningen 1978.162 Längs husets sydvägg har en  
senare tillbyggnad med ugn funnits. Denna har utifrån fyndmaterialet daterats till senmedeltid. Även i 
övrigt var huvuddelen av fynden undersökningen senmedeltida, med en tyngdpunkt i 1400–1500-tal. 
Bland fynden från stugan fanns keramik, mynt, en ölhane, en tärning och kamfragment.  En skärva be-
målat fönsterglas hittades också, i schaktet vid ugnen. Även i den tunnvälvda kammaren intill förstugan 
hittades bemålat fönsterglas, och dessutom ett fragment pottkakel. Fönsterglas hittades vidare i det schakt 
som undersöktes utanför husets ingång i väster, samt i den senmedeltida tillbyggnaden. Sammanlagt finns 
cirka 30 skärvor tillvaratagna. Glaset är mer eller mindre starkt korroderat, men där färgen går att avgöra 
är det ljust grönt. På några av fragmenten syns kröjslade kanter. Tjockleken varierar från 1,5 till 3,5 mm. 
Merparten av skärvorna är 2–3 mm tjocka. Där bemålningens färg går att avgöra är denna rödbrun.163 

Var det eller de fönster som varit försett med bemålat glas funnits är oklart. Det finns en uppgift om 
rester efter en fönsteröppning i stugans sydmur, mot det östra hörnet. Någon sådan syns dock inte i ruinens 
konserverade skick. Muren är bara omkring 0,9 m hög här och det är inte sannolikt att en medeltida 
fönsteröppning i bottenvåningen skulle ha suttit så lågt. Om det före konserveringen fanns spår efter en 
fönsteröppning är det därför troligt att denna varit upptagen senare, vilket gör det mindre sannolikt att 
det medeltida glaset funnits i just detta fönster. Andra öppningar kan ha funnits högre upp, men detta går 
alltså inte att avgöra idag. En annan möjlighet är att fönsterglaset kan ha hört till en högstuga eller kam-
mare, antingen i en övervåning i stenhuset eller i en separat byggnad. Det fanns dock inga spår efter någon 
murtrappa och den främre delen av byggnaden, där en övervåning finns på liknande byggnader som den 
i Vatlings, var tunnare än stugans mur, vilket Gunnar Svahnström har menat talar emot att en ovanvåning 
funnits här.164 Senare presenterar han dock en rekonstruktion där byggnadens främre parti, liksom vid 
Vatlingshuset, är högre.165 Något som skulle tala för att en kammare eller högstuga har funnits är fynden 
av pottkakel. I stugan och i tillbyggnaden i söder finns spisar med ugnar och det är inte troligt att någon 
kakelugn funnits här. Denna bör ha varit placerad i ett annat rum, och det är tänkbart att glasmålningarna 
varit en del av utsmyckningen i samma rum. Om ingen övervåning funnits är en annan möjlighet en 
separat källar- eller högstuga. Bland de synliga lämningar som inte undersökts på platsen finns grunden 
efter en byggnad som har haft en källare. 

Bland annat utifrån myntfynden är det troligt att prästgården använts åtminstone fram till sent 1500-
tal. Inga mynt präglade efter 1600 hittades. Bara ett fåtal fynd kan höra till senare delen av 1200-talet, 
men Gun Anderson (Westholm) menar trots detta att det är troligt att prästgården uppförts under första 
halvan av 1200-talet, samtidigt med kyrkans långhus. Någon gång efter reformationen, av fynden att 
döma kanske inte förrän vid början av 1600-talet, slogs Hellvi ihop med Lärbro socken vilket troligen 
ledde till att prästgården övergavs.166 

Prästhuset i Bunge avbildades av Hilfeling år 1800, då ruinens väggar ännu var stående (figur 107). 
Mitt på den avbildade västgaveln syns en perspektivportal, och intill denna en liten, rektangulär ljusöpp-
ning. I vardera av husets två övervåningar syns två större öppningar på bilden. De mittersta är sannolikt 
portaler, medan åtminstone den nedre av sidoöppningarna, troligen båda, utgjort fönster. I det undre 
fönstret ritar Hilfeling ut ett överstycke med genombrutet mönster, sannolikt detsamma som har tillvara-
tagits från ruinen (figur 108). Överstycket är spetsbågigt, hugget i ett stycke och utformat som ett grovt 
masverksfönster, med fem öppningar försedda med glasfals. Nedtill är avslutningen rak och saknar fals. 
Överstycket har suttit i en spetsbågig öppning och, vilket Hilfelings avbildning visar, lämnat ett rektangu-
lärt, öppet fönster under sig. Denna del kan ha varit helt öppen eller möjligen avdelad av en kolonnett. 
Det är tänkbart att den undre delen varit försedd med träluckor.167 Bland föremålsfynden från 1940 års 
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undersökning finns en bemålad fönsterglas-
skärva. Denna är av grönt glas, med röd-
brunt vinbladmönster mot rutskrafferad 
bakgrund. Troligen hör den till 1300-talet 
och prästgårdens byggnadsskede.168 Gun-
nar Svahström påpekar att glaset sannolikt 
hört till det beskrivna fönstret, eftersom det 
är det enda i byggnaden som kan beläggas 
ha varit glasförsett. Ingen antydan till 
masverk finns i de andra öppningarna. Där-
emot hittades en solbänk till ett tvådelat föns-
ter vid undersökningarna. En smal port med 
huggen omfattning i husets nordvästra hörn, 
på norra långsidan, tolkar Svahnström som 
utgången till ett avträde som i så fall har fun-
nits på samma våning som det nyss omtalade 
fönstret. På samma vägg finns en liten, rund-
bågig ljusglugg, i höjd med dörröppningens 

övre del. Öppningen har skrånande sidor och dageröppningen finns nära yttermuren. I omfattningen syns 
grova hål efter galler, och Svahnström påpekar att spår även syns efter en invändig lucka, däremot inte efter 
någon glasfals. Bland fynden i övrigt finns flera spelpjäser, en tärning samt ett femtiotal silvermynt med 
dateringar från mitten av 1300-talet och fram till cirka 1520. Delar av byggnaden har troligen fortsatt att 
användas även efter reformationen, eftersom den inte var helt förfallen då Hilfeling besökte platsen.169 

Det år 1800 kvarstående partiet har ursprungligen flankerats av två andra byggnadsdelar, varav den östra 
ännu delvis är synlig. Det mittersta rummet, som den skulpterade portalen lett in till, har fungerat som förstuga, 
medan byggnadsdelen i öster, med hörnplacerad spis, troligen varit komplexets vardagsstuga. Spisen har, i 
likhet med i prästhuset i Lau, varit avdelad av en valvbåge tvärs över rummet, som sannolikt burit upp en 
rökkupol. I övrigt har rummet förmodligen varit kryssvälvt. Den andra byggnadsdelens utseende är okänd, 
sånär som på att den sannolikt haft två våningar. Svahnström antar att den fungerat som loftbod.170  
Gunnar Svahnström har framfört att prästgården i Fole kan ha liknat den i Bunge. Delar av murverket är 
här återanvänt i den senare mangårdsbyggnaden från 1820 och det finns även huggstensdetaljer, bland 
annat dörr- och fönsteromfattningar bevarade, som antas komma från den medeltida byggnaden. Bland 
dessa finns omfattningen till en fyrpassformad ljusöppning, som Efraim Lundmark daterar till 1200-talets 
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Figur 108 (till vänster). Fönsteröverstycke med glasfals från prästgården i Bunge. Den undre delen av fönstret har sannolikt varit öppet. 
Det är troligt att det var försett med träluckor. SHM inv. 4375. Jfr Svahnström 1952b, s. 239, 243. Foto 1925, Harald Faith-Ell. 
RAÄ/ATA. Public Domain. 
 

Figur 109 (mitten). Fönsterglas från Bunge prästgård. Storlek 35×49 mm. SHM inv. 22915:9. Foto: Linda Qviström. 
 

Figur 110 (till höger). Omfattning till rundfönster, eller del av ett fönsteröverstycke, sannolikt från prästgården i Fole. Teckning P.A. Säve 
(UUB R623:1, 483). Public Domain. 

Figur 107. Ruinen efter Bunge prästgård tecknad år 1800 av C.G.G. 
Hilfeling. Reproduktion: Maja Atterstig, Kungliga biblioteket. 



sista årtionden. Omfattningen kan antingen ha hört till ett litet rundfönster eller vara en del av ett föns-
teröverstycke likt det i Bunge. Glasfalsen och hålen efter stormjärn tyder på att öppningen varit glasför-
sedd. Förutom de medeltida detaljerna har en sten med årtalet 1678 inom vapensköldsformad kontur 
hittats, vilket tyder på att byggnaden förändrades på något sätt detta år. På gården finns vidare en medel-
tida byggnad, senare använd som ladugård, med huggna kantkedjor och igenmurade portar.171 Även vid 
Närs prästgård fanns fram till 1912 en ladugård som antagits vara medeltida. I den norra gaveln satt ett 
fönster av huggen kalksten, med trepassformat överstycke. Invändigt var fönsternischen enligt Brunius, 
som beskrev byggnaden omkring 1860, rätvinklig och raksluten. Fönstret uppfattades som ursprungligt, 
vilket dock är anmärkningsvärt om byggnaden under medeltiden använts som lada.172 I den delvis bevarade 
medeltida ladan vid Kattlunds i Grötlingbo, som är den enda nu kvarstående medeltida ladugårdslängan, 
fanns enbart smala ventilationsspringor i fasaden innan fönster togs upp.173 Möjligen har byggnaden i När, 
eller denna del av byggnaden, haft en annan funktion innan den började användas som ladugård. 

Fönsterdelar har även hittats i ruinen efter prästgården i Sundre. Vid undersökningar 1947 påträffades 
bland annat överdelen till ett parkopplat fönster här. Fönstret påminner om ett från Simunde i Öja men 
med rundbågig ristning.174 Prästgården i Sundre har för övrigt uppvisat många likheter med Kattlunds-
huset, där en gallerigång med kopplade fönsteröppningar funnits på övervåningen i det äldsta huset.175 
Sannolikt hör dessa fönster till en äldre generation än de från Bunge och Fole. Vid Tingstäde kyrka finns 
stendetaljer som sannolikt kommer från den rivna, medeltida prästgården. Bland dessa finns kolonnetter 
från mitten av 1200-talet som möjligen hört till fönsteröppningar, men också reliefbilder som ingått i en 
omkring hundra år yngre portal.176 

Ruinerna efter Linde medeltida prästgård finns sydväst om 
kyrkan (figur 111). Byggnaden har varit uppförd i tuktad kalksten 
i skalmursteknik, med huggen sten i hörnkedjorna. En putsrand 
cirka 16 cm från hörnet tyder på att fasaden varit putsad.177  
Planen har varit L-formad, med en flervånig, tornliknande bygg-
nad flankerad av två lägre längor. I bottenvåningen antas en 
dagligstuga, en stor kryssvälvd förstuga och ett separat stekarhus 
eller kök ha funnits, samt ett långsmalt utrymme tolkat som för-
rådsdel. Rummet över förstugan menar Svahnström har varit en 
kammare, och han förmodar att det över denna funnits ett loft.178 
Ytterligare en byggnadsdel, troligen utan inre förbindelse med 
resten av huset, har senare tillkommit i husets inre vinkel. Troli-
gen var denna uppförd i trä, på stenfot. I det förmodade köket 
har det, förutom en ugn som delvis rekonstruerades 1948, funnits 
en uttömningskanal för vatten i den östra muren. Rummet har 
också en separat ingång från norr, som möjligen är sekundär. 
Även i det som tolkats som dagligstugan har en hörnplacerad ugn 
funnits. Från förstugan har även det långsmala utrymmet, en kam-
mare eller ett förråd som troligen varit tunnvälvt kunnat nås. Från förstugan har vidare en murtrappa i norra 
muren lett upp till en övervåning.179 Erland Lagerlöf antar att det smala rummet på bottenvåningen haft ett 
litet fönster åt norr. I ruinens nuvarande skick syns dock inga spår efter en sådan öppning.180 

Svahnström daterar på typologisk grund anläggningen till 1200-talets senare del. Han menar att det 
var under denna tid som ”gavelförstuhuset” tillkom, där det förutom vardagsstugan även byggdes en 
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Figur 111. Linde prästgård. Plan och rekon-
struktion Iwar Anderson. Efter Svahnström 
1976. 
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nystuga.181 I en inventarieförteckning från 1594 omnämns prästgården i Linde, men däremot inga inven-
tarier, vilket skulle kunna tolkas som att huset vid det laget redan var övergivet.182 Bland det fåtal fynd 
som tillvaratagits från undersökningarna 1933 och 1948 finns inget fönsterglas.183 

I Lärbro ingår delar av den medeltida prästgårdens murverk i den nuvarande. Svahnström menar att 
byggnaden liknat den i Linde, med ett tornlikt mittparti, som här dock har haft källare. Han antar att 
byggnaden uppförts under andra delen av 1200-talet.184 Vid slutet av 1730-talet påpekade superintendent 
Wallin det eländiga tillståndet hos prästgårdsbyggnaden, vilket ledde till att ett ombyggnadsförslag togs 
fram. Det kom dock att dröja till 1805 innan någon ombyggnad genomfördes.185 

Även i Grötlingbo har den medeltida prästgården haft en L-formad planform med en högre del. Den 
högstuga som finns omtalad 1594 var troligen belägen i det höga mittpartiet. Prästgården genomgick flera 
ombyggnader under 1700-talet. Den första föranleddes av en brand 1698, men satte inte igång förrän 1717. 
I pastoratets protokollsbok anges att den ena vinkelbyggnaden före branden användes som brygghus. Vid 
ombyggnaden förlades istället köket hit. I den andra vinkelbyggnaden, som använts som kök tidigare och 
som nu blev dagligstuga, tog muraren upp tre nya fönsteröppningar åt olika väderstreck. Vid ombyggnaden 
sänktes troligen också det tornlika partiet och på 1730-talet byggdes den ena vinkelbyggnaden på med en 
våning så att huskroppen blev jämnhög. Den stora ombyggnaden som därefter skede, på 1760-talet, var menad 
att anpassa byggnaden efter det riksdagsbeslut som fattats redan 1723 angående prästgårdsbyggnader.186 

I Sanda, där den stora prästgårdsbyggnaden fick sitt nuvarande utseende efter en ombyggnad 1860, 
har Gunnar Svahnström rekonstruerat utseendet före ombyggnaden med ledning av bevarade murar och 
ett syneprotokoll från 1749. På stilhistorisk grund har han daterat prästgårdens medeltida del till 1200-
talets sista fjärdedel.187 Över dagligstugan fanns ett loft med två gluggar ”utan fönster”, vilket vid den här 
tiden troligen innebar att de saknade fönsterglas. På övervåningen fanns även en sal, som aldrig blivit 
färdigställd. Under prosten Dahlmans tid (1708–42) hade en spis av burgsvikssandsten satts in här.188  

I samband med undersökningar vid den vikingatida hamnplatsen i Fröjel uppdagades 1990 grund-
murar efter vad som antas vara den medeltida prästgårdsbyggnaden här. Byggnaden har daterats till 
mitten av 1200-talet och antas utifrån fyndmaterialet ha varit använd fram till 1600-talets senare del. 
Även här har planformen troligen varit L-formad, med en länga med tre rum där det största troligen 
var en vardagsstuga. Här fanns en spis i det inre hörnet. Den andra längan utgjordes av ett rum, med 
källare. Ned till denna ledde en trappa från det som kan ha varit husets förstuga. I den norra väggen, i 
gaveln, fanns en muröppning, troligen ett källarfönster, med rester av en huggen omfattning. I väggarna 
fanns små väggnischer, tolkade som menade för ljus.189 Det exempel som redovisas är dock ett lågt, 
horisontellt fack, som inte tycks medvetet murat, vilket är det vanliga i de medeltida stenbyggnaderna, 
utan snarast ser ut att vara tillkommet genom att en sten i ett skift avlägsnats eller vittrat. Utformningen 
är sannolikt inte gjord med tanke på en levande låga som skulle hållas vid liv, vilket förstås inte utesluter 
att facket i efterhand kan ha använts för detta ändamål. Det finns dock inga noteringar om sot i nischen, 
och inga sådana spår syns på fotot.190 Liksom i Hellvi fanns bemålat, medeltida fönsterglas bland fynden 
från undersökningen. Merparten av glaset hittades, precis som resten av fyndmaterialet, i källaren. 
Bland de cirka 20 bemålade fönsterglasskärvorna var de äldsta troligen högmedeltida, och kan alltså ha 
hört till husets äldsta skede, medan den största delen av fönsterglaset var bemålat med rödbrun färg och 
troligen något senare. Det yngsta av de bemålade fragmenten hörde till en bemålad ruta, som troligen 
är från 1600-talet. På skärvan syntes namnet ”Petrus”.191 
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I Gothem finns stora delar av det medeltida murverket kvar i prästgårdsbyggnaden från tidigt 1800-
tal. Gunnar Svahnström har rekonstruerat det medeltida utseendet utifrån de stående murarna, synepro-
tokoll samt ögonvittnesskildringar från 1700-talet. Även denna prästgård har troligen haft en L-formad 
grundplan i bottenvåningen. Mittpartiet var flervånigt, medan de båda flankerande byggnadskropparna 
var envåniga.192 Linné beskriver prästgården 1741 som klosterlikt, med tjocka murar och valv. I salen ”på 
valvet” fanns ett fönster som var likt en åttkantig stjärna, och ”utantill föga över ett kvarter”, dvs ungefär 
15 cm, men vidare på insidan. Genom detta fönster ”koxade” solen in klockan tio.193 Hilfeling besökte 
byggnaden sextio år senare. Han beskriver den som en av de äldsta på Gotland, med ”slipad” fodring runt 
dörrar och fönster. ”Rummen innantill voro välvde, sällan mer än ett på varje botten, utan antingen en 
trappa upp eller ned till ett annat.” Även Hilfeling noterade det stjärnformade fönstret. Det fanns i det 
största och första rummet man kom in till i huset, och satt ”till sidan uppe i valvet”. Hilfeling kommente-
rade att detta troligen varit den enda ljuskällan innan två större fönster i djupa nischer tagits upp i väg-
garna. ”Fönsterrutorne voro av flere glassorter såsom gula, gröna och bruna, gåvo ett matt ljus, vilket dock 
mest härrörde därav, att de likasom trappan aldrig blivit tvättade eller rengjorde.” Det är dock oklart om 
det är de senare upptagna fönstrens rutor som beskrivs här. Enligt prästbyggningsboken har flera om-
byggnader skett. I syneprotokollet från 1763 beskrivs samma dagligstuga som ålderstigen, med valv och 
”oordentligt anbragta fyra fönsterlufter”. Nyupptagningen av fönster hade troligen skett vid en ombygg-
nad som ägt rum under 1600-talet mitt. I syneprotokollet från 1763 beskrivs också att det från bottenvå-
ningens förstuga fanns en dörr in till en mjölbod, med två gallerförsedda ljusgluggar. Denna, menar 
Svahnström, var den medeltida byggnadens visthus. En smal stentrappa ledde därifrån till den andra 
våningen och en liten, mörk förstuga. Från den ledde i sin tur dörrar till en sal och ett par kammare. Salen 
finns omnämnd 1654 och kallades då den panelade stugan. Panel, och en spis av burgsvikssten, nämns 
även vid syneförrättningen 1763. Svahnström menar att en dörr i Gotlands museums samlingar, som 
kommer från Gothems prästgård, troligen från början hört till denna sal. Han håller det för troligt att rum-
met inretts vid mitten av 1600-talet, och föreslår att en större ombyggnad och modernisering skett under 
samma period. Svahnström antar att rummet redan innan dess troligen utgjort en högstuga.194 

Fönster och ljusöppningar i murade byggnader på landsbygden 
Endast ett fåtal av de murade byggnaderna på landsbygden står kvar i så stor omfattning att det går att 
bilda sig en uppfattning om ljusinsläppen. Utöver detta finns det bevarade fönsterdetaljer och senare  
beskrivningar och avbildningar av medeltida fönster, som kan komplettera bilden. Förutom de redan 
nämnda fönsterdetaljer som kunnat knytas till kända byggnader finns ett antal som återanvänts eller påträf-
fats utan att den ursprungliga byggnaden kunnat identifieras. I Laxarve i Boge har överdelen till ett gotiskt, 
kopplat fönster hittats inmurat i en spismur (figur 97).195 Från Simunde i Öja finns en dubbel ljusöppning 
som är en enklare variant av de kopplade fönsteröppningarna. Omfattningen är huggen i ett stycke. Öpp-
ningarnas överdel har konturer som efterliknar trifolieavslutade masverksfönster. Dageröppningarna är 
11×23 cm stora och tycks inte ha varit försedda med glas eller någon fast ram eller lucka. Omfattningen ska 
tidigare ha suttit i gavelspetsen på en lada vid Sigfride i samma socken, vilket dock knappast var den ur-
sprungliga placeringen.196 Även från Petsarve i Ardre socken finns en uppgift om en medeltida fönsterom-
fattning, huggen i ett stycke och 1×1 m stor.197 P.A. Säve avbildar en sekundärt insatt omfattning i Nore i 
Vamlingbo och från Sippmanna i samma socken finns en huggstensdetalj som möjligen hör till ett masverks-
fönster.198 Möjligen har även en av de huggstensdetaljer som Säve avbildar från Hangre i Gothem varit en del 
av ett masverksfönster.199 I några fall är det dock osäkert om omfattningarna hört till fönster eller väggskåp.200 
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Att så få ursprungliga ljusöppningar finns beror inte enbart på senare ombyggnader och rivningar. Sanno-
likt har husen inte heller från början haft många ljusöppningar. Tydligast är detta i de slutna kastalerna, men 
även i magasinsbyggnadernas rum. I dessa har det i regel funnits en separat ingång, som har varit den huvud-
sakliga ljusöppningen och som, åtminstone i de murade husen, ofta kompletterats med någon enstaka ljusglugg. 

De uppgifter som finns tyder på att även bostadsrummen har varit slutna och att öppningarna här, 
liksom generellt i de murade byggnaderna, i de flesta fall varit få och små. Där större ljusöppningar funnits 
har de placerats i husets övre våningar, inte i bottenplanet. 

Dagligstugorna och de separata köken, där sådana har funnits, har i regel varit envåniga byggnadsdelar 
med hörnplacerad spis och inmurad ugn. Det är oklart om det funnits några ljusöppningar här. I Lau, 
Bunge och Kattlunds antas skorstenar ha funnits. Här finns spår efter rökkåpor, liknande den som påträf-
fats i det Häggska huset i Visby.201 I Kattlunds har spisen med sin högt placerade rökkåpa varit belägen i 
ett smalt, separat utrymme, möjligen för att det stora kryssvälvda rummet intill skulle hållas rökfritt. I övrigt 
är det i de flesta fall svårt att avgöra utifrån de lämningar som bevarats hur rökutsläppet skett. Där ingen 
rökgång funnits är det troligt att öppningar, i taket eller kanske i väggarna, funnits för att släppa ut röken. 

Det stjärnformiga fönstret i Gothem beskrivs sitta i det största rummet, direkt under valvet. Möjligen 
motsvarade detta rum det som generellt kallas förstuga i de undersökta husen. Även i Linde prästgård var 
detta rum det till ytan största på bottenvåningen. I Kattlundshuset finns små ljusöppningar, två stycken, 
varav den ena sitter direkt under valvet i motsvarande rum. Både här och i Vatlingshuset har även det 
smala förrådsutrymmet, vars motsvarighet finns i flera av husen, haft en smal ljusspringa (figur 99). Även 
beskrivningarna från prästgårdarna i Hablingbo och Gothem tyder på att sådana har funnits i liknande 
utrymmen. Här omnämns vid slutet av 1600- respektive mitten av 1700-talet gallerförsedda fönster eller 
gluggar i kammare eller förrådsutrymmen på bottenvåningen. Dessa kan visserligen ha satts in senare, 
men att de är gallerförsedda kan peka på att de är äldre. Fönstergaller förekommer i flera sammanhang i 
de medeltida byggnaderna, framför allt i källarfönster men också exempelvis i en liten ljusöppning på 
första övervåningen i Bunge prästgård, och i av de en smala ljusspringorna i Kattlundshuset. 

Det finns vidare flera exempel på små ljusöppningar som suttit intill ingångar. En rundbågig ljus-
springa finns intill porten i Fardume i Rute och i Bunge prästgård ritar Hilferling ut en liten ljusöppning 
intill den stora perspektivportalen på västgaveln. Även vid Fridarve, och troligen Ronarve, båda i 
Vamlingbo, har sådana ljusöppningar funnits. I det delvis bevarade huset i Vibble i Västerhejde finns en 
smal, rundbågig ljusöppning intill ingången till det som varit husets halvkällarvåning.202 Ljusöppningarnas 
placering är densamma som i packhusen i Visby, med skillnaden att de som finns i samma läge här i flera 
fall har varit något större och fyrkantiga.  

Små ljusinsläpp förekommer också, precis som i kyrkorna, i andra murade trappor, som vid Ronarve 
i Öja. Vid den förmodade prästgårdsruinen i Fröjel fanns vidare delar av ett källarfönster bevarat. 

De hittills beskrivna ljusöppningarna har, där detta gått att avgöra, varit mer eller mindre skråkan-
tade och sannolikt menade att släppa in så mycket ljus som möjligt genom en liten öppning. Ljuset från 
dem gjorde förmodligen att det gick att röra sig obehindrat i förstugan, kammaren, magasinsrummet, 
kornboden eller trappan, och att hitta till de angränsande rummen, men ljusinsläppet har varit begrän-
sat med moderna mått mätt, och öppningarna har inte varit anpassade för utsikt. Genom de högt  
placerade öppningarna har det inte varit möjligt att se ut, annat än för att få en skymt av himlen eller 
att se solen ”koxa” in. Flera av öppningarna intill portaler har varit lägre placerade, och här har det 
varit möjligt att titta ut, vilket kan ha varit en av anledningarna till gluggarnas placering här, utöver att 
de gav ett visst ljus till rummet då dörren var stängd. Gluggarna saknar glasfals och har inte varit glas-
försedda. Det är troligt att många av dem stängdes till vintertid.  

Utöver dessa mindre, synbart funktionellt betingade och selektivt använda ljusöppningar har en annan 
typ av fönster funnits i flera av byggnadernas övervåningar. Dessa har varit öppna och ofta kopplade. 
Antingen har de varit placerade i ett rum, som på Hästnäshusets övervåning, eller så har de suttit i en 
sval- eller gallerigång. Här finns det sannolikt en viss kronologisk skillnad, där den senare varianten är 
något äldre. Vid Bringes i Norrlanda har det funnits en sådan smal, inbyggd korridor längsmed husets 
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långsida som antas ha haft gallerifönster. I Hästnäshuset har fönstren gett rummet dagsljus medan öppning-
arna vid Bringes inte i första hand haft denna funktion. I båda fallen har öppningarna dock erbjudit utsikt. 
En gallerigång har även funnits i det äldsta stenhuset vid Kattlunds, och liknande anordningar har troligen 
funnits vid Unghanse i Öja och möjligen även i den äldre tornbyggnaden vid prästgården i Lau. Vid präst-
gården i Sundre, vid Laxarve i Boge och Simunde i Öja har hela eller delar av parkopplade fönster hittats.203 
Från prästgården i Bunge finns en solbänk hörande till ett kopplat fönster. I Sanda prästgård beskrivs vid 
mitten av 1700-talet att loftet ovan stugan hade två gluggar ”utan fönster”, vilket vid den tiden troligen 
betydde att det inte fanns något glas.204 Om det också här var fråga om kopplade fönster framgår dock inte. 

Vid Kattlunds, liksom troligen i Lau och kanske också i Bunge, hör gallerifönstren till en äldre byggnad 
på platsen. I det senare Kattlundshuset finns istället en liten, rund fönsterglugg med huggen omfattning i 
rummet på ovanvåningen. 

En tredje typ av fönster som har funnits är glasförsedda sådana. Fynd av medeltida, bemålat glas finns 
från prästgårdsruinerna vid Hellvi, Fröjel och Bunge. Även rundfönstret som antas komma från prästgår-
den i Fole, och som möjligen är en del av ett överstycke, har varit glasförsett.205 Från Sippmanna i 
Vamlingbo finns en huggstensdetalj som möjligen hör till ett masverksfönster och en del av ett sådant kan 
också ha funnits vid Hangre i Gothem.206 Enstaka skärvor av medeltida fönsterglas har vidare hittats på 
ett par platser på landsbygden utan att ha kunnat knytas till några kända, medeltida byggnadslämningar. 
En bemålad skärva som uppges vara medeltida har hittats i kulturlager på gården Ammors gamla gårds-
plats i Västergarn, och en smal ruta med kröjslade kanter, troligen medeltida, har hittats vid Odvalls  
i Linde.207 Vid Hallegårde i Halla, där en medeltida stenbyggnad fanns fram till mitten av 1800-talet, 
hittades i samband med en ledningsdragning 1990 ett fåtal fönsterglasskärvor och även huggna stensde-
taljer som sannolikt kom från det rivna huset. En av glasskärvorna kan möjligen vara medeltida.208 Även 
vid den högmedeltida gården Bingeby, strax öster om Visby, har fönsterglas hittats.209 Anna-Lena Gerdin 
menar att de huggstensdetaljer som använts i trähusens grunder troligen kommer från någon av stadens 
samtida byggnadshyttor, vilket gör det möjligt att även glasfynden kommit från ett sådant sammanhang, 
något som dock inte utesluter att glaset använts på plats, i trähuset.  

Både från Lauks i Lokrume och Vatlings i Fole finns dessutom blyinfattade glasfönster omnämnda. 
Dessa är dock inte bevarade och det går inte att säkert avgöra vilken typ av fönster det rört sig om.  
I Vatling finns senare insatta fönster som skulle kunna höra till bemålade rutor från runt 1600-tal. Här 
finns dock även uppgifter om ytterligare ett glasfönster, med färgade rutor, som kan ha varit medeltida.  
I Laukshuset har det fönster som enligt uppgift ska ha härbärgerat blyinfattat glas en mycket ovanlig pla-
cering. Om det är ursprungligt är det troligast medeltida, men det är också möjligt att glasfönstret hört till 
någon annan ljusöppning. Inga senare fönster tycks dock ha tagits upp här.210  

Fönsterglasfynd som troligen är senmedeltida finns från undersökningarna vid Langhammars på Fårö, 
där den yngre bostadsbyggnaden antas ha varit i bruk fram till 1530-talet. Mängden fönsterglas är liten – 
det rör sig om en ensam skärva grönt fönsterglas, som är svår att datera.211 Det är möjligt att byggnaden 
haft glasfönster, där huvuddelen av glaset senare återanvänts, men jämfört med de mängder som brukar 
hittas vid undersökningar från senare byggnader tyder fyndet på att användningen av fönsterglas var  
begränsad. Detta gäller dessutom generellt för fyndkategorin. Där äldre fönsterglas, från före 1700-talet, 
hittas är kvantiteterna små. Det huvudsakliga undantaget från detta är kyrkorna. 

I Bunge, och möjligen åtminstone delvis även i Hellvi, är det påträffade glaset från 1300-talet. Från 
den förstnämnda prästgården finns, förutom glasfyndet, ett fönsteröverstycke bevarat, med fals för inpass-
ning av glas och med hål efter de järn som hållit glaset på plats. Av Hilfelings teckning framgår att om-
fattningen varit placerad på västgaveln, på första övervåningen.212 I övrigt är det osäkert vilka rum glas-
fönstren har funnits i. De små mängderna glas gör det troligt att något enstaka fönster eller, som i Bunge, 

                                                        
203 Jonsson 1936, s. 261, 273; Svahnström 1954; GFC9174; GFC7518 
204 Svahnström 1940b; 1952b 
205 Andersson 1979, s. 34; Carlsson, D 1990, s. 224; 1999a, s. 48–50; jfr Lundmark 1929, s. 287–289, fig. 329; GF dnr 7612/91 
206 Lundmark 1929, fig. 329; UUB R623:4, 576; ATA, Go, profana byggnader Foto 182:3–4 
207 FMIS Ammor 1:29; GF dnr 1990/88; SHM inv. 8765:14; se Appendix, tabell 3 
208 Lindström 1978, s. 76; Herlitz 1979, s. 70–71; Runeby 1994, s. 316–317; FMIS Hallegårde 1:39, 1:14; GF dnr 4295/90, fnr 94 
209 Gerdin 1987, s. 22–36; 2007, s. 123–125, 132–136; GF dnr 321-634-2004 
210 Jfr. ATA, Lokrume sn, Lauks, Nordin 1880 och dnr 1587/1923. Fardelin 1923 
211 GF dnr 431-5764-05, fnr 516 
212 Hilfeling [1995], s. 52; SHM inv. 4375 



en del av ett fönster, varit försett med glas. Det är tänkbart att glasfönstren hört till en påkostad kammare 
eller högstuga. En annan möjlighet, som dock är svår att pröva, är att en del av prästgårdarna inrymt någon 
form av kapell. Generellt tycks glasfönstren höra till en något yngre generation än galleriöppningarna. 

Det palatsliknande prästhuset i Bunge påminner på vissa sätt om stadens packhus, med flera portaler 
över varandra, men har, enligt den avbildning som finns, även ovanligt många andra muröppningar. På 
första ovanvåningen finns det stora fönstret med genombrutet överstycke. Den undre delen av fönstret 
tycks ha varit öppen. Det är tänkbart att det kunde stängas med luckor. Även våningen över har ett något 
mindre fönster i samma läge. Både det undre fönstret i Bunge och de kopplade fönstren, gallerifönstren 
vid andra byggnader, har till skillnad från de tidigare beskrivna ljusgluggarna varit utformade för att ge 
möjligheter till utsikt för den som befann sig inne i rummet. De har också utgjort dekorativa element i sig, 
och de har, eftersom de varit öppna och inte försedda med glasfönster, möjliggjort uppvisande av vad som 
skedde inne i byggnaden.  

Glasfönster, gåvorutor och inredning under tidigmodern tid 
Det går, som framgick av det föregående avsnittet, att konstatera att det finns enstaka exempel på medel-
tida fönsterglas, även bemålat sådant, utanför kyrkorna. Det går också att konstatera att detta var ovanligt. 
Från slutet av 1500-talet och framåt finns betydligt fler exempel från sekulära miljöer. Från den här tiden 
och fram till omkring 1730 finns bemålade rutor bevarade både i museisamlingar och i form av arkeolo-
giska fynd. Glasmålningarna, både de från Visby och från landsbygden, innehåller ofta personnamn och 
årtal. De har kopplats till den fönstergillestradition som finns beskriven av P.A. Säve, och som berördes i 
kapitel 2. Seden att vänner och släktingar gav målade rutor till den som uppfört ett nytt hus är nära 
förbunden med den som funnits i norra Tyskland.213 En grupp glasmålningar från slutet av 1500- och 
första delen av 1600-talet, som Bengt Söderberg lyft fram, är den med danska länsherrevapen. Sådana 
återfinns bland annat i Biskopsgården i Visby, i prästgårdar samt i gårdar tillhörande domare. Söderberg 
menar att det i de här fallen kan ha varit fråga om en närmast officiell fönstergåva, i linje med de som är 
kända från Schweiz.214 Få fönstergåvor är skriftligt belagda, utöver inskriptionen på själva glasrutan, men 
från år 1688 finns en uppgift att domaren i Hoburgs sätting, Rasmus Hendrichsson Tinkel och sonen 
Baltzar Rasmuson Tinkel skänkt ett fönster var till Änges gård i Burs.215 Utifrån inskriptioner och motiv 
finns det i övrigt hantverkare, bönder, präster, klockare och borgare bland givarna. De världsliga motiven 
är vanligast, men även bibliska sådana, bland annat apostlaframställningar – som den som hittats i den för-
modade prästgårdsruinen i Fröjel – förekommer. Dessa är ofta valda utifrån givarens namn.216  

 De bemålade glasrutorna nämns frekvent bland det gamla ”husgeråd” som P.A. Säve köpte in eller 
noterade vid mitten av 1800-talet.217 Flera fönstermålningar nämns också av Jöran Wallin under åren 
1735–45. Sammanlagt 48 motivmålningar finns i Gotlands museums samlingar, och runt 250 är kända 
totalt på ön. Därtill kommer rutor som finns i samlingar på andra platser.218  

Bengt Söderbergs gör en kronologisk indelning av materialet i tre grupper där den första omfattar pe-
rioden cirka 1570–1610, den andra cirka 1610–55 och den tredje cirka 1680–1730. Grupperna är något 
otydligt definierade och det finns en stor variation inom dem. I den första är rutorna eller motiven i regel 
ovala. Rött och gult dominerar ofta färgskalan, men Söderberg påpekar att gruppen är heterogen. Söderberg 
räknar även in monokroma svartlodsmålningar från 1570-talet i Källunge kyrkas sakristia här. Om vi bortser 
från dessa finns den äldsta daterade rutan inom gruppen istället i Follingbo kyrkas södra korfönster. Rutan 
är oval med bemålning i blått och rödbrunt. Motivet är aposteln Petrus, tillsammans med namnet Peder 
Hawers och årtalet 1588. Ytterligare rutor med apostlar finns i Gotlands museums samlingar, men dessa 
saknar inskriptioner och närmare uppgifter om proveniens.219 Ett känt exempel på fönstermålningar tillhö-
rande den första gruppen är de från Lunderhagsstugan i Fleringe, från 1600 och 1601 (figur 89). Som redan 
nämnts har John Kronborg Christensen föreslagit att dessa ursprungligen suttit i gårdens högstuga, malsta.220 
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Söderbergs andra grupp slutar 1655 medan den tredje gruppen omfattar målningar från tiden 1680–
1730, alltså efter att Gotland börjat tillhöra Sverige. Under en 25-årig mellanperiod tycks med andra ord 
inte några nya målningar ha tillkommit. De nya målningarna skiljer sig från de tidigare bland annat ge-
nom att rektangulära rutor använts och att motiven oftare började delas upp på flera rutor. Vapensköldar, 
som även använts som motiv under första delen av 1600-talet, blev vanligare. Färgskalan begränsade sig 
till stor del till svart, grått och brunt, men det finns även glasmålningar med inslag av lila och rödbrunt. 
Också mer färgrika figurframställningar finns representerade, men vapensköldarna tecknades i regel i 
gråskala. Detta är den kvantitativt största gruppen, med mer än ett hundratal bevarade rutor. Bland de 
bemålade rutorna finns både sådana som sannolikt suttit i mitten av fönster och sådana som suttit i hörn. 

De senare saknar inskrifter och motiven är ofta 
växter, djur eller änglar.221 

Sedan Söderberg gjorde sina sammanställ-
ningar har flera arkeologiska fynd gjorts av efterre-
formatoriska målningsfragment, bland annat vid 
ett tiotal undersökningar i landsbygdskyrkorna.  
I minst fem Visbykvarter har liknande fynd gjorts 
och det finns även ett fåtal exempel från sekulära 
miljöer på landsbygden, vilket vi strax återkommer 
till. Genom dessa nya fynd går det att komplettera 
Bengt Söderbergs bild något. Framför allt avviker 
de äldsta fynden från de senare och kan karaktäri-
seras som en egen grupp, i tillägg till de som Söder-
berg presenterat. De äldsta med årtal daterade 
målningarna hör till 1570-talet och är till skillnad 
från de något senare inte polykroma. De är istället 
grovt tecknade med svartlodsfärg. Även glaset av-
viker stort från de senare kabinettsmålningarna. 
Det är grönt eller ljust grönt, relativt tjockt (runt 3 
mm) och påtagligt buckligt. I Gammelgarns kyrka 

har en sådan ruta hittats, med ett bomärke och årtalet 1573. Den bemålade rutan har varit rektangulär och 
cirka 10 cm bred.222 I Källunge kyrkas sakristia finns två rombiska rutor som sitter i ursprunglig omfattning. 
På den ena finns ett bomärke, namnet Hans Kerckhof samt årtalet 1576. På den andra finns namnet Hans 
Koppersleger och årtalet 1576.223 Även från kvarteret Krämaren i Visby finns en del av en liknande, svart-
lodsbemålad, rektangulär ruta, dock utan bevarat årtal.224 I Tingstäde har en ruta av samma typ av glas 
hittats, men utan bemålning. Den är rektangulär och 9,5 cm bred. Glaset är 2–2,5 mm tjockt.225 Vid en mer 
detaljerad genomgång av materialet skulle sannolikt fler skärvor av den här typen kunna identifieras.  

Frånsett dessa är de efterreformatoriska glasmålningarna alltså framför allt av kabinettstyp, med hela 
motiv målade på ljust glas, oftast i flera färger. Glaset avviker generellt både från det äldre och från det 
samtida, obemålade, genom att vara ljust, förhållandevis tunt och av jämn, tät kvalitet. 

De bemålade glasrutorna visar, som jag tidigare varit inne på, att glasfönster började bli vanligare 
under 1600-talet, kanske till en början i högstugor som den från Lunderhage i Fleringe men senare även 
i stugorna. De tyder å andra sidan på att glasfönster fortfarande var någonting exklusivt, en värdefull gåva, 
och på att glasfönster tydligt var en del av rummens utsmyckning. De ingick i ett förändrat inrednings- 
och bostadsideal som ledde till moderniseringar och ombyggnader under efterreformatorisk tid. Under 
1600-talet kan i vissa fall fönsterupptagningar beläggas i prästgårdarna. Flera av prästgårdarnas högstugor 
och en del kammare och stugor försågs med skulpterade sandstensomfattningar runt spisarna och målade 
inredningar, inklusive fönsterrutor med kabinettsmålningar. Det finns även exempel på panelinredningar 
och kakelugnar från samma miljöer. Delar av bemålat fönsterglas, troligen från 1600-talet, har hittats i 
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Figur 112. Tjockt, ojämnt fönsterglas från 1573, hittat i  
Gammelgarns kyrka på Gotland. GFC10111_10. Foto: Linda 
Qviström. 



den förmodade prästgårdsruinen i Fröjel.226 Även vid stenhuset Kastelle i Vamlingbo har en del av en 
målad ruta hittats, och ett fragment klart glas med böjd, kröjslad kant vid Stora Sojdeby i Fole skulle också 
kunna höra till en sådan.227 

I Lau beskrivs en målad kammare med fönster i prästgården 1594, och det är troligt att även fönsterru-
torna här var bemålade. I ruinen har rester av draperimålning påträffats i ett rum, vilket med anledning av 
detta har identifierats som den målade kammaren.228 Även i Othems prästgård har målningsrester, möjligen 
samtida med de i Lau, konstaterats i en kryssvälvd kammare på bottenvåningen.229 I Kräklingbo prästgård 
finns flera sandstensspisar omnämnda och bemålade rutor från 1633 nämns i det översta rummet, kallat sten-
stugan. Rutor med årtalet 1670 har också funnits i dagligstugan.230 Om fönstren i dagligstugan var nyupptagna 
framgår inte här. De som beskrivs i dagligstugan i Gothems prästgård var insatta sekundärt, troligen vid en 
ombyggnad i mitten av 1600-talet.231 I Hablingbo prästgård hörde de sjutton fönsterrutor som nämns 1689 till 
prästens privata egendom, vilket visar att de inte räknades som en del av den fasta inredningen. 232  

Förekomsten av bemålade glasrutor från den här tiden ger också en indikation på att nya fönster 
tagits upp i äldre byggnader eftersom glasmålningarna var anpassade till renässansens fönsterformer. 
Det var dock under 1700- och 1800-talet som de flesta mer omfattande fönsterombyggnaderna skedde, 
och under den perioden byggdes även de kvarvarande medeltida prästgårdarna om till oigenkännlighet. 
Under 1700-talet beskrivs prästhusen återkommande som fallfärdiga och även som mörka. Ett intres-
sant exempel är kastalbyggnaden vid Kräklingbo prästgård, som under 1600-talet och åtminstone fram 
till 1717 varit en byggnad som kostades på med nya inredningsdetaljer som spisomfattningar och 
glasmålningar medan den ett par årtionden senare ansågs vara obeboelig.  

Även där stora delar av murverket behölls från den medeltida byggnaden fick inte i något fall de me-
deltida fönstren vara kvar. Detta berodde förmodligen på att dessa inte skulle ha passat in stilmässigt i den 
nya byggnaden, men sannolikt också på att de uppfattades som otillräckliga. Den typ av smala ljusöpp-
ningar som funnits i en del av husen, främst i bottenvåningen, var exempelvis ingenting som förekom i 
bostadshus under 1700-talet på ön. I de murade byggnaderna från detta århundrade hörde smala ljus-
öppningar till ekonomibyggnaderna, medan glasfönster var standard i mangårdsbyggnaderna.233 

Under 1700-talet, då glasfönster hade blivit mer allmänt förekommande, fanns sådana alltså i regel 
enbart i bostadshusen. Före början av 1800-talet var det oftast bara i stugan glasfönster fanns, medan 
förstugan saknade sådana. Vid 1800-talets början sattes mindre fönster in i förstugorna, antingen vid 
sidan av dörren eller i form av ett överljus ovan denna.234 Vid mitten av 1800-talet började även smedjor 
och snickarbodar förses med fönster. Något senare, omkring 1870, sattes fönster in i ladugårdar och 
fähus.235 Blyspröjsade rutor användes allmänt på Gotland fram till 1770-talet, då blyet ersattes av trä.  
I ett normalstort fönster rymdes vid denna tid i regel sex rutor. Fram till ungefär samma tid, senare 
delen av 1700-talet, sattes de glasförsedda träbågarna fast direkt med spik eller hästskosöm. Därefter 
började delar av fönstren göra öppningsbara.236  

Säve uppger att även boskapsblåsor, utspända hornskivor och pergament användes i fönstren, 
”stundom av skäl för att slippa skatten för glas”.237 Fönsterskatten, som sannolikt är det som Säve syftar 
på och som togs bort 1809, gällde visserligen inte glaset utan fönstren i sig men möjligen har fönster 
som inte varit glasförsedda under slutet av 1700- och början av 1800-talet räknats som gluggar och inte 
behövt tas upp för taxering.238 
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Fönstren hör, som redan nämnts, till de delar av byggnaderna som i hög grad förändrats under husens 
livslopp. Framför allt gäller detta mangårdsbyggnaderna, eftersom det var dessa som tidigast försågs med 
glasfönster. Stefan Haase påpekar att många av de kvarstående byggnaderna från 1700-talet på landsbygden 
har yngre fönster och fönsteröppningar. I en del fall har ramar som ursprungligen varit blyspröjsade behållits 
och försetts med träspröjs, men ofta har fönstren förstorats och ramarna bytts ut under 1800- och ibland 
1900-talet.239 Bostadshusens gamla bågar har därefter ofta återanvänts, exempelvis i något av uthusen.240  

När fönstrens historia på Gotland tas upp finns inte skorstenen med i diskussionen på det sätt den gör 
på fastlandet. I en kort diskussion om fönstrens succesiva införande under 1600- och 1700-tal på Gotland 
tar Stefan Haase däremot upp ekonomiska förklaringar, att bönderna började få råd att sätta in glasföns-
ter, och att utvecklingen hänger samman med att det blev tekniskt möjligt att tillverka större glasrutor.241 
Diskussionen kring de tekniska förutsättningarna har tidigare problematiserats (se kapitel 2). Att det under 
1700-talet började finnas något bättre ekonomisk grund för att förse byggnaderna med fönsterglas kan 
stämma. Det av olika skäl ekonomiskt kärva läget under senmedeltiden höll i sig under hela 1600-talet, 
och började inte lätta förrän vid 1700-talets mitt.242 Det är troligt att detta och den skattefrihet som inför-
des för stenhus medförde att dessa kunde kostas på med detaljer som glasfönster i högre grad än tidigare. 
Förekomsten av medeltida fönsterglas och av tidiga gåvorutor – de äldsta av dessa hör till 1500-talets slut 
– visar dock att fönsterglas fanns att tillgå även tidigare. Om fönster i sig hade ansetts vara oumbärliga 
hade dessutom billigare och enklare alternativ till glas, som de Säve tar upp från 1800-talet, möjliggjort 
att husen försågs med sådana. Det mycket sparsamma användandet av fönsterglas i sekulära miljöer under 
högmedeltiden går dessutom knappast att förklara med avsaknad av ekonomiska resurser, eller för den 
delen med bristande tillgång till fönsterglas. 

Staden – Visby 
Den äldsta bebyggelse som kan spåras i Visby finns i anslutning till det som då var hamnen, i den lägst 
belägna delen av staden. Därifrån reser sig terrängen trappstegsvis åt öster. Senast under 900- och 1000-
talet fanns encelliga byggnader med väggar av lerklinat flätverk eller skiftesverk närmast hamnen.243 Lik-
som i Stockholm har mycket av spåren av den äldsta träbebyggelsen raderats ut av de senare stenhusen, 
som ofta hade källare, men resultaten från de begränsade undersökningar som gjorts i området tyder på 
att det funnits en tomtstruktur med enkla eller dubbla, ungefär sju meter breda tomter, som lagts ut i rät 
vinkel mot strandlinjen. Mellan tomterna fanns smala vattugränder.244  

Under 1200-talet ersattes en stor del av bebyggelsen i de centrala delarna av staden av stenhus. Sten-
staden tycks i flera fall ha anpassats efter den äldre trästadens struktur, med reglerade tomter och gator.245 
De största och mest påkostade byggnaderna har funnits närmast den medeltida hamnen. Några av dem, 
som Gamla apoteket och Liljehornska huset, är fortfarande bevarade, medan andra är kända genom ar-
keologiska undersökningar, arkivaliska belägg eller avbildningar. De stora packhusen vid hamnområdet 
hör dock generellt inte till det äldsta skiktet av murade byggnader. Enligt de dendrokronologidateringar 
som gjorts har dessa uppförts under perioden 1250–1350. Längre österut och åt nordost finns något mindre 
och lägre magasinsbyggnader med dateringar till tiden före 1200-talets mitt. Den enda profana stenbyggna-
den med säker datering till 1100-talet är kruttornet.246  
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Den mest intensiva stenbyggnadsperioden har infallit från mitten av 1200-talet eller kvartalets andra 
fjärdedel och fram till mitten av 1300-talet. Få hus nyuppfördes under senmedeltiden, men det finns även 
exempel på sådana, som i kvarteret Nunnan där ett tegelhus byggdes 1516.247 

Som Gun Westholm har framfört bör delar av den omfattande stenhusbebyggelse som uppfördes  
under 1200-talet ha varit planerad och reglerad, inte minst med tanke på det delvis sammanhängande 
avloppssystem som bundit samman flera av byggnaderna. Minst 60–70 latrinuppsamlingsanläggningar är 
kända från de centrala delarna av staden. Avloppen leddes ned till hamnen i ett system av ledningar och 
kanaler som skyddade de färskvattenbrunnar som fanns i många av husen. Westholm menar att det var 
bristen på gårdsutrymme som gjorde att dessa placerades inomhus.248 Under 1200-talet, då merparten av 
byggnaderna uppfördes och avloppssystemet kom till, försågs också gränderna med en beläggning av kalk-
stensflis. Troligen ingick även detta i planläggningen, eftersom det finns exempel på att stenläggningen 
har föregått husbyggnationer. I en del fall har kalkstenflis ersatt kavelbroar, som främst hör till 1100-talet, 
och som tycks ha använts under en relativt kort period innan gränderna stenlades. Stenbeläggningen i 
kombination med en organiserad renhållning gjorde att det inte skedde någon kulturlagertillväxt på ga-
torna under medeltiden i Visby, något som ändrades under 1600-talets första hälft då stora förändringar 
gjordes i stadens infrastruktur och flera av de tidigare gränderna medvetet fylldes igen. Den partiella ga-
tureglering som då genomfördes syns arkeologiskt, men också i 1600-talets kartor. Leif Zerpe har lyft fram 
skillnaderna mellan Meijers stadsplan från 1646 och Schilders från 1696–97. I den senare kartan syns att 
färre och större kvartersblock bildats, och att flera av de tidigare vattugränderna mot hamnområdet hade 
försvunnit. Flera gator eller partier av gator, som Standgatan, S:t Hansgatan och Mellangatan, hade bred-
dats och bebyggelse som legat längs de tidigare gränderna rivits och ersatts med tomtmark, som bland 
annat utnyttjades till kål- och trädgårdar. De tidigare gränderna fylldes ut med raserings- och fyllnads-
massor. Många gränder blev dock kvar och en del behöll sin medeltida bredd.249  

Uppförandet av stenkyrkor i staden inleddes före den profana stenbyggnadsvågen, men pågick därefter 
parallellt med denna. Förutom de olika församlingarnas kyrkor fanns sådana hörande till Helgeandsstif-
telsen och S:t Göransstiftelsen samt kyrkor som hörde till dominikan- respektive fransiscankonvent och till 
Solberga cistercienserkloster. Byggandet av kyrkor tycks ha skett mer eller mindre kontinuerligt från cirka 
1150 och fram till cirka 1325. Efter ett uppehåll under 1300-talets mitt tycks därefter byggnadsverksam-
heten ha återupptagits omkring 1375, för att avslutas på 1400-talet, med förhöjningen av västtornet i S:ta 
Maria 1423 och uppförandet av S:t Gertruds kapell under 1470-talet.250 Under den senare delen av 1200-
talet byggdes också den över 3 km långa ringmuren. Byggandet kan ha påbörjats under 1260-talet, men de 
äldsta dendrokronologiska dateringarna talar för störst byggnadsverksamhet under 1270- och 1280-talet. En 
förhöjning av den då ungefär 6 m höga och i huvudsak tornlösa muren skedde sedan efter cirka 1330.251  

Sammantaget bör staden under stora delar av 1200-talet och under 1300-talets första del ha fungerat 
som en stor byggarbetsplats. 

Den avskrift av Visby stadslag som finns bevarad är skriven på lågtyska och har daterats till mitten av 
1300-talet. Ett par fragment av en äldre version finns bevarade, och dateras av Carl Johan Schlyter till 
1270-talet.252 Göran Hasselberg, som menar att det är troligt att den bevarade versionen av lagen tillkom-
mit under åren 1341–44, har pekat på likheten med de samtida, svenska lagarna, och menar att Visbyla-
gen snarare hör hemma i en nordisk än i en hanseatisk tradition, även om en sådan också är urskiljbar i 
lagtexten. Delar av den bär stora likheter med Bjärköarätten.253  

De avsnitt som reglerar handel, egendom och sjöfart upptar betydligt mer utrymme än de stycken som 
reglerar byggande. I det enda avsnitt där fönster berörs stadgas att den som bygger eller bryter fönster åt 
en annans gård ska begära tillstånd av grannen. Byggande intill ett grannhus, eller grävande intill någon 
annans mur, fick bara ske om dennes hus inte skadades. Däremot nämns inte risken för att grannhuset 
skulle skymmas av nybygget. Både svalar och trappor framför hus och överbyggnader över gränder 
nämns, liksom överhäng, som bara fick vara en halv aln, det vill säga cirka 30 cm breda. Vidare stadgas 
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att varje hus skulle ha en halv fot till takdropp. Det fanns dock en möjlighet att bebygga dropprummet, 
om husägaren fångade upp sina droppar ”ofvanpå sin vägg”/”vp siner wand”. 254 

I en uppräkning av olika yrkesgrupper i stadslagen nämns sammanlagt 23 sådana. De flesta faller in 
under kategorin hantverk men även exempelvis hökare eller hökerska, körsnär och öltapperska räknas 
upp. Lyktmakare är ett av de hantverksyrken som anges. Inga glasmästare nämns. Som Gun Westholm 
påpekat tycks dock inte alla hantverkskategorier finnas med på listan, bland annat inte de som var knutna 
till byggnadshyttor.255 Under den mest intensiva perioden av byggande i staden har ett stort antal sten-
huggare, murare, transportarbetare och timmermän sannolikt befunnit sig här, och med tanke på fynden 
av fönsterglas bör även glasmästare ha funnits bland dessa.256 

 

Träbyggnader 
Inga träbyggnader daterade till medeltid finns bevarade i Visby, men lämningarna efter ett antal sådana 
har undersökts arkeologiskt. Mycket av spåren försvann, som redan nämnts, då de stora, källarförsedda 
stenhusen uppfördes, men såväl flätverks- som skiftesverkshus har kunnat beläggas. Ett exempel är det 
undersökta skiftesverkshuset i kvarteret Apoteket. Trähusbebyggelse har också konstaterats i mer perifera 
delar av staden, som inte senare bebyggdes med stenhus. Detta gäller bland annat Botaniska trädgården 
och Klinten. Här finns även olika spår av hantverk, och det är i många fall svårt att avgöra vad som är 
lämningarna av verkstäder och hantverkslokaler och vad som är spår av bostäder. Det finns vidare under-
sökta trähuslämningar som legat i anslutning till stenhus, som de i kvarteret S:ta Maria. Även här finns 
spår av hantverk – av ben- och hornhantverk, smide och gjuteriverksamhet.257  

På två platser har skiftesverkshus av den äldre typen, med jordgrävda stolpar längs vägglinjen, konsta-
terats. Den ena av dessa är Botaniska trädgården, den andra kvarteret Priorn. Vid undersökningarna i 
Botaniska trädgården hittades spår efter minst fyra byggnader uppförda på detta sätt. Keramikfynden på 
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Figur 113. Karta över Visby, med den renritade versionen av 1646 års karta som underlag (Engeström (red.) 1988) och läget på de nutida 
kvarter som nämns i texten markerade. De gultonade ytorna utvisar åkermark på 1646 års karta. De rödmarkerade kyrkorna är tillagda 
utifrån Engeström (red.) 1988. I. Liljehornska huset, II. Börshuset, III. Gamla Apoteket, IV. Häggska huset, V. Kapitelhuset, VI. Mynt-
huset, VII. Tjärkokeriet, VIII. Huset med målningarna. 



platsen har gjort att lämningarna daterats till 1200–1300-tal. Vid undersökningar i kvarteret S:ta Maria 
18–19 hittades grunder till tre trähus varav två är daterade till 1200-talets slut eller 1300-talets början. 
Det yngsta har varit i bruk under 1400-talet, men det är osäkert när det uppfördes. Detta har varit 6,5×7 
m stort och saknat eldstad. Bland fynden fanns ett kistlås och två blysigill från textilrullar, vilket gör en 
tolkning som förvaringsbyggnad trolig.258 Tidigare har grunder till ytterligare ett par trähus undersökts i 
samma kvarter. Dessa har varit uppförda under 1300-talet, mellan 1200-talets stenhus längs Norra Kyrko-
gatan och Klinten. Det ena huset var byggt över en äldre latrinkammare och har troligen fungerat som 
latrin. Den andra byggnaden var försedd med en stor bakugn. Leif Zerpe föreslår att huset kan ha använts 
som bakstuga eller rökeri. En senare tillbyggnad har tolkats som en enkelstuga, med en total yta om endast 10 
m2.259 Inom samma område undersöktes åren 1989–90 lämningar efter både trä- och stenhus, daterade till 
1200-tal.260 Även i kvarteret Krämaren 2 och 3 har lämningar efter ett trähus på stensyll undersökts. Här har 
dessutom stolphål framkommit. Kulturlagren i anslutning till trähuset hörde till 1200–1700-tal, och här fanns 
bland annat spill efter bronsgjutning och hornhantverk.261 

Sammantaget ger lämningarna efter skiftesverksbyggnader intryck av att vara knutna till hantverksområden 
och att ha använts som enklare uthus. Fynden från S:ta Maria visar att de också kunde användas som förva-
ringsbodar för dyrbara föremål, som textilrullar. Fyndmaterialet från detta kvarter är dock speciellt på flera 
sätt. Bland annat, vilket vi återkommer till, finns medeltida fönsterglas som har kopplats till lämningarna efter 
en träbyggnad från 1200-talet från samma kvarter. Undersökningarna i kvarteret utmärker sig också genom 
ett stort antal fynd av ljushållare. En del av förklaringen kan vara områdets koppling till Solberga kloster under 
senmedeltiden (se nedan, s. 300), och kanske tidigare till Helgeandshuset. 

Murade byggnader 
Förutom trettiotalet i olika grad bevarade packhus, varav färre än tio är kvarstående till full höjd, finns 
delar av murverk ovan eller under mark från mer än 200 byggnader i Visby.262 Som redan nämnts utgör 
de största och mest centralt belägna packhusen en något yngre del av stenhusbebyggelsen, medan det i de 
något mer perifera delarna av stadskärnan finns äldre och i regel något mindre byggnader, vilka i flera fall 
senare byggts samman till större byggnadskomplex. Efter hand har flera av byggnaderna höjts och fått 
fler våningsplan, i vissa fall genom att våningsindelningen ändrats. En förtätning har också skett, både 
inom kvarteren och genom uppförandet av stora valvhus över gränderna.263 

Merparten av byggnaderna är uppförda av kalksten. I ett mindre antal har tegel använts helt eller 
delvis.264  

Magasinsbyggnader 
De byggnader som oftast uppförts i sten, och som varit de mest påkostade och utrymmeskrävande i staden, 
var magasinsbyggnader, packhus. Gunnar Svahnström bygger vidare på Sven T. Kjellbergs beskrivning 
av byggnaderna och delar in dem i tre huvudtyper. Tornbodarna, som är den minsta typen, har ett rum, 
oftast kvadratiskt, i varje våningsplan. Den här typen av byggnader förekommer bara i de övre delarna av 
staden, där det fanns mindre och i flera fall äldre handelsgårdar. Nedanför S:t Hansgatan finns inga torn-
bodar. Den vanligaste typen av magasinsbyggnad benämner Svahnström dubbelbodar. Dessa utgörs av 
en dubblering av tornbodarna, med två, i regel likstora, rum i varje våning. Byggnadstypen förekommer 
i hela staden. Den tredje varianten är återigen mer ovanlig – långboden. Här är planformen rektangulär, 
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med ett rum per våningsplan. Denna typ av magasinsbyggnad finns främst runt Strandgatan. Det Lilje-
hornska huset är ett exempel på en dubbel långhusbod.265 Byggnaden utgörs av ett stort, dubbelt magasin 
med fem övervåningar över en dubbel källare samt med ytterligare två vindsvåningar. 

Det tycks under stenbyggnadsperioden ha skett en ökning av byggnadernas förvaringsutrymmen, vilket 
både märks i att de senare husen gjordes större och högre och i tillbyggnader och förtätning vid tidigare 
uppförda gårdar. Att valvbyggnader i flera våningar uppfördes över flera gränder uppfattar Gun West-
holm som ett ökat behov av lagringsutrymme. Virke från ett par av valvbyggnaderna har kunnat dateras 
med dendrokronologi, till 1344 respektive 1385. I flera fall har gränden i samband med överbyggandet 
slutat fungera som gränd och istället integrerats i den tätt bebyggda gårdsmiljön.266  

Byggnaderna har i regel legat med gaveln mot gatan. Dubbelbodarna ligger visserligen med långsidan 
mot denna, men fortfarande med ingångarna från gatan. Där det har funnits källare har denna ofta varit 
kryssvälvd och, åtminstone i de större packhusen närmast hamnen, indelad i två våningar av ett bjälklag. 
De båda botten- eller källarvåningarna har i regel haft separata ingångar.267 Den undre källaren har be-
skrivits som kylrum, den övre som butik. Butiksvåningen är ofta den mest påkostade i huset, med kryssvalv 
som burits upp av pelare med utsirade kapitäl. Ljusgluggarna in till butiksvåningarna har varit mer an-
språkslösa – små och högt sittande. Ett exempel finns i packhuset i kvarteret Museet, där gluggarna är 
rektangulära och cirka 0,5 m breda. Gunnar Svahnström menar, bland annat utifrån de små ljusöppning-
arna, att rummen, trots den påkostade utformningen snarast använts som förråd. Westholm föreslår istället 
att det är säkerhetsskäl som ligger bakom utformningen. Till första övervåningen har tillträde ofta skett uti-
från, via en trätrappa som lett till en separat port som vett mot gränden. I några fall har också svalgångar av 
trä kunnat konstateras. De utrymmen den utvändiga ingången lett till är de enda i packhusen som har haft 
större fönsteröppningar. I flera fall kan tvådelade fönster konstateras här. I Gamla apoteket och Börshuset 
har två stycken kopplade fönster, till stora delar ännu bevarade, med tegelomfattning funnits. Inga spår 
efter ursprungliga eldstäder har iakttagits i dessa våningar, däremot avträden.268 Svahnström karaktärise-
rar våningarna som ett komplement till bostaden, men kommenterar att frånvaron av eldstäder gjort rum-
men mindre användbara som regelrätta bostadsrum.269 En rad författare, bland annat Svahnström, har 
betonat den representativa karaktären hos dessa utrymmen, och kopplingen till handelsverksamheten. 
Förutom att våningarna alltså kan ha använts i representativa sammanhang har kontor föreslagits som en 
funktion. Westholm tillägger, i linje med Svahnström, att användandet av våningarna för representation 
och som kontor bör ha ägt rum under sommarhalvåret, något som både de öppna fönstren och avsakna-
den av eldstäder tyder på.270 I Gamla apoteket tycks de representativa funktionerna har sträckt sig över 
två våningsplan. Här har den separata ingången lett till våning två, medan de kopplade fönstren är pla-
cerade i den tredje våningen. Huset har, över den dubbla källaren, haft ytterligare fyra våningar. 

Magasinens förrådsutrymmen, som upptagit huvuddelen av byggnadernas yta, har i regel varit slutna 
enheter med separat ingång eller lastport och, utöver denna, ofta ytterligare en mindre ljusöppning.271  
I Liljehornska huset på Strandgatan framgår öppningarnas utseende av P.A. Säves avbildning från 1844 
(figur 115). Gluggarna är kvadratiska och sitter i höjd med portarnas överkant. Något mindre gluggar 
finns in till vindsvåningen. Idag är den översta våningens öppningar bevarade.  

Fyrsidiga gluggar har även funnits intill lastportarna i mindre packhus, som det Häggska huset.272  
I kvarteret Novisen 5 har en ingående byggnadsundersökning visat hur två medeltida magasinsbyggnader, 
varav den äldsta från första delen av 1200-talet och den yngre med en dendrokronologidatering till 1257, 
senare byggts ihop. De båda byggnaderna representerar de medelstora lagerhus som funnits på den mel-
lersta kalkstensplatån i staden. Det äldsta stenhuset var 7,5×11 m stort och har haft två rum i varje  
våningsplan, utan inbördes förbindelse och med separata ingångar. Entrén till våning två skedde genom 
en separat dörr, från en utvändig trappa och svalgång. Det andra huset var av samma storlek men bygg-
des, till skillnad från det första, med en källarvåning, vilken hade separat ingång från gatan. Även i den 
här byggnaden skedde entrén till nästa våningsplan utifrån, via en trätrappa. På övervåningen i den äldre 
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byggnaden fanns spår av en mindre fönsteröppning, i höjd med dörröppningens överkant. Några större 
fönsteröppningar mot gatan har inte kunnat konstateras på våningsplanet, men senare upptagna fönster 
kan ha raderat spåren om några sådana funnits. I bottenvåningen utgjordes muröppningarna i båda bygg-
naderna av ingångarna, samt, åtminstone i ett fall, en glugg i anslutning till denna. 

Bland fynden från den undersökta källaren fanns, uppger Ragnar Engeström, flera skärvor bemålat 
fönsterglas, med dateringar från 1200–1600-tal. Bland annat hittades en ljus glasskärva med en del av ett 

motiv som kan identifieras som en strålkransmadonna. Engeström menar att målningen kan dateras till 
runt 1500 och uppger, dock utan närmare argument för detta, att rutan antyder en gillesfunktion i huset.273  

Stenhus har även förekommit i utkanterna av den sedermera muromgärdade staden. Då ringmuren 
uppfördes byggdes minst sju medeltida stenbyggnader, förutom Kruttornet, in i denna. De tre bäst beva-
rade kallas Huset med målningarna, Tjärkokeriet respektive Mynthuset. Alla har haft källare, två våningar samt 
loft. Det minsta, Huset med målningarna, har varit 7×13 m stort medan det största, Myntet, mätte 
9,5×15,5 m. Från huset med målningarna, som fått sitt namn efter bevarade målningar från mitten av 
1600-talet, har virke daterats med hjälp av dendrokronologi till 1253–54 respektive cirka 1259. De övriga 
byggnaderna är enbart relativt daterade, i förhållande till ringmuren.274 Också dessa tre byggnader är 
alltså exempel på magasinsbyggnader av den något äldre typ än de stora packhusen vid hamnen. Eftersom 
delar av byggnaderna ”frysts” när de blev inmurade i stadsmuren finns det flera exempel på oförändrade, 
om än igenmurade, ljusöppningar här.  

Av Mynthuset kvarstår huvudsakligen två fasader, båda med igensatta muröppningar. På gaveln åt norr 
syns tre portar, en som lett in till vardera övervåning och en som lett in till ett loft. Under öppningarna syns 
hål efter svalgångar eller bryggor. Den översta porten har flankerats av två smala, rektangulära ljusöpp-
ningar.  En tredje öppning har suttit snett över dörren i våning två, i underkanten av det kryssvalv som 
täckt våningen. Gluggarna har sneda smygar och cirka 20–30×40–50 cm stora dageröppningar. Längst 
ned på gaveln finns den största ljusöppningen frånsett portarna – en fyrkantig källarglugg med cirka 
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Figur 114 (till vänster). Gamla Apoteket, Strandgatan 28. Teckning 1844, P.A. Säve. UUB alvin-record:93904. Public Domain. 
 

Figur 115 (mitten). Liljehornska huset, Strandgatan16. De två nedersta våningarna hade inretts till bostadsrum med mer moderna 
fönster år 1844 när P.A. Säve gjorde sin teckning. UUB alvin-record:92302. Public Domain. 
 

Figur 116 (till höger). Liljehornska huset, rekonstruktionsskiss av Iwar Anderson, reviderad av Jan Utas. Efter Westholm 2000. 



40×60 cm stor dageröppning och huggen omfattning där hål syns efter ett ursprungligt järngaller. Invän-
digt har fönsteröppningen varit stickbågig, med skrånande sidor. Även i den västra delen av husets lång-
mur finns delar av ett tidigare gallerförsett källarfönster bevarat. I den östra långmuren syns två dörröpp-
ningar, en ned till källaren och en upp till första våningen. Inga övriga ljusöppningar går att urskilja här.275  

Tjärkokeriet har haft en rundbågig ingång in till vardera rum i den första våningen, en på husets södra 
fasad och en från den västra. På södra sidan syns två ljusöppningar utöver portöppningen, en ned till 
källaren och en till första markvåningen. Den sistnämnda sitter i höjd med portens överdel. Dageröpp-
ningarna är här cirka 40×50 cm stora. Fönstren har relativt grovt huggna omfattningar i flera stycken.  
En putsrand tyder på att de varit överputsade fram till denna. Överstycket är spetsigt, sidorna raka.  
Dageröppningen har en något ojämn, närmast stickbågig form. I genomskärning är öppningarna timglas-
formade. På den västra gaveln finns en nedgång till källaren och en in till det första våningsplanet. I käl-
laringångens omfattning finns tegel, sannolikt från en senare reparation. Detsamma gäller en sekundärt 
upptagen ljusöppning på byggnadens nuvarande gavel. Denna kan tidigare ha utgjort en port in till husets 
andra våning. Även här finns dock ljusöppningar med samma utformning som de nyss beskrivna. En av 
dem hör till källaren, den andra till första våningen. I den östra gaveln finns spår efter en ljusöppning kvar, 
medan det åt norr inte tycks ha funnits några sådana.276 

Huset med målningarna har längs långsidorna åt öster och väster haft två ljusöppningar ned till källa-
ren. Öppningarna har varit skrånande uppåt. På den östra fasaden har det igenmurade källarfönstret, 
med en omfattning i fyra delar som varit överputsad fram till kanten, haft en öppning som varit cirka 
30×45 m stor. Ytterligare ett källarfönster har funnits åt samma håll. I ett av källarfönstrens omfattningar 
syns spår efter ett galler. Både första och andra övervåningen har haft dörröppningar utifrån. Under den 
övre dörröppningen syns spår efter en brygga eller svalgång. Utöver dörrarna har en ljusöppning funnits 
i vardera våningsplan. Åtminstone den undre av dessa var ungefär 30×70 cm stor. Den västra långsidan 
har haft en ingång till källaren och två till det första våningsplanet. I första våningsplanet har även en 
ljusöppning funnits. Även den ovanliggande våningen har haft en dörr och troligen också en ljusöppning. 
På nordsidan fanns enbart en dörröppning, till loftet, med hissbom över och en brygga under. Åt söder 
tycks bara en ljusöppning ha funnits, in till loftet.277 

Lämningar efter en liknande magasinsbyggnad undersöktes i kvarteret Tunnbindaren, intill det som 
nu kallas Skolporten, i mitten av 1970-talet. Flera stenhus har funnits i närheten. Vid undersökningen 
konstaterades ytterligare en stenhusgrund, vilken dock låg utanför undersökningsområdet. På en annan 
tomt i samma kvarter finns en källare efter två sammanbyggda, medeltida stenhus. Observationer av mur-
rester har dessutom gjorts i den närliggande Tunnbindargatan.  

Den undersökta byggnaden har varit 6×12 m stor och indelad i två likstora rum i bottenplan. Medan 
det i de centrala delarna av Visby, intill de stora packhusen, inte hittats hantverksavfall fanns det här bland 
annat spår efter smide och benhantverk. I stenhusets ena rum fanns vid undersökningen ett lager som 
tycks ha innehållit både avfall och brandrester. Bland fynden märks fyra bitar fönsterglas. Den keramik 
som fanns i lagret har daterats till cirka 1100–1300-tal. Den här delen av huset tycks med andra ord ha fyllts 
igen, möjligen efter en brand under 1300-talet. Det andra källarrummet har återanvänts. Husets överbygg-
nad revs i slutet av 1600-talet, men infogades senare i en ny stenbyggnad, troligen i början av 1800-talet.278 

De av magasinsbyggnaderna som fortsatte att användas efter medeltiden byggdes i regel om. Där de 
inreddes till bostäder togs fönster upp och eldstäder sattes in. I kvarteret Apoteket har lämningarna efter 
en murad byggnad som stått i hörnet av Lybska gränd och Strandgatan undersökts. Här fanns bland annat 
en sekundär eldstad och en kakelugn från senare delen av 1500-talet. Ett par århundraden senare revs  
huset.279 Även de sammanbyggda magasinshusen i kvarteret Novisen är exempel på byggnader som om-
vandlats till bostad, vilket skedde under senare delen av 1600- eller början av 1700-talet. Husen fick i sam-
band med detta en gemensam planindelning och fasad och försågs med skorsten och med jämnt fördelade, 
rektangulära fönsteröppningar.280 I det Liljehornska huset inreddes källarvåningarna och de två våningarna 
över dessa till bostäder under 1700-talet. I samband med detta sattes de fönster in som syns på Säves teckning 
från 1844 (figur 115). Över detta fanns under denna tid fortfarande tre bevarade magasinsvåningar. Även 
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vinden var bevarad. Övervåningarna byggdes dock om under 1860-talet. Lägenheter inrättades och mo-
derna fönster sattes in. Vid ombyggnaden förstorades även 1700-talets fönsteröppningar.281 

De fönster som syns på dagens fasader i Visby har i likhet med de nyss beskrivna många gånger fått 
sitt utseende under 1800-talet. Det finns dock också bevarade fönsteröppningar från 1600- och 1700-talets 
ombyggnader, och de bemålade fönsterglasrutor som bevarats, eller hittas i arkeologiskt, vittnar om att 
dekorativa glasfönster ingick i inredningen under denna tid, från senare delen av 1500-talet och fram till 
början av 1700-talet. 

Bostadsutrymmen 
Sven T. Kjellberg har påpekat likheten mellan Visbyhusen och en grupp stenbyggnader i westfaliska  
städer som Osnabrück. Dessa ”Steinwerke” har en kvadratisk eller rektangulär grundplan, en källare un-
derst och ett representativt rum på första ovanvåningen. Husen är i regel tre eller fyra våningar höga och 
avslutas, liksom de i Visby, med ett loft.282 En viktig skillnad, som Svahnström lyfter fram, är dock att dessa 
har byggts längst in på tomten, på baksidan av bostadshusen. I Visby har magasinsbyggnaderna tvärt om 
placerats längst fram, närmast gatan, och i den mån bostadshus alls kan beläggas har dessa legat bakom 
packhusen, och i flera fall byggts till först senare. De få bostadshus som har identifierats, främst utifrån 
förekomsten av eldstäder, har också varit avsevärt mycket mindre än packhusen. De har varit vända inåt 
gården eller mot en gränd.283 I hörnet av S:ta Katarinagatan och S:t Hansgatan, där två med tunnvalv 
sammanbyggda packhus från 1220-talet har undersökts, har en senare tillbyggd, cirka 30 m2 stor bostads-
del konstaterats bakom det södra av packhusen. Möjligen har en föregångare av trä funnits här. Vid 
undersökningen noterades en liten, igensatt ljusglugg med fint huggen kalkstensomfattning, som suttit i 
källarens övre plan i det södra huset. I övrigt var fönstren i huset från 1700-talet.284 En liknande bygg-
nadshistorik har kunnat följas i kvarteret Laboratorn 4, vid det så kallade Agrellska huset. Också här har 
två magasinsbyggnader byggts samman med ett tunnvalv. Något senare uppfördes vad Gunnar Svahn-
ström karaktäriserar som en källarstuga. På husets övre våning har ett avträde funnits, men ingen eldstad, 
varför Svahnström menar att utrymmet varit brukat som gästrum. Dagligstugan fanns troligen, menar 
han, längst in på gården, i den envåniga och senare försvunna södra länga som finns avbildad på en 
akvarell från 1887. Huvuddelen av gårdens utrymmen har dock även här varit byggda för förvaring.285  
I kvarteret Kaplanen, vid det så kallade Häggska huset, finns en från början envånig byggnadsdel, inklämd 
mellan två magasinsbyggnader. Rummet har haft ett högt kryssvalv och en mycket stor spis, med rökkåpa. 
På den motsatta väggen fanns två parplacerade fönster, högt sittande, direkt under valvet. In mot gården 
har inga fönster funnits. Över det spisförsedda rummet fanns ytterligare två våningar. I den första över-
våningen fanns ett avträde, kopplat till en latrinkammare under huset. Erik Lundberg och Alfred Edle 
tolkar det undre rummet som gårdens vardagstuga och det ovanliggande rummet, med avträdet, som en 
ouppvärmd kammare, ett sovrum.286  

Även bakom det Liljehornska packhuset längs Strandgatan har en från början kryssvälvd, envånig bygg-
nad funnits. De fyra kryssvalven har burits upp av en mittpelare, och inne i rummet har en färskvattenbrunn 
funnits. I hörnet finns spår efter en spis med ugn, men inte efter någon skorsten. Två smala, högt sittande 
gluggar har funnits mot gränden. Dessa har troligen både fungerat som rökutsläpp och ljusgluggar. Stenhuset 
bakom detta, ett tvåvånigt sådant med källare, saknar eldstad. Gunnar Svahnström har tolkat byggnaden 
som en källarstuga, medan Gun Westholm beskriver den som ett förrådshus, kanske med ett stall i botten-
våningen.287 De tre husen i längan – det stora magasinet, den envåniga byggnaden med ugnen samt det 
tvåvåniga, ouppvärmda huset – är uppförda i ett sammanhang. Flera dendrokronologidateringar har gjorts 
av virke från byggnaden. Sammantaget tyder de på att den uppförts vid 1200-talets mitt.288 Även bakom 

                                                        
281 Svahnström 1945b, s. 41–42; Carlsson 1995 
282 Kjellberg 1924, s. 27; Svahnström 1945b, s. 46 
283 Svahnström 1945b, s. 36, 46; Falck 1982, s. 195; Westholm 2008, s. 34–35 
284 Zerpe 1985; Westholm 2000, s. 94; 2008, s. 35 
285 Svahnström 1946, s. 52–56; Westholm 2000, s. 94–95 
286 Lundberg & Edle 1933, s. 325–330; Svahnström 1952a, s. 253–254; Falck 1982, s. 195–196; Westholm 2008, s. 35–36 
287 Svahnström 1945b, s. 42–44; 1952a, s. 253–254; Westholm 2008, s. 34 
288 Nydolf 1986, s. 249; 1995, s. 244; Bråthen 1995, s. 40, dateringarna är korrigerade enl. Bråthen 1989; Westholm 
2000, s. 96; 2008, s. 34, 38; jfr Svahnström 1945b, s. 45 



packhuset Gamla apoteket, som har daterats till omkring 1290, har en cirka 50 m2 stor murad byggnad med 
eldstad, inkluderande en delvis inmurad spis, funnits. Huset tycks inte ha haft skorsten.289 

Bostadshusen har i dubbel bemärkelse legat i skuggan av magasinsbyggnaderna. Det var de senare 
som var det som skulle visas upp i handelsstaden och som gavs utrymme. Det väldiga Liljehornska pack-
huset rymde 160 m2 i vart och ett av de sju våningsplanen, medan bostadshuset var knappt 33 m2 stort. 
Gun Westholm, som anmärker på den stora kontrasten mellan bostads- och magasinsbyggnaderna,  
diskuterar för detta byggnadskomplex del om den egentliga bostaden kan ha funnits någon annan stans, i 
de mer perifera delarna av staden. En annan möjlighet hon ser är att bostadsrummet bara användes 
sommartid och att hela eller delar av hushållet under vintern bodde på landsbygden, eller tillhörde den 
grupp utländska handlare som reste hem efter säsongens slut i oktober. Sommartid kan även andra ut-
rymmen ha använts för bostadsändamål, påpekar Westholm. Den Liljehornska längan skulle i så fall 
kunna ses som inrättad efter ett säsongsvis bruk. ”Trängseln i ’enrummaren’ var för de besuttna ett vin-
terfenomen”, menar Westholm, ”medan övriga samhällsgrupper fick samsas året runt i hus som sannolikt 
dessutom var dragiga och saknade mycket av de besuttnas bekvämligheter”.290 Hon påpekar samtidigt att 
vi har ännu sämre kunskap om hur de mindre bemedlade bodde i Visby, vilket gör jämförelsen hypotetisk. 
I förhållande till bostadshusen på landsbygden framstår de i staden, vilket Westholm också lyfter fram, 
som normalstora, och även på landsbygden har sannolikt boendet organiserats på olika sätt beroende på 
säsong. De bostadshus som undersökts på landsbygden har mätt mellan 25 och 48 m2.291 Det som gör att 
den envåniga byggnaden bakom det Liljehornska packhuset avviker från samtida bostadshus på lands-
bygden är alltså inte storleken. Något som däremot utgör en viktig skillnad är förekomsten av en färskvat-
tenbrunn i den envåniga byggnaden. Brunn inomhus, något som förekommit i flera av husen i staden, bör 
snarast ha försvårat användandet som en reguljär vardagsstuga, med fasta bänkar och många sovande. 
En mer specialiserad användning är möjlig här. Det är tänkbart att huset har varit uppfört för bryggning 
och matlagning, för ett tillfälligt stort hushåll eller för avsalu, vilket inte utesluter att delar av hushållet 
också sov i rummet under säsongen. Under 1700-talet användes rummet just som brygghus.292 Det är 
vidare tänkbart att den tvåvåniga byggnaden i längan innehållit en källar- eller nattstuga, som Svahnström 
menar, med sovplatser. Hela anläggningen skulle i så fall kunna ha varit uppförd med inriktning mot 
handeln – för att tillgodose handlare med magasinsutrymme, mat, dryck och mer eller mindre tillfälliga 
sovplatser, snarare än att ha fungerat året runt som stadsgård. 

Mats Roslund har föreslagit att bebyggelsen under den äldsta fasen av staden, som han menar inleddes 
vid mitten av 1000-talet, troligen främst var till för tillresta handlare. De som bodde på ön hade inte något 
behov vare sig av bostäder i Visby eller, för egen del, av en ny stad och hamnplats.293 

Ragnar Engeström menar att de tidiga magasinsbyggnaderna inte hade några bifunktioner och att de 
inredda kontoren och tillbyggda bostadsdelarna är ett senare inslag. Bostadshusen tänker han sig i ett 
äldsta skede kan ha varit uppförda i trä.294 Också Westholm kopplar det faktum att de äldsta packhusen 
sekundärt byggts till med utrymmen för bostadsändamål till en övergång från ett huvudsakligen säsongs-
bundet till ett mer permanent användande av stadsgårdarna, vars ägare tidigare kan ha haft sin huvud-
sakliga bostad på landsbygden.295  

Det finns, sammantaget, flera frågetecken kring hur boendet varit organiserat över året och i olika 
sociala skikt i staden, men också kring förhållandet mellan ägande och brukande. Delar av magasinen och 
bodarna har sannolikt hyrts ut under handelssäsongen. Flera avsnitt i stadslagen från 1340-talet berör 
uthyrning av hela eller delar av byggnader. Här framgår till exempel att bodar och källare kunde hyras 
ut.296 Ragnar Engeström har föreslagit att utformningen av byggnaderna, med separata, slutna rum med 
egen ingång, kan förklaras av att husen byggts av flera kompanjoner, eller att rum hyrts ut. Denna förkla-
ring framförs bland annat i kvarteret Banken, där ett packhus med fyra separata källarrum med varsin 
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ingång funnits.297 Att rummen varit slutna och haft separata ingångar har sannolikt underlättat uthyr-
ningen, men kan inte i sig ses som ett belägg för att de hyrts ut, eftersom detta snarast varit det gängse 
sättet att utforma framför allt bodar under medeltiden.  

Representativa och offentliga byggnader 
Ett fåtal mer eller mindre offentliga byggnader är kända från Visby. Längs Strandgatan fanns Segelhuset, 
Vinhuset och Gutestugan. Ingen av byggnaderna är bevarade. Vid Stora torget, längs den norra sidan 
om S:t Katarina kyrka, uppfördes ett rådhus, troligen under början av 1300-talet. Rådhuset revs till stora 
delar vid mitten av 1600-talet.298 

En äldre, representativ byggnad, som dessutom finns bevarad, är det så kallade Kapitelhuset, som 
antas ha varit knutet till biskopen i Linköping.299 Då byggnaden restaurerades 1943 återupptogs och re-
staurerades flera av de medeltida fönsteröpp-
ningarna och ett par senare upptagna portar 
sattes igen. I husets bottenvåning, närmast ga-
tan, finns två lika stora, kvadratiska rum som 
varit försedda med kryssvalv. Troligen har en 
inre förbindelse funnits mellan rummen, som 
också haft varsin ingång utifrån. In till det 
norra rummet har en port funnits från väster, 
och här finns en rund ljusglugg, cirka 0,2 m 
stor, direkt ovanför porten. In till det södra 
rummet har en ingång funnits på södra kortsi-
dan. I detta rum finns en ljusglugg med stjärn-
formad omfattning åt väster, sittande på 
samma höjd som den runda gluggen (se figur 
117). Här är dageröppningen omkring 0,5 m 
stor. Längs husets östra långsida, in mot går-
den, löper en trapphuskorridor, där två trap-
por lett upp till en övre våning. Hans Thoresen 
menar att det in mot gården bör ha funnits ett 
”Svalgångsarat galleri” i höjd med den övre 
våningen. Med tanke på detta menar Thore-
sen att det är anmärkningsvärt att spår av en 
svalgång i trä även finns ut mot gatan, åt väs-
ter. Under de invändiga trapporna har det på 
vardera sidan funnits smala, välvda utrymmen, 
som på grund av läget under trappan haft va-
rierande takhöjd. In till de båda prången fanns på vardera gaveln en ljusöppning. Den av dessa som fanns 
bevarad 1943 beskrivs av Thoresen som ”täckt av en triangelbåge uthuggen i en stenskiva”. I fönstrets 
poster syntes en ett par cm bred skåra som möjligen hört till en ram som kan ha varit glasförsedd.300 Husets 
bottenvåning är, menar Thoresen, från 1200-talets andra fjärdedel. Övervåningen är ombyggd något 
senare, vid 1200-talets mitt eller under århundradets andra hälft. Den har därefter rymt ett enda, stort 
rum, en sal med högt och spetsigt tunnvalv och med fyra svagt spetsiga, kopplade fönsteröppningar ut 
mot gatan. Även den södra gaveln har varit försedd med fönster – en trefönstergrupp med ett högre och 
smalare fönster i mitten ”liksom i ett kyrkokor”, anmärker Thoresen. Mittenfönstret har sannolikt varit glas-
försett, eftersom det finns en fals i posten. Glasfals saknas däremot i de två sidofönstren. Inte heller de kopp-
lade fönstren ut mot gatan har varit försedda med glas. Här hittades istället bomhål efter de fönsterluckor 
som öppningarna kunnat stängas till med. Längs den östra sidan av rummet syns rester efter ytterligare ett, 
sämre bevarat, fönster, och en igensatt port. Troligen har ingången till salen skett genom en trätrappa upp 
till denna port. De tidigare nämnda stentrapporna har nämligen igenfyllts då denna byggdes.301  
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Figur 117. Kapitelhusets västra fasad, mot Drottensgatan. Foto: Linda 
Qviström. 



Något som också kan förmodas ha funnits i staden är gilleshus, eller lokaler använda av gillen. Sju 
gillen är kända genom bevarade sigill eller sigillstampar och gillesstugor hörande till S:t Jörgens och  
S:t Hans gille omnämns i Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok från 1485–87. Även i Sören Norbys räken-
skapsbok förd åren 1523–24 finns en gillestuga noterad, i samband med att en tunna öl levererats dit. 
Noder-tredingsprästernas gilleshus finns omtalat vid mitten av 1500-talet, då det ska ha varit beläget norr 
om Mariakyrkan. I beskrivningen till 1697 års karta nämns ett gammalt gilleshus i samma område.302 

Det enda gille som är belagt från landsbygden under medeltiden är det redan nämnda Katarinagillet 
i Björke socken. Detta beskrivs som ett rent religiöst gille, men det är inte omöjligt att även handels- eller 
hantverksgillen förekommit också på landsbygden och att dessa haft samlingslokaler.  

Visborgs slott 
Visborgs slott började troligen byggas under tidigt 1400-tal. Om byggnationerna inleddes av Tyska orden 
eller under Erik av Pommern är omdiskuterat.303 Den senare löste in Gotland 1408 och inledde eller 
återupptog slottsbygget 1411.304 Slottet fanns kvar till 1679, då det sprängdes inför det danska överläm-
nandet till Sverige. Den salsbyggnad som uppfördes under Erik av Pommern rymde en stor sal, som upp-
tog hela den 300 m2 stora bottenvåningen. På det övre våningsplanet fanns slottskapell och bostadsrum.305 
Mycket lite är känt om hur byggnaden såg ut i detalj vid den här tiden. De få avbildningar som finns är 
från 1600-talet, då flera om- och tillbyggnader redan hade hunnit ske. En uppbörds- och räkenskapsbok 
finns bevarad från 1485–87, då Ivar Axelsson Tott residerade på slottet. Här framgår bland annat vilka 
hantverkare som anlitades. Yrkesgrupper som timmermän, skräddare, skrivare, tunnbindare och fiskare 
återkommer regelbundet i noteringarna. Någon glasmästare nämns däremot inte.306 I räkenskaperna  
omnämns fönster vid tre tillfällen. Betalning för ett fönster i fataburen tas upp, under samma post som 
murandet av en spis i borgstugan. Möjligen gäller betalningen här upptagning av själva fönsteröppningen. 
Senare får en skinnare betalt för ett fönster i borgstugan. Det enda glasfönster som nämns i räkenskaperna 
är ett som bekostats i svartbrödraklostret.307  

Efter 1539 byggdes en ny frustuga, som rymde sällskapsrum och köksflygel, i den del av slottet som låg 
närmast vattnet. Utanför frustugan anlades en trädgård, med vattenkonst. Längan var cirka 15×53 m 
stor. Bottenvåningen var välvd, däröver fanns två övervåningar och ett loft med skottgluggar ut mot havet. 
Under början av 1600-talet gjordes en rad moderniseringar på slottet. Flera öppna spisar sattes in, och 
även glasfönster. Vidare omtalas kakelugnar vid denna tid.308 Att fönsterkarmar av trä användes under 
första delen av 1600-talet framgår av en uppgift från 1616–17, då snickaren Jörgen gjorde fönsterkarm 
och bågar till tre rum i slottet, bland annat vågmästarens kammare. I oktober 1616 tillverkade samme 
snickare ett träfönster till bastun och gjorde även två luckor, till ”winduerne i borgestuen”. Även till frustugan 
gjordes luckor detta år.309 Drygt två decennier tidigare, 1593, uppger superintendenten Strelow i sin krönika 
att länsherren Niels Bild låtit sätta in ett burspråk, en karnap, i slottet. Denna syns på den äldsta bevarade 
avbildningen av slottet, på den så kallade Stora kutatavlan från 1618, i Fårö kyrka. Burspråket utritas på 
den första övervåningen, där frustugan, slottsherrens sängkammare och troligen en festsal var inrymda. 
Intill burspråket syns ett rektangulärt fönster med vad som ser ut som rombiska rutor. På en senare av-
bildning, från 1679, syns istället två stora fönster med rektangulära rutor krönta av bågformade renäs-
sansmönster. Förutsatt att dessa detaljer i avbildningarna skildrar en verklig situation hade alltså ett nytt 
fönster tagits upp efter 1618. Med tanke på skillnaden i hur glasfönstren framställs hade dessutom glaset 
troligen bytts ut. Detta kan, med tanke på att en glasmästare avlönades 1631 ha skett detta år. De höga 
fönstren mot hamnen nämns i glasmästarräkningen. Ändringar kan dessutom ha gjorts i samband med om-
byggnaderna 1677–79 och det kan vara resultatet av dessa som framträder på avbildningen från 1679.310 

                                                        
302 Ivar Axelsson Tott [1991], s. 13, 35v; Sören Norby [2003], s. 74v; Lindström [1978], s. 102; Svahnström 1944, s. 
76; 1990, s. 152–153; Yrwing 1978, s. 219; Engeström 1988, s. 20–21, 368; Strauchmann 2008; Westholm 2008, s. 38; 
LMS H88-1:1, jfr H88-1:26 
303 Se bl. a. Lundberg 1984; Wase 2016; Westholm 2015 
304 Lundberg 1950, s. 223; Yrwing 1978, s. 182–184 
305 Lundberg 1950, s. 228–229; Westholm 2008, s. 37, 49 
306 Ivar Axelsson Tott [1991]; Falck 1976, s. 14–15 
307 Ivar Axelsson Tott [1991], s. 28, 28v, 34 v 
308 Johansson 2008, s. 158–159 
309 Lundberg 1950, s. 258; Johansson 2008, s. 254 
310 Lundberg 1950, s. 256–262, fig. 3, 7, 20; Westholm 2015, s. 244–247 



Även slottskyrkan ritas ut med rektangulära fönster på 1600-talets avbildningar.311 I den bevarade delen av 
frustugans mur finns ett stort, spetsbågigt fönster med kalkstensomfattning. Öppningen är hela 3 m hög och 
2 m bred, och Erik B. Lundberg konstaterar att det finns bomhål i södra fönstersidan, som visar att öpp-
ningen kunnat stängas till med träluckor.312 Med tanke på storleken, att öppningen gick nästan ned till golvet 
och att övriga fönster ritats ut som rektangulära är det möjligt att det istället rör sig om en portöppning.  

Då den svenska drottning Kristina övertog slottet 1645 bedömdes det vara obeboeligt vintertid, och 
ett nytt residens uppfördes istället i närheten av nuvarande Donners plats. Övervåningen i landshövding-
ens nya bostad försågs med spisar med skulpterade sandstensomfattningar och dekorationsmålning på 
väggarna och i taken av den tyske konstnären Johan Bartsch.313 Då slottet åter blev danskt 1677 började 
det rustas upp igen. I raden av hantverkare som anlitades fanns bland annat glasmästare.314 De fönster 

som finns avbildade 1679 kan med tanke på detta, som jag 
redan varit inne på, vara från 1670-talet.  

Efter att slottet sprängts och därefter åter överlämnats 
till den svenska kronan 1679 bröts bland annat huggna ste-
nar loss och transporterades till Stockholm, för att användas 
i slottet där. Fram till 1711 brändes också kalk av byggnads-
materialet från den tidigare borgen.315  

 
Fönster och ljusöppningar i Visby 
I Visby försvåras möjligheterna att se eventuella medeltida fönsteröppningar av senare fönsterupptag-
ningar, ofta från 1600–1800-tal. Det finns dock även en rad exempel på bevarade ljusöppningar och bland 
annat de fasader som under senare delen av 1200-talet murades in i ringmuren har lämnats oförändrade 
i detta hänseende. Utifrån detta går det sammanfattningsvis att konstatera att användandet av fönster och 
ljusöppningar på många sätt liknat det som kan iakttas på landsbygden, men också att det finns vissa 
skillnader. Den viktigaste likheten är att ljusöppningarna i de flesta fall har varit få. Vid undersökningen 
av en medeltida vinkelbyggnad på Mellangatan 45 fanns exempelvis, förutom de igenmurade medeltida 
portöppningarna i bottenvåningen och ned till källaren, bara spår av en liten medeltida fönsteröppning. 
Denna hade varit gallerförsedd och placerad snett ovanför den ena av byggnadens portaler.316 

I regel har en port funnits in till varje rum, och denna har utgjort den främsta ljuskällan. Utöver detta 
har det i många fall funnits mindre ljusöppningar i form av små ljusspringor eller gluggar. En vanlig pla-
cering av dessa har varit i anslutning till dörrar, troligen för att möjliggöra ljusinsläpp, och kanske venti-
lation, då dessa var stängda. Liknande öppningar finns även på andra platser, ofta högt placerade på 
väggen. In till de övre våningarna i Mynthuset syns igenmurade ljusöppningar av det här slaget och även 
i den del av det Liljehornska huskomplexet som tolkats som en envånig köks- eller bostadsdel. I flera av 
de större packhusen är ljusöppningarna intill dörrarna något större, runt 40–50 cm breda, och fyrkantiga. 
Formen och storleken gör att de avviker något från motsvarande ljusöppningar på landsbygden. 

Av de gluggar och ljusspringor som bevarats av den här typen tycks ingen ha varit försedd med glas. 
Öppningarna har i regel inte erbjudit någon utsikt eller insyn. Detta gäller även de ofta gallerförsedda 
källarfönster som bevarats på flera platser. Det tycks för övrigt också ha förekommit källare som helt saknat 
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Figur 118. Visborgs slott, avbildat 1618 på Stora kutatavlan i Fårö kyrka. 
Frustugan i den högra delen av slottet avbildas med ett burspråk och ett fönster 
med utsikt ut mot havet och mot en inhägnad trädgård. Fönsterrutorna mark-
eras här som rombiska, medan de på en avbildning från 1679 framställs som 
rektangulära, med bågformade bårder. Foto: Linda Qviström. 



ljusinsläpp utöver ingången.317 Ett undantag från frånvaron av utsikt har de fönsteröppningar som i flera 
fall kan konstateras på packhusens första övervåningar erbjudit. Här har öppna, i regel kopplade, fönster 
med väl synliga omfattningar varit placerade. Minst tre av packhusen längs Strandgatan har haft två eller 
fler dubbla fönsteröppningar på detta våningsplan. Här tycks just utsikt, vid sidan av ljusinsläpp, ha varit 
en viktig del av öppningarnas funktion. Möjligen har det också varit viktigt att det som försiggick inomhus 
var synligt utåt. Våningsplanen har haft separata ingångar utifrån, och de utvändiga svalgångarna utanför 
dessa kan delvis ha fyllt liknande syften. 

Den enda byggnaden av mer offentlig karaktär som bevarats är Kapitelhuset. Här har en festsal funnits 
på övervåningen, med fyra kopplade fönster ut mot gatan. I samma våningsplan har det dessutom funnits 
svalgångar av trä, dels in mot gården, dels ut mot gatan. På den södra gaveln har en trefönstergrupp 
funnits, där det mittersta av fönstren var glasförsett. De kopplade fönstren har däremot varit öppna, även 
om de kunnat stängas till, vilket hålen efter bommar visar. På bottenvåningen i samma byggnad har det 
funnits två kryssvälvda rum med separata ingångar utifrån, men troligen även med en inre förbindelse.  
I båda rummen fanns högt sittande ljusöppningar, den ena med rund och den andra med stjärnformad 
omfattning. Under den trappkorridor som funnits längs husets östra långsida har två smala utrymmen inrymts. 
I åtminstone det ena har en ljusöppning med fals, möjligen för en träram som varit glasförsedd, funnits.318 

Av de hittills uppräknade fönstren är det alltså enbart i Kapitelhuset något kan konstateras ha varit 
glasförsett, och även här fanns stora, öppna fönster som enbart kan ha varit användbara under sommar-
halvåret. De öppna fönstren, i kombination med frånvaron av eldstäder, tyder på att användandet både 
av packhusens representativa våningar och av kapitelhusets sal till stor del har varit säsongsbundet.319 Att 
fönsterglas förekommit på fler ställen än i kyrkliga miljöer och i Kapitelhuset, både under hög- och sen-
medeltid, finns det dock också indikationer på, genom arkeologiska fynd. De många kyrkorna och kyrkliga 
institutionerna i staden gör det dock, tillsammans med problemen att knyta fynd till enskilda byggnader, 
generellt svårt att säga hur stor del av det glas som hittats vid olika undersökningar som använts i sekulära 
sammanhang. Fönsterglas påträffas vid i stort sett alla arkeologiska undersökningar i Visby, men andelen 
medeltida glas är generellt liten utanför de kyrkliga miljöerna.320 Merparten av de sammanlagt 92 skär-
vorna fönsterglas från 1982 års undersökning i kvarteret Kalvskinnet 4 var exempelvis sannolikt efterme-
deltida321 och vid en undersökning i kvarteret Priorn 11 samma år förekom fönsterglas sparsamt. Bland 
fragmenten fanns dock tre bemålade sådana, sannolikt högmedeltida. Ytterligare ett par bemålade frag-
ment hittades, varav det ena med avvikande bemålning som utifrån beskrivningen möjligen är efterme-
deltida.322 En stor del av glaset kommer sannolikt från kyrkor i närheten, men med tanke på hur spridda 
fynden är, även till de delar av staden där det inte finns några kända kyrkliga institutioner, är det troligt 
att glasfönster även förekommit i sekulära miljöer. Ett exempel på en undersökning som gjorts i ett område 
beläget förhållandevis långt bort från kända kyrkliga miljöer och där enstaka medeltida fönsterglasfrag-
ment hittats är den som ägde rum i kvarteret Tunnbindaren 1976. Bland det som undersöktes här fanns 
grunden efter ett tvårummigt stenhus. Flera medeltida murade byggnader kan beläggas i samma kvar-
ter.323 Vid enstaka undersökningar har medeltida fönsterglas vidare hittats i anslutning till skiftesverks-
byggnader. I Kvarteret S:ta Maria 12–13 hittades fönsterglas i samband med undersökningen av en skif-
tesverksbyggnad med en datering till 1200-tal, efter århundradets första kvartal.324 Flera undersökningar 
har gjorts i kvarteret, och enstaka medeltida fönsterglasskärvor finns från merparten av dessa, men vid 
undersökningen på tomten 12–13 hittades en större mängd medeltida fönsterglas, varav minst åtta frag-
ment var bemålade. Både här och vid tomten 18–19 i samma kvarter hittades dessutom anmärkningsvärt 
många ljushållare (se s. 319–320, 326 samt figur 122). Leif Zerpe menar att fyndet av en hypocauststen som 
återanvänts i grunden till en skiftesverksbyggnad på tomten 18–19 kan kopplas samman med de byggnads-
verksamheter som skedde i området i samband med att Solberga kloster flyttade dit, vilket skedde senast 
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omkring år 1400 (se nedan, s. 302). Det är möjligt att området även dessförinnan haft någon särskild funkt-
ion, knuten till Helgeandshuset, vilket i så fall skulle kunna förklara de många ljushållarna och fönsterglaset. 

Även bland fynden från kvarteret Kruset, där trähusbebyggelse undersöktes 1974, fanns fönsterglas. 
Fynden härifrån hör i huvudsak till perioden 1250–1350.325 Ett fåtal fragment från samma period har 
även hittats vid den undersökta gården Bingeby, strax öster om Visby.326 Även i det sistnämnda fallet kan, 
som jag redan varit inne på, fynden komma från byggnadsverksamhet kopplad till murade byggnader. 

Fynden gör det sannolikt att det har funnits enstaka glasfönster i en del av de sekulära stenbyggnaderna 
i Visby under högmedeltid och att det även kan ha förekommit glasfönster i träbyggnader. 

Var i byggnaderna de glasförsedda fönstren har varit placerade är svårt att svara på, eftersom de inte 
finns bevarade. Bland annat utifrån Kapitelhusets utformning är det tänkbart att även andra representa-
tiva lokaler, inte minst de med delvis religiös prägel, som exempelvis gillenas samlingslokaler, har varit 
försedda med glasmålningar – något som Ragnar Engeström är inne på i tolkningen av den senmedeltida 
glasmålningen i kvarteret Novisen.327 En annan tänkbar placering, i linje med det som diskuterats för 
landsbygdens del, är högstugor och påkostade nattstugor. 

I Kapitelhusets sal är det tydligt att glasfönstren fyllt en dekorativ funktion, och inte i första hand en 
klimatmässig, med tanke på att det glasförsedda fönstret tycks ha flankerats av öppna sådana och att det i 
samma rum fanns fyra kopplade, öppna fönster utan glas. 

Fönsterförstoringar och målade inredningar och glasrutor under 1500–1700-tal 
Bland fynden av bemålat fönsterglas från Visby finns både högmedeltida och senmedeltida sådant.  
Exempel på det senare finns bland annat från S:t Pers kyrkoruin, där grönt och gult glas med bladmönster 
målat med svart och röd färg hittats. Även blått glas förekommer här.328 Vidare finns från flera platser i 
staden fynd av tidigmodernt, bemålat glas, av samma karaktär som de bevarade glasmålningarna från 
slutet av 1500- och fram till första delen av 1700-talet. Den här typen av fönsterrutor tycks ha blivit en del 
av den gängse inredningen i de mer välbeställda borgarmiljöerna. Fynden av fönsterglas, och bevarade, 
bemålade glasrutor och inredningar, tyder på att även fönsteröppningarna börjat förändras från senare 
delen av 1500-talet. De bemålade glasrutorna har sannolikt suttit i fönster av renässansmodell, som senare 
förstorats i omgångar och därför inte bevarats.  

Mycket av de fasadförändringar som lett fram till byggnadernas nutida utseende har skett under 1600- 
och 1700-talet. För fönstrens del innebar detta bland annat att fler och större sådana togs upp, och att de 
placerades symmetriskt på fasaden. Den här tidens fönster har i sin tur ofta bytts ut senare, och de som 
finns idag är i många fall ett resultat av förstoringar och fönsterbyten som ägt rum under 1800-talet.329 

Ett exempel på fönsterförstoringar som skett under senare delen av 1600- eller början av 1700-talet finns 
från kvarteret Novisen, där det redan nämnda dubbelhuset under denna tid byggdes om till bostad och 
byggnaden försågs med jämnt fördelade, rektangulära fönsteröppningar. Ett annat är den medeltida vinkel-
byggnaden på Mellangatan 45, som byggdes om under senare delen av 1700-talet, då bland annat fler och 
större fönster togs upp. Dessa kompletterades dessutom med blindfönster, för att skapa en symmetrisk helhet.330 
Det Agrellska huset byggdes om vid början av 1600-talet, varvid ett av de tidigare magasinshusen inreddes som 
bostad. I en sal som då inrättades sattes två fönster med träkarmar in. Dessa finns bevarade i Gotlands museums 
samlingar.331 Det finns även flera exempel på trähus där fönsterförändringarna är tydliga. Ett av dessa fanns 
på S:t Hansgatan, innan det revs på 1930-talet. Här syntes såväl de ursprungliga fönsteröppningarna från 
1600-talet som senare insatta sådana. Formatet på de äldre fönstren var liggande, öppningarna upptog två 
väggstockar på höjden, medan 1700-talets fönster gjordes fler och högre, men också smalare.332 

Under samma tid som flera av packhusen byggdes om och försågs med fönster och nya inredningar 
uppfördes en annan typ av byggnader, där dessa komponenter fanns med redan från början, nämligen 
korsvirkeshus. Ett bevarat hus, uppfört i en kombination av korsvirke och skiftesverk, finns på Strandgatan 
9, dit det flyttats från sin tidigare adress på S:t Hansgatan. Korsvirke har även använts i gavlar, både i 
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Visby och på landsbygden. Christian Axel Jensen pekar på att storhetstiden för den danska köpstädernas 
korsvirkesarkitektur var mellan omkring 1570 och 1630. Många av de byggnader som bevarats till idag 
hör till denna tid. I korsvirkeshusens renässansfasader var fönstren en viktig del av utsmyckningen, med 
sina geometriska mönster men också genom att det runt många av dem fanns skulpterade fönsterposter.333 

De bemålade glasrutorna har i flera fall sannolikt varit delar av utsmyckningen i rum där inredningen 
även i övrigt varit påkostad, med bemålade väggar och tak. I en byggnad i kvarteret Pressen, har senme-
deltida kalkmåleri upptäckts i ett sekulärt sammanhang. Målningsresterna hittades i en igenmurad föns-
ternisch. Det äldsta skiktet har daterats till 1400-talets senare del.334 I övrigt är de vägg- och takmålningar 
som är kända från mitten av 1500-talet och framåt. I en annan byggnad i kvarteret Pressen har exempelvis 
ett rum med två kryssvalv varit bemålat med växtslingor i såväl valv som på väggar. Målningarna kan 
vara från 1500-talets mitt.335 Även i kvarteret Berget, på S:t Hansgatan 16 i ett senare rivet hus söder om 
S:t Lars kyrkoruin fanns kalkmålningar från denna tid.336 Merparten både av glas- och väggmålningar hör 
dock till 1600-talet och första delen av 1700-talet.337  

En intressant bild av en bemålad inredning lämnas av P.A. Säve, som har återgett en skildring av 
Skomakarelagets tvåvåniga, murade byggnad vid det dåvarande Köttorget. Då huset skänktes till skrået 
av staden 1592 kallades det Lilla Kompaniet. Byggnaden skulle användas som gilleshus, hållas i gott stånd 
och aldrig avhändas. Den såldes, trots detta förbehåll, 1812. Byggnaden har beskrivits av skomakardottern 
Anna Hemström som hade besökt huset då det fortfarande användes av Skomakarelaget. Enligt henne 
fanns två välvda rum i bottenvåningen. I dessa fanns små fönster med bemålat glas och stensäten på 
vardera sidan i smygarna. Fönstren kan ha tagits upp i samband med gillets övertagande av byggnaden 
på 1590-talet. På stenhusets övervåning fanns ”Lags-rummet”, gillessalen. Härifrån nämner Hemström 
en hornljuskrona (se kapitel 3, s. 129) som troligen är från runt 1600. Dörrar och bjälktak var bemålade 
och det fanns många väggnischer och små fönster med målade glasrutor. Runt väggarna fanns fasta bän-
kar och i mitten av rummet ett stort bord. Med tanke på beskrivningen av inredningen och dateringen av 
ljuskronan är det möjligt att huset delvis byggdes om och inreddes strax efter övertagandet.338 År 1934, 
när det skulle rivas, gjorde Erik Bohrn en beskrivning och ett försök till rekonstruktion av det då starkt om-
byggda medeltidshuset. Han karaktäriserar byggnaden som magasin med ett rum i varje våningsplan och 
med lastportar men inga fönster, förutom en liten rektangulär glugg som kan ha ljussatt en murtrappa.339 

I räkenskaper för åren 1611–18 samt en detaljerad inventarieförteckning som finns bevarad från slotts-
skrivaren Daniel Jensen framträder en annan inredning från tiden, den i en förmögen mans bostad. För-
teckningen upprättades efter att Jensen dömts för olovlig handel och skulle lämna allt sitt gods och egen-
dom till kronan. Innan dess hade han anlitat Jørgen Maler att utföra målningar på väggar och i tak. Bland 
motiven fanns både religiösa sådana och ett porträtt av honom själv. I huset, som i förteckningen kallas 
”det vita stenhuset” räknas säng, bänkar, ett skåp och ett bord upp i bostadsrummen. Dessutom uppges 
ett bryggkar, en bryggkittel och en järnkakelugn som ”nagelfasta” inventarier. De lösa förvaringsmöbler 
som räknas upp är två snidade kistor, åtta järnbeslagna skrin och nio flätade korgar. Sängkläder till två 
eller tre himmelsängar omnämns liksom en rad dyrbara kläder. Bland bruksföremålen finns flera ljusred-
skap i mässing; två ljusarmar och tolv ljusstakar. 340 Inne i huset hade Jensen förutom med målningar låtit 
förse den stora stugan med nytt stengolv, träbänkar längs väggarna och panelinredning. Ett annat rum 
som hade dekorerats var en kammare, med en sängplats. År 1616 hade han just låtit förse byggnaden med 
en täckt svalgång med fönster.341 

Även enklare byggnader, som en envånig stuga i kvarteret Hammaren 6 uppförd under 1500-talet, 
försågs med målningar under senare delen av 1600-talet. Troligen skedde detta 1670–90, i samband med 
att en tillbyggnad gjordes. Husets fönster förändrades under 1700-talet.342  
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Uppvärmning och eldstäder 
Packhusen saknar, som redan beskrivits, ursprungliga eldstäder. I de förmodade köks- eller bostadsdelar 
som undersökts finns däremot exempel både på sådana där eldstäder utan skorstenar fanns, som i bo-
staden bakom Liljehornska huset och den byggnad som funnits bakom Gamla apoteket, men också på 
murade skorstenar, som i Häggska huset. Den skorsten som har funnits här var en så kallad kupol-
skorsten, som vilade på en valvbåge tvärs över rummet.343  

En annan typ av rökfritt uppvärmningssystem som använts i Visby har varit hypocaustanläggningar. 
En sådan är känd från S:ta Katarina klosterlänga, och vid Solberga kloster identifierar Iwar Anderson två 
varmluftsanläggningar. Dessutom har en hypocaustugn konstateras i lämningarna efter en byggnad intill 
Helge Ands ruin. I närområdet har dessutom flera hypocauststenar hittats, varav en tillverkats av en grav-
sten från omkring 1350 och alltså är yngre än så. Anläggningen kan möjligen kopplas till Solbergaklostrets 
flytt till platsen, senast omkring år 1400.344 I det intilliggande kvarteret S:ta Katarina har två hypocaust-
stenar, varav den ena tolkats som en kasserad, påbörjad sådan, hittats i stengrunden till ett skiftesverkshus 
som varit i bruk under 1400-talet. Leif Zerpe menar att huset kan ha uppförts samtidigt som hypocaust-
ugnen murades i kvarteret Helgeandshuset, efter 1300-talets mitt. 345 

I början av 1970-talet undersöktes lämningar efter ett stenhus som legat i anslutning till spetälskehos-
pitalet och S:t Görans kyrka. Huset hade innermåtten 9×6,4 m och har haft ett rum med fyra valv, med 
en fyrkantspelare i mitten. Möjligen har två våningar funnits. I huset fanns spår av en senmedeltida pott-
kakelugn.346 Även på andra platser har pottkakel med dateringar till 1300–1400-tal, samt gotiskt nischka-
kel från 1400-talet hittats.347 Från Stora torget, vid undersökningarna av det medeltida rådhuset, hittades 
reliefmönstrat kakel som daterats till omkring 1500.348 Det finns även fynd av kakel från 1500- och 1600-
tal, från samma tid då flera av husen i Visby försågs med målade inredningar inklusive fönsterrutor. Bland 
fynden från kvarteret Hotellet 10 och 12 finns exempelvis både kakelfragment och fönsterglas från denna 
tidsperiod.349 Jämfört med de senmedeltida kakelfynden från Stockholm är de från Visby dock få.  

I samma miljöer har även så kallade järnkakelugnar funnits. Beteckningen tycks både ha använts i 
överförd bemärkelse, om järnugnar, och om ugnar där nederdelen var av järn medan den övre var av 
kakel samt om kakelugnar som var klädda med järn invändigt.350 Linné skriver 1741 att kakelugnarna i 
Visby var av järn, och att de köptes in från Norge.351  

Träkyrkornas ljusöppningar 
Från ett tiotal platser på Gotland finns spår efter äldre träkyrkor, antingen i form av undersökta lämningar 
eller i form av bevarat timmer.352 Det tidigaste fyndet, som också är det mest välbevarade och uppmärk-
sammade, är de delar av en träkyrka som blivit återanvända som golv i stenkyrkan i Hemse. Tio år efter 
att detta fynd gjordes, 1916, hittades 70 delar av ytterligare en träkyrka återanvänd som golv, den här 
gången i Eke. Resultaten av de olika dendrokronologidateringar som gjorts varierar något men pekar 
sammantaget på att kyrkorna uppförts under tidigt 1100-tal.353 Målningen på en planka från interiören i 
Eke är dock senare, från runt 1200. Erland Lagerlöf och Bengt Stolt menar att det troligen bara var 
långhusets östvägg som var bemålad.354 
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Där byggnadstekniken kunnat avgöras har träkyrkorna varit uppförda av rest virke. I en del fall är 
detta dock inte entydigt. Träkyrkan i Sproge kan ha varit byggd i skiftesverk, med liggande väggtimmer. 
Även här har virket återanvänts som golv i stenkyrkan, byggd under 1200-talets förra hälft. Likheten med 
delarna från Hemse har gjort att en datering till 1100-tal föreslagits.355  

År 1972 undersöktes grunden till en träkyrka i Silte. Här fanns inga trädelar bevarade, men närheten 
mellan Hemse, Eke och Silte och överensstämmelser mellan de bevarade lämningarna har gjort att dessa 
jämförts och fått komplettera varandra i tolkningen av hur träkyrkorna kan ha sett ut. Syllarna i Hemse 
och Eke är mycket lika varandra och skulle passa väl ihop med den undersökta grunden i Silte.356  

Erland Lagerlöf har, utifrån hur olika väderbitna de olika väggplankorna från Eke är, föreslagit att de 
troligen hört till olika sidor av kyrkan. De båda plankor som troligen flankerat ingången hör till de som 
varit mest väderutsatta, och Lagerlöf föreslår därför att ingången funnits på södra sidan. Några övriga 
väggöppningar finns det inte spår av.357 I de bevarade delarna från Sproge kan vare sig ljusöppningar eller 
portaler urskiljas.358 Bäst möjlighet att spåra eventuella ljusöppningar finns i Hemse, där flest delar av 
kyrkan bevarats. Inte heller här finns dock några spår av väggöppningar, frånsett portalen. Bara ett par 
av väggplankorna är dock bevarade till full längd, merparten av dem har förkortats. Emil Ekhoff diskute-
rar inte ljusöppningar i sin genomgång av kyrkans konstruktion, men nämner att han på rekonstruktions-
teckningen låtit rita in runda gluggar i väggarna med de norska stavkyrkornas ljusöppningar som förebild. 
Han konstaterar dock samtidigt att ”I den äldre medeltidens kyrkor var man huvudsakligen hänvisad till 
belysning med ljus.”359 Vid rekonstruktionsarbetet har Ekhoff gått igenom materialet i detalj och letat 
referenser och paralleller till syllar, väggar, vindskivor och till portalen. Enligt de anteckningar som finns 
kvar från processen tycks han däremot inte ha letat särskilt efter paralleller till övriga ljusöppningar. Dessa 
finns inte heller med på några av de arbetsskisser som finns bland materialet.360 Gunnar Almevik, som 
granskat rekonstruktionsprocessen, har pekat på hur Ekhoff modifierade sin rekonstruktion under arbetets 
gång – efter att norska forskare påpekat att den konstruktion han presenterat inte uppfyllde kriterierna för 
en stavkyrka, vilket Ekhoff hade valt att kalla byggnaden. Möjligen kan detta även ha påverkat valet av 
ljusöppningar i bilden.361 Roar Hauglid framför frånvaron av gluggar i de gotländska kyrkorna som en av 
skillnaderna mellan dessa och de äldsta träkyrkorna i Norge. Även den tidigaste kyrkan i Urnes har  
troligen haft runda ljusöppningar, vilket Hauglid beskriver som en teknik nyhet under 1100-talet.362  

En annan parallell Ekhoff kunde ha valt att använda är Hedareds kyrka i Västergötland, där vägg-
plankorna är bevarade i sin helhet. Här finns inga motsvarande runda ljusgluggar, däremot fönster i kor 
och långhus, upptagna 1781. Det är osäkert om det även dessförinnan fanns några öppningar. Ekhoff 
diskuterar eventuella äldre öppningar och att dessa bör ha suttit högt upp, men konstaterar samtidigt att 
det inte finns spår av några öppningar med sådan placering. Ekhoff kommer fram till att det troligen inte 
funnits några öppningar alls i väggarna, men finner det samtidigt helt osannolikt att kyrkan skulle ha 
saknat ljusöppningar helt. Han föreslår därför att det kan ha funnits en glugg i västra gavelröstet, där 
virket inte finns bevarat, och att detta var den enda ljusöppningen. Ekhoff konstaterar också att kyrko-
rummet, trots denna tänkta glugg, måste ha varit mycket mörkt.363 Tolkningen av kyrkan i Hemse kan 
med andra ord dels sägas bygga på paralleller från Norge, dels på ett antagande att ljusöppningar bör ha 
funnits. I själva materialet finns dock alltså ingenting som stödjer de runda ljusgluggarna även om det inte 
är omöjligt, som Lagerlöf och Stolt påpekat, att de delar som varit håltagna valts bort eller sågats av vid 
återinvigningen. Själva rekonstruerar de dock kyrkan i Eke utan ljusöppningar.364 
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I ett kyrkorum som varit helt slutet, frånsett ljuset från den smala porten, har effekten från de artificiella 
ljuskällor som använts förstärkts påtagligt, vilket sannolikt har utnyttjats och kan ha varit en av anledning-
arna till att rummet utformades på detta sätt. Något som talar för att dessa egenskaper hos rummet var 
önskvärda och emot att ljusöppningar funnits är de upprepade ansträngningar som gjorts för att täta väggen. 
Dels har detta skett då byggnaden uppfördes, genom sättet väggplankorna sammanfogats på, dels genom att 
lister satts upp sekundärt, i skarven mellan plankorna och dels genom att en bäcksörja använts som tätning.365 

Stenkyrkornas fönster 
På landsbygden har stenkyrkobyggandet på Gotland daterats till mellan cirka 1140 och 1350. Kulmen  
i byggnadsverksamheten tycks ha inträffat omkring 1250, såväl i staden som på landsbygden.366 Strax 
innan mitten av 1200-talet började många kyrkor byggas om och intensiteten i byggnadsverksamheten 
ökade. Som jag återkommer till finns det flera likheter och paralleller mellan kyrkornas och de profana 
byggnadernas fönster och ljusöppningar, vilket gör det intressant att lyfta fram dem i det här samman-
hanget. Den del av kyrkobyggnaderna som är mest relevant i detta sammanhang är tornen, som i flera 
fall dessutom sannolikt har haft andra funktioner utöver de rent kyrkliga. 

I Die Kirchen Gotlands (1911) definierar Johnny Roosval tre huvudtyper av fönsterformer – rundbågiga, 
spetsbågiga och spetsbågiga med slutsten. Den sistnämnda typen betecknas som en övergångsform. För-
utom dessa har även öppningar med triangelformat överstycke förekommit. Det finns också exempel på 
öppningar med trifolieformad överdel, som i Guldrupe, där fönstret utformats för att passa ihop med 
korportalen. Roosval gjorde dessutom en schematisk typindelning av de vanligaste fönstervarianterna i 
kyrkorna. De äldsta, romanska fönstren med små, rundbågiga öppningar kallar han typ A. Nästa typ, B, 
är rundbågig men högre än den första fönsterformen. Typ C är ett smalt, spetsbågigt fönster medan den 
yngsta fönsterformen, D utgörs av fönster som indelats i flera fält, som masverksfönster (se figur 119).367 
Med de rakslutna koren runt 1200-talets mitt blev trefönstergrupper i öster vanliga, medan stora altar-
fönster med masverk blev mer allmänt förekommande runt 1300. I masverksfönstren delar spröjsverket 
av kalksten in öppningarna i två eller tre höga, smala fält. I koren är fönstren i regel tredelade, medan de 
masverksfönster som funnits i långhusens sydväggar oftare är tvådelade. 368 Masverksfönstren har glasfals 
och utformningen av dem utgör på ett tydligt sätt en utsmyckning, tillsammans med glasmålningarna. Där 
glasmålningar finns bevarade hör figurframställningarna i första hand till de nedre, större fälten, medan 
rundlar och svicklar i den övre delen i högre grad fyllts av ornamentala målningar eller, framför allt i svick-
larna, enfärgat glas. Även frånsett glasmålningarna har 1200- och 1300-talets fönster alltså i hög grad varit 
en del av kyrkornas utsmyckning. Fönstrens former återkommer också i andra delar av utsmyckningarna – 
i träskulpturer och målningar, och även, tillsammans med andra arkitektoniska motiv, i tidens glasmålningar. 

Andra fönsterformer, utöver Roosvals huvudtyper, förekommer också. Rundfönster är relativt ovan-
liga på landsbygden men finns till exempel på västväggarna i Barlingbo, Norrlanda och i Ganns ödekyrka. 
I Sanda finns ett rundfönster i långhusets nordvägg och i Väte och Rone har rundfönster funnits i koren, 
åt söder. I Rone är koret från runt 1300.369 I Mästerby och Västerhejde finns små, runda östfönster i 
absiderna. Troligen har ett sådant även funnits i Linde, där det i så fall sekundärt använts som ljusöppning 
i torntrappan.370 Mindre ljusgluggar, ofta med omfattning huggen i ett stycke, förekommer i en rad olika 
former. Förutom runda och fyrpassformade, som exempelvis i koret i Buttle, finns bland annat även kors-
formade och trepassformade sådana. 371 

                                                        
365 Ekhoff 1914–16, s. 117; Almevik & Westin 2018, s. 17 
366 Wienberg 2000a, s. 76–77 
367 Roosval 1911 s. 21–22, 28–29 
368 Andersson 1964, s. 21–26; Svahnström 1991, s. 25; Stolt 1994, s. 25 
369 Edle 1942; Alm 1947; Lagerlöf & Stolt 1973, not 13 
370 Stolt 2001a, s. 67–69 
371 Roosval 1952c, s. 392 



Tidigmedeltida kyrkor 
Inte bara fönstrens form har ändrats över tid, utan också sättet att använda dem på i kyrkorummet. Det 
finns dessutom skillnader mellan hur olika typer av fönster och ljusöppningar har använts och i hur de har 
använts på olika platser i byggnaden. De äldsta kyrkorna har haft små, högt sittande fönster. Korets syd-
fasad har i regel haft ett fönster och långhuset ett eller två. En del av kyrkorna har även haft fönster på 
norra långhusväggen. Fönstren på syd- och nordsidan var mycket högt placerade, ofta snett ovanför eller 
till och med rakt ovanför portalerna.  

De tidiga stenkyrkorna har i regel haft absid. Där denna finns kvar har ljusöppningarna i regel ändrats 
efter hand – de har förstorats, vidgats invändigt eller kompletterats med fler öppningar – vilket gör att den 
ursprungliga fönstersättningen inte alltid kan rekonstrueras. Av de absider som finns kvar har ungefär 
hälften tre fönster, de övriga ett eller två. I Alva har det mittersta av de rundbågiga öppningarna från 
början av 1200-talet möjligen förstorats redan under medeltiden.372 Vanligen är förstoringarna dock 
gjorda betydligt senare.  

 

 
Där en ensam, ursprunglig öppning kan beläggas finns den i öster, söder eller åt sydost. Ganthems kyrka 
har en absid med ett ursprungligt fönster åt öster och en senare öppning upptagen i söder. Fönstret i öster 
har senare vidgats invändigt för att släppa in mer ljus.373 Absiden i Hemse har ett litet, rundbågigt fönster 
åt sydost. Detta är starkt snedsmygigt inåt. Erland Lagerlöf och Bengt Stolt menar att det troligen funnits 
fler fönster här, men inga spår efter några sådana har kunnat beläggas.374 I Linde, där kor och absid 
daterats till runt 1200 har det enda, runda korfönstret i öster tillkommit senare, under gotisk tid. Tidigare 
har dock minst ett rundbågigt fönster funnits, på absidens södra sida.375 I den inbyggda absiden i Stenkyrka 
finns tre fönster, varav två troligen är ursprungliga, från mitten av 1200-talet. Det minsta finns i öster, ett 
något större i söder. Båda är rundbågiga. Vid mitten av 1700-talet upptogs ett tredje fönster, mellan dessa.376 

Kyrkorna i Hejdeby och Levide har tre fönster i absiden. I Levide är dessa rundbågiga och absiden 
daterad till runt 1200. Fönstren har breda smygar, vilket även gäller de små, fyrpassformade gluggar som 
flankerar triumfbågen i samma kyrka. Det ena av dessa döljs idag av predikstolen. Medan absidernas ljusöpp-
ningar har varit menade att lysa upp kyrkornas huvudaltare har de båda fyrpassformade ljusgluggarna i denna 
kyrkas låghus från första halvan av 1200-talet, varit vinklade mot sidoaltarna och avsedda att belysa dessa.377 

Flera romanska långhus har, som redan nämnts, haft fönster både i norr och söder. I Garde, där ett 
av de äldsta, bevarade långhusen finns, hade detta vid 1100-talets mitt två fönster mot söder och två mot 
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Figur 119. Exempel på fönster enligt Roosvals (1911) indelning i typ A–D. Från vänster: A – Ala (fönstret uppe till höger),  
B – Ganthem, C och D – Etelhem. Foto: Linda Qviström. 
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norr. Ytterligare ett par fönster har tagits upp senare, troligen 1798. Vid en invändig undersökning i kyr-
kan har ett dopfuntsfundament hittats, mitt i långhusets mittaxel och mellan de fyra fönstren.378 Även i 
Levide kyrkas långhus finns, förutom de redan nämnda gluggarna vid sidoaltarna, fönster både åt norr 
och söder. Det sistnämnda gjordes om i början av 1300-talet och försågs då med masverk och glasmål-
ningar.379 Även långhuset i Silte från mitten av 1200-talet byggdes med ett fönster i norr och ett i söder.380 
I Stenkyrka finns tre smala, rundbågiga fönster, som sannolikt är ursprungliga. Ett av dessa sitter på nord-
väggen, de två andra på sydväggen.381 I några kyrkor har de romanska fönstren i norr senare murats igen. 
I Lokrume, där två fönster funnits åt norr, kan igenmurningen möjligen ha skett i samband med att den 
nuvarande, södra långhusmuren med två fönster uppfördes omkring 1260.382 

Det finns också exempel på romanska kyrkor som saknat fönster i norr. I Viklau, där långhuset av Roo-
sval dateras till 1170, fanns enbart ett fönster i söder i långhuset innan ett nytt togs upp i nordväggen 1842. 
Tjugo år senare vidgades fönstret i söder till samma storlek.383 Även i Guldrupe, där långhuset är daterat till 
mitten av 1100-talet, har troligen bara ett fönster funnits, i sydfasaden. Under 1800-talet togs ytterligare ett 
fönster upp på samma vägg, och båda öppningarna gjordes rektangulära. År 1865 ersattes dessa därefter av 
två större fönsteröppningar i nyromansk stil.384 Även i Lummelunda kyrka fanns troligen endast ett romanskt 
fönster före 1660-talet då ett nytt togs upp i motsatt vägg. Också här gjordes öppningen rektangulär. Ytter-
ligare två fönster togs upp 1732 respektive 1767. Tidigast 1826 vidgades sedan det romanska fönstret till 
samma storlek som de övriga.385 I Eke togs ett nytt fönster upp på norra sidan av långhuset, samtidigt som 
de i söder förstorades. Här sattes norrfönstret senare åter igen, vid en restaurering 1969–71.386 

I nästa generation stenkyrkor, byggda under andra hälften av 1200-talet och under 1300-talet, upp-
fördes kyrkorna utan fönster på nordsidan. Johnny Roosval föreslår att denna accentuering av sydsidorna 
under gotiken var en följd av det nordiska klimatet. Genom att ha fönsteröppningarna i söder fick man ut 
det mesta av solljus och värme. Han påpekar dock, utan att diskutera detta vidare, att söderorienteringen 
var mer uttalad på Gotland än någon annan stans i Norden.387  

Högmedeltida kyrkor 
Då hela eller delar av kyrkorna byggdes om under andra halvan av 1200- och under 1300-talet moderni-
serades i vissa fall också kvarvarande romanska fönster. Till en början var det främst formen och storleken 
som ändrades, men i de nya delarna av kyrkorna placerades fönstren också längre bort från portalerna 
och något lägre än tidigaste. På långhusens nordväggar blev fönster dessutom, som nyss nämnts, ovan-
liga.388 Under samma tid började många fönster förses med glasmålningar. Sådana sattes enbart in i kyr-
korummen, och möjligen i sakristiorna, inte i tornens övre utrymmen. Några andra stängningsanord-
ningar för tornens öppningar nämns sällan, men bland annat i Grötlingbo finns ett runt fönster i mellersta 
tornvåningen där det i den invändigt rektangulära smygen finns ett troligt fäste för en lucka bevarat.389  

I tornen, både i de övre våningarna och i bottenvåningen, som nu i högre grad integrerades i kyrkorum-
men, blev fönster något vanligare under högmedeltiden. De rakslutna koren började runt 1200-talets mitt 
förses med trefönstergrupper i öster och under 1300-talet sattes stora masverksfönster in i en rad kyrkor. 
Korens sydfönster gjordes ofta i samma stil som altarfönstren i öster, men ibland var utförandet något enklare.  

De rakslutna koren med sina trefönstergrupper ses som en influens från den cisterciensiska arkitektu-
ren. Klostret i Roma grundades 1164, men även Solberga kloster, grundat omkring 1246 hörde till denna 
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orden.390 I Lojsta och Silte finns exempel på relativt tidiga, rakslutna kor, från 1200-talets förra hälft. 
Fönsteröppningarna är här rundbågiga.391  

En annan typ av öppningar, som snarare varit till för att se igenom än att släppa in ljus, är de tittgluggar 
eller hagioskop som finns i ett mindre antal kyrkor. Dessa har funnits inne i små, avskilda utrymmen som 
varit placerade i tornens bottenvåningar eller längst västerut i långhuset. Gluggarna vetter in mot långhu-
set och har gjort det möjligt för en besökare att se exempelvis högaltare och triumfkrucifix utan att gå in i 
själva kyrkorummet. I Atlingbo, Hejde och Martebo har öppningarna varit tre- och i Bro och Väskinde 
fyrpassformade.392. Utvändiga hagioskop är på Gotland enbart kända från Drottens kyrkoruin i Visby. 
Dessa har varit riktade så att det gick att se sidoaltarna utifrån.393  

Flera av de hagioskopförsedda kamrarna är tillbyggda under slutet av 1200-talet. I Bro upptar cellen 
hela den södra sidan av tornet. Den har en återanvänd, rundbågig ljusglugg i väster och en rektangulär 
glugg i söder. Båda ljusöppningarna har senare murats igen. En utvändigt fyrpassformad och cirka 30 cm 
vid tittglugg vetter åt öster, in mot långhuset. Efraim Lundmark menar att den är byggd runt 1300 och 
påpekar att den relik som fanns i kyrkan, av det heliga korset, kan ha motiverat öppningen utifrån för 
vallfärdande besökare.394 Även i Martebo och Väskinde har öppningarna varit riktade mot kyrkans hö-
galtare. I Vall tycks den däremot ha varit anpassad efter dopfuntens plats.395 

Tornens ljusöppningar 
De romanska kyrktornen har, som redan påpekats, varit lika de samtida kastalerna, med få och små ljus-
öppningar. I en del kyrkor har det inte funnits någon ingång till tornet inifrån långhuset, åtminstone inte 
i markplan, och även i andra fall har tornrummen i bottenvåningen varit mer avskilda från resten av 
kyrkan i de tidiga stenkyrkorna. I Vänge finns inga muröppningar alls i tornet, utöver ljudgluggarna. Här 
finns inte heller någon murtrappa som kräver ljus. Ingången till tornets första våningsplan sitter i långhu-
set, ovanför tornbågen, och nås via en invändig trätrappa. I Hejnum har tornet daterats till slutet av 1100-
talet. Det höga tunnvalvet, som tycks ursprungligt, avskiljer tornets nedre del från den övre, som innan ett 
hål bröts upp i valvet troligen endast kunde nås utifrån, från en högt belägen portal i väster.396 I det ett drygt 
halvsekel yngre tornet i Levide, från mitten av 1200-talet finns fler ljusöppningar, en in till varje våning. 
Dessa är av olika karaktär. I bottenvåningen sitter ett rundfönster med masverk i kalksten på södra sidan. 
Från bottenplanet leder en rak murtrappa upp till tornets första övervåning. I förlängningen av murtrappan 
finns en smal, tunnvälvd kammare. Första övervåningen, som haft trägolv och kraftigt bjälklagstak, har en 
ljusöppning med kalkstensomfattning och inåt sneda och nedåt avtrappade smygar i väster. Även in till vå-
ningen över finns en ljusöppning, med trepassformad omfattning av huggen kalksten och breda inre smygar.397 

Tornens bottenvåning benämns på Gotland ofta ringkammare, eftersom klockringningen sköttes här-
ifrån. I många kyrkor saknar detta rum helt fönster, men från mitten av 1200-talet blev sådana vanligare. 
Ett exempel är det nyss beskriva masverksfönstret i Levide. Även dessförinnan förekom dock ljusöppningar 
i tornens bottenvåningar. I Lye finns exempelvis en rundbågig ljusöppning med starkt sneda smygar ovan-
för västportalen i tornet från första halvan av 1200-talet.398 Också bottenvåningen i Etelhems kyrktorn 
från första halvan av 1200-talet har ett litet rundbågigt fönster åt väster i bottenvåningen.399 I Stånga, där 
den nere delen av tornet är från mitten av 1200-talet och den övre från 1300-talets mitt är ringkammarens 
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valv sekundärt. Förmodligen har det spröjsade fönstret i tornets sydvägg satts in i samband med valvslag-
ningen.400 I Ganns ödekyrka, där Wollin daterar tornet till 1265, finns ett rundfönster med masverk åt 
väster i ringkammaren och i Rone, där tornets nedre del är från omkring 1300, sitter det ett stort, spets-
bågigt fönster på motsvarade vägg.401 

Högst upp i tornen finns klockvåningar med ljudgluggar. Dessa utgör i regel tornens största och mest 
synliga muröppningar. Under 1200-talet gjordes ljudöppningarna större och efter hand fler. Vid slutet av 
1200-talet och första delen av 1300-talet nybyggdes eller påbyggdes en rad torn med karaktäristiska, stora 
ljudgluggar i flera våningar, exempelvis i Dalhem, Klinte och Tingstäde. 

Tornrum 
Ovanpå ringkammaren, mellan denna och klockvåningen, finns tornrum vars ursprungliga funktion ofta 
är oklar. Flera sådana har varit inrättade som magasinsutrymmen, vilket främst märks genom att det finns 
lastportar. I en del fall finns också hål efter slanor under takbjälkarna. Dessa antas ha använts för häng-
ande förvaring. Lastportarna är i regel belägna i den första eller andra övervåningen.402 I Etelhem finns 
också en delvis bevarad hissbom. Tornet är här daterat till 1200-talets första hälft.403 I förvaringsrummen 
finns enstaka ljusgluggar, främst i de rum som saknat lastportar.  

Att utrymmen i kyrkor använts som varumagasin under medeltiden är känt från andra områden i 
norra och östra Europa, även om det finns många oklarheter kring hur detta fungerade i praktiken. Paul 
Johansen använder begreppet köpmanskyrka, med utgångspunkt i förhållanden i S:t Peterskyrkan i Novgo-
rod. Det som karaktäriserar dessa är, enligt Johansen, förutom att varor har lagrats i tornrum och andra 
utrymmen att även värdesaker som våg, vikter, pengar och dokument förvarades här. Köpmännen tura-
des om att bevaka kyrkan och betala en omsättningsskatt och hyra. Prästen biträdde handlarna som skri-
vare.404 Mariakyrkan i Visby hör till dem som Johansen diskuterar ur detta perspektiv, någonting som 
Hugo Yrwing vänder sig emot. Yrwing menar att kyrkan visserligen var knuten till köpmännen men att 
den inte användes som varumagasin. Det finns dock ett stort magasinsloft i två våningar över mittskeppet, 
med en lastport in till vardera våningsplan. Kyrkan fungerade vidare som köpmansgillets viktigaste mö-
tesplats och viktiga dokument förvarades här.405 Diskussionen har framför allt berört stadskyrkor men är 
även relevant för landsbygdskyrkor. Jes Wienberg pekar exempelvis på att det har föreslagits att de born-
holmska rundkyrkornas välvda tornrum har fungerat som magasin.406  

Ett annat användningsområde som diskuterats för utrymmen i torn och på vindar på Gotland är pil-
grimshärbärgen. Ett sådant kan ha inrymts i kyrkan i Lau, innan det stora koret byggdes runt 1300. Det 
tidigare, romanska koret hade korsarmar. Dessa, och kanske även koret, hade en övervåning som Erland 
Lagerlöf och Bengt Stolt föreslår kan ha använts som härbärge eller liknande. En bevarad, rund ljusglugg 
har troligen släppt in ljus till den södra korsarmens övre våning.407 I Lye finns en sekundärt ditsatt plank-
eller stavvägg i första tornvåningen som skapar en avdelad kammare i väster. I väggen finns en rundbågig 
dörr. Lagerlöf menar att rummet kan ha använts som lagerutrymme eller pilgrimshärbärge. Liknande trä-
kammare finns i Hörsne, Hablingbo och Alskog.408 Även tornrummet i Eksta har diskuterats som härbärge.409 
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En grupp av tornrum, ofta belägna på det första våningsplanet över ringkammaren, har fönsteröpp-
ningar som skiljer ut sig från de övriga i tornen. Flera har kopplade, öppna fönster, ofta mot söder. Några 
av rummen, till exempel de i Rone och Lojsta, har dessutom varit vitkalkade invändigt. I Garde, där den 
nedre delen av tornet är från mitten av 1100-talet, har den första tornvåningen haft slätstrukna fogar med 
kvaderrits. Johnny Roosval jämför tornrummen i Norrlanda, Halla, Viklau, Eskelhem och Sjonhem med 
bostadsrum eller salar i borgar. De tycks, liksom tornet i Alskog som har ett rum med en liknande föns-
teröppning, generellt höra till tiden före 1200-talets mitt.410 Även i Rute, där tornet är från cirka 1260, 
finns dock en tvådelad ljusöppning i den första våningen. På planet över finns en lastport i väster.411  

I en rad danska kyrkor finns västgallerier med samma typ av kopplade fönsteröppningar och förekoms-
ten av sådana har även diskuterats för Gotlands del, främst i Halla och Follingbo.412 I Halla sitter rund-
bågiga, kolonnettindelade ljusgluggar både åt norr och söder i tornet. Roosval anmärker att de är fint skulp-
terade, att kolonnetterna har skaft av röd så kallad etelhemsmarmor och att kapitälen liknar de enklare  
varianterna i S:ta Marias kor i Visby, invigt 1225. Åt öster finns en rundbågig öppning mot kyrkvinden som 
från början vett in mot kyrkorummet. Roosval anmärker dock att det inte bör ha gått att följa mässan från 
detta rum utan någon form av läktare inne i kyrkorummet. I Follingbo, där tornet är uppfört under tidigt 
1200-tal finns en nu igensatt, rundbågig och knappt 1,4 m bred öppning mot kyrkorummet inifrån torn-
rummet.413. Öppningar mellan tornrum och långhus finns det fler exempel på. I Sjonhem, med torn från 
runt 1200, har en murtrappa lett upp till det första våningsplanet som senare, genom kryssvälvningen av 
bottenvåningen under 1230–60-talet, byggdes bort. Dessförinnan var rummet öppet in mot det äldsta 
långhuset. På våningen över finns ett tunnvälvt rum med en rundbågig, kolonettindelad ljusglugg i söder.414 

Även i kyrkor där det inte funnits några tvådelade fönster har den första tornvåningen i flera fall ljusöpp-
ningar som avviker från de i resten av tornen. I Buttle finns exempelvis en ljusöppning med fyrbladig om-
fattning i lodrätt utdragen form, huggen i ett stycke.415 I Grötlingbo är öppningen korsformad och i Ganthem 
har den första tornvåningen lysts upp av ett fyrpassformat fönster i väster. Rummet öppnar sig mot långhus-
vinden. Våningen ovanför är tunnvälvd och har en liten ljusöppning i söder.416  

Som tidigare nämnts har främst romanska kyrkor och kyrktorn även diskuteras ur försvarssynpunkt 
och som symbol för såväl makt som makthavare och det himmelska Jerusalem.417 Tornens olika, möjliga 
funktioner och betydelser har inte uteslutit varandra. Förutom att förändringar över tid har skett är det 
troligt, som Marit Anglert och Jes Wienberg har diskuterat, att tornen, och kyrkorna i stort, kan ha rymt 
flera funktioner parallellt. Anglert använder begreppet flerfunktionella kyrkor och Wienberg har föreslagit 
att dessa tillkom under en övergångsperiod då kyrkan som institution började bli mer självständig gente-
mot den världsliga makten, under 1200- och 1300-talet.418 Han menar att inflyttandet av det som upp-
fattas som sekulära funktioner i kyrkliga miljöer snarast ska ses som ”et symbolskt værn af tidligere profane 
funktioner, der gennem deres placering i kirken blev forvandlet til sakrale”. De aktiviteter och handlingar 
som utfördes här blev alltså, genom att de inkluderades i kyrkan, sakrala. Då socknarna övertagit förvaltningen 
av kyrkorna och kyrkan som organisation blivit mer självständig menar Wienberg att bruket av flerfunktionella 
och befästa kyrkor upphörde. Han påpekar också att det under 1200- och 1300-talet märks en mer uttalad 
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önskan från kyrkan att tydligare skilja mellan det sakrala och det sekulära. Först under denna tid börjar begrep-
pen sakralt och profant bli relevanta som egna kategorier.419 

Oavsett användningsområde tycks flera av tornrummen på första övervåningen i de gotländska kyr-
korna redan runt mitten av 1200-talet ha spelat ut sin roll. Många har mer eller mindre förstörts då högre 
valv slogs i tornens bottenvåningar. Detta skedde i samband med att öppningen mellan tornens bottenvå-
ningar och långhusen vidgades, en förändring som generellt verkar ha inletts omkring första kvartalet av 
1200-talet.420 Omvandlingen gjorde att tornen i högre grad sammansmältes med resten av kyrkorummet, 
som på så sätt blev större och mer enhetligt. Johnny Roosval tidfäster förändringen till cirka 1230–60 och 
pekar på gotikens idéer om ”luft och ljus” som en bakomliggande drivkraft.421 I Fole sätter Efraim Lund-
mark vidgandet av tornbågen i samband med att kyrkan fick en ny dopfunt.422 Det är troligt att föränd-
ringen också hör samman med den process som Jes Wienberg beskrivit, nämligen socknarnas övertagande 
av kyrkornas förvaltning samt kyrkans förändrade roll och vilja att skilja mellan det sakrala och profana.423 
Förändringen kan ses som en del av en omvandling från en kyrka dominerad av enskilda släkter till en ren 
sockenkyrka, vilket både förklarar integrerandet av ringkammaren i kyrkorummet och att funktioner som 
kanske inte enbart varit knutna till de kyrkliga verksamheterna avvecklades. Det är dessutom tänkbart att 
delar av de funktioner som tornrummen fyllt under 1200-talet övertogs av prästgårdarna. 

Gallerigångar 
I fjorton av kyrktornen har gallerigångar funnits på två eller tre sidor, i regel med ingång från tornets första 
övervåning. Gallerierna har två eller tre kopplade öppningar, avdelade med kolonnetter. De liknar tornens 
ljudöppningar men är bredare än dessa. Merparten av gallerierna är från mittdelen av 1200-talet. Två är 
från första halvan av detta århundrade och i Lojsta har gallerierna daterats till runt 1300. I enstaka kyrkor 
har gallerigångar byggts senare, omkring mitten av 1300-talet. Roosval menar att gallerigångarna generellt 
har uppförts som prydnad, men att de exempelvis i Dalhem vid mitten av 1200-talet kan ha använts som 
skyttegångar.424 Kersti Markus refererar till tyska exempel och menar istället att de använts för att visa upp 
reliker på kyrkans högtidsdagar. Den här typen av relikvisning var vanlig under 1200-talet, påpekar hon, och 
nådde en kulmen under 1300-talet i domkyrkan i Aachen, där den ännu pågick under början av 1500-talet.425 

Från tornrummet i Lye finns rundbågiga utgångar åt norr och söder, till gallerigångar som löper längs 
tornets sidor. Utöver gallerigångarnas tvådelade öppningar finns, på kortsidorna, dessutom små, rund-
bågiga ljusgluggar. Galleriöppningarna har omfattningar av huggen kalksten men även med inslag av 
tegel, vilket är ovanligt i de gotländska kyrkorna. Under 1200-talet har dock materialet ibland använts 
som dekorativt inslag i fönsteromfattningar och ljudgluggar. Tornet i Lye är daterat till 1200-talets andra 
fjärdedel.426 Det i Burs är något senare, från 1200-talets mitt. Här leder en spiraltrappa upp från ringkam-
maren till tornets södra galleri. Gallerierna har tre dubbla öppningar och precis som i Lye finns ytterligare 
en ljusöppning i gallerigången, åt väster. Från gallerierna finns även här rundbågiga öppningar med dör-
rar in till tornets första våning. Rummet innanför har en ljusglugg i väster, med inåt starkt sneda smygar. 
I våningen över, som nås via en sandstenstrappa längs västmuren, finns en fyrpassformad ljusglugg i väster, 
med omfattning huggen i ett stycke och med sneda smygar. Tornets tredje våning har kryssvalv som i 
mitten stöttas av en kolonn av trä. Här finns en liten ljusglugg, åt söder. I Burs stöttas gallerigången upp 
av stora rundbågar, något som Lagerlöf och Stolt påpekar är ovanligt i kyrkor men som förekommer i den 
samtida borgarkitekturen. 427 I Lojsta har gallerierna i norr och söder som redan nämnts daterats till runt 
1300. Från gallerierna, som har tre öppningar vardera, kan man komma in till tornets första våning genom 
en rundbågig öppning i öster. Denna har från början troligen fungerat som hissport. Rummet innanför 
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har varit putsat och i södra muren finns en rektangulär nisch. Även våningen över denna, som nås via en 
invändig stege, har en rundbågig hissport i väster och rester av invändig puts.428  

I Rone finns gallerigångar åt tre håll. Tornets nedre del är från runt 1300, men gallerierna och den 
övre delen är tillbyggda senare, vid mitten av 1300-talet. Tornets första våning bildar här ett ganska stort 
rum, med putsade och vitkalkade väggar. I mitten av rummet sticker toppen av ringkammarens valv upp. 
Valvet tillkom sannolikt då tornet höjdes, omkring 1350, och tornrummet har i så fall antagligen inte varit 
i bruk samtidigt som gallerierna. I öster finns en rundbågig öppning, troligen igenmurad under medelti-
den. Åt norr finns en öppning som leder ut till gallerigångarna.429  

I Lärbro finns ett av Gotlands två åttkantiga torn. Det andra hör till Helgeandskyrkan i Visby. Möjli-
gen har domkyrkan i Trondheim varit förebild, och det har föreslagits att tornrummet i Lärbro fungerat 
som S:t Olofskapell. Tornrummet har ovanligt nog två höga fönster, det i söder kyrkans största. I långhuset 
är också det västra av de två fönstren i söder det största, och försett med masverk. Det vanliga är annars 
att den östra delen av kyrkorummet betonats med större och mer utsmyckade fönster. Den första tornvå-
ningen är ovanligt nog välvd. I väster finns en rundbågig portöppning, åt övriga väderstreck fyrpassfor-
made gluggar. Tornet anges ha varit dubbelt så högt från början men den övre delen rasade 1522.430 
Timret i tornets bjälklag har dendrokronologidaterats till 1339–42. 431 

Murtrappornas ljusgluggar 
I tornens murtrappor finns i de flesta fall små ljusgluggar, ofta med omfattningar huggna i ett stycke. 
Ljusöppningarna är i regel belägna överst i trappavsatsen och smygen är avfasad nedåt så att ljuset riktas 
åt detta håll. Åt sidorna har ljusöppningarna ofta raka kanter. De mindre gluggarnas form varierar, både 
i murtrapporna och på andra ställen där sådana har använts. Runda, rundbågiga, tre- och fyrpassfor-
made, rektangulära samt korsformade öppningar har använts, men även andra former förekommer. En 
del av omfattningarna kan vara återanvända, exempelvis från rivna absider.432 

Rundbågiga trappfönster finns bland annat i Grötlingbo, i tornet från tidigt 1200-tal, och i Alskog där 
tornet är daterat till 1200-talets första fjärdedel.433 Fyrpassformade omfattningar finns i exempelvis Buttle 
och Lojsta.434 I Linde finns en rund omfattning, utvändigt dekorerad med en ristad cirkel, i tornet från 
mitten av 1200-talet.435 I Eke finns en omfattning i ett stycke av huggen sandsten, med fyra cylindriska 
öppningar. Kyrkans torn är från slutet av 1200-talet.436  

I bland annat Viklau och Tingstäde finns ljusöppningar i tornens murtrappor, som inte bara använts 
för att belysa själva trappan utan även tornens bottenvåningar. I båda fallen finns öppningar (i Viklau har 
denna senare satts igen) i trapphusets vägg in mot tornrummet, så att solljuset ska nå in även dit. I Viklau 
hör öppningen till det mer slutna tornrum som fanns innan detta öppnades mot kyrkan. I Tingstäde är 
öppningen från omkring 1250.437 I det samtida tornet i Linde finns ett smalt, rundbågigt fönster i västmu-
ren som fyller samma funktion. Liknande ljusöppningar finns även i Ala och Lojsta.438 

Fönsterförändringar 
Under senare delen av 1300-talet avstannade byggnadsverksamheten i kyrkorna och det dröjde tills mitten 
av 1800-talet innan några mer genomgripande ombyggnader gjordes. Nya utsmyckningar och mindre 
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ändringar fortsatte dock att utföras både under senmedeltid och tidigmodern tid och under 1700- och 
1800-talet byggdes sakristior i flera kyrkor. 

Till det som oftast har förändrats efter medeltiden hör fönstren, även om förändringarna inte var på 
långt när så genomgripande som i Uppland. Fönster har förstorats, ändrat form och bytts ut och fler 
öppningar har tagits upp, främst från andra delen av 1600-talet och framåt. Omändringar har dock inte 
bara skett efter medeltiden, utan även under loppet av denna tidsperiod. Flera av de äldre kyrkorna har 
försetts med något fler och större fönster. I Anga har det östra av långhusets båda fönster i söder vidgats, 
möjligen under 1300-talet. Fönstret har sedan förstorats ytterligare i sen tid. Även korets östfönster har 
vidgats invändigt under medeltid, före 1286 då målningarna runt detta tillkom. Koret är från runt 1200.439 
I Ala förstorades korets östfönster vid 1300-talets mitt. Troligen sattes glasmålningar in i samband med 
detta.440 I Lokrume har nordväggen i långhuset haft två romanska fönster, som senare murats igen. Lång-
huset har möjligen stått klart kring 1200, men när igenmurningen skedde är inte känt. Den södra muren 
är yngre. Också här finns två fönster, varav det ena hör till murens byggnadstid från omkring 1260. Det 
östra har däremot förstorats senare och gjorts om till ett spetsbågigt, tvådelat fönster.441 

När kyrkorna byggts om, såväl under medeltid som senare, har byggnadsmaterial tagits tillvara och 
återanvänts. Äldre portaler och fönsteröppningar kan därför återfinnas i senare tillbyggda delar av kyrkan. 
I flera av sakristiorna, både de medeltida och de som uppförts senare, finns exempelvis fönsteröppningar 
från äldre, rivna kor. Ibland avslöjar en lätt böjd form att fönstret tidigare suttit i en absid, som till exempel 
i Kräklingbo där omfattningen sattes in i sakristian början av 1900-talet.442 Även en del av tornens gluggar 
kan, som nyss nämnts, vara hämtade från rivna eller ombyggda absider.443 

Ett annat ställe där fönsteromfattningar ibland har återanvänts är på kyrkornas östgavlar, där de fun-
gerar som ljusgluggar in till vinden. Ett exempel finns i Alskogs kyrka.444 

En generell förändring som skett i de medeltida stenkyrkorna, både i kyrkorummen och tornen är att 
öppningarna blivit fler och även något större över tid. Utformningen har också ändrats så att fönstren på ett 
mer uttalat sätt än tidigare blivit en del av kyrkorummens utsmyckning, dels genom omfattningar och masverk, 
vars former också gick igen i träskulpturer och måleri, dels genom glasmålningarna och ljuset genom dessa.  

Genom att öppningarna gjordes större och med något flackare sidor samt försågs med glas blev ljuset 
mer jämnt spritt i kyrkorummet under högmedeltid än i de romanska kyrkorna, där öppningarna i högre 
grad var riktat. Absidernas öppningar riktade sitt ljus mot högaltaret. I Levide fanns gluggar som belyste 
sidoaltarna och i Garde har dopfunten varit placerad mellan de fyra högt sittande öppningarna i långhu-
set.445 Troligen har ljussättningen i flera kyrkor samspelat med exempelvis dopfuntens placering. Även 
murtrappornas gluggar ger exempel på ett riktat användande av ljus. Jämfört med detta var ljuset i de 
senare kyrkorummen alltså mer jämnt spritt. Det var dessutom färgat av fönstrens mosaikmönster. Möjli-
gen blev användandet av fönster och ljus också mer likartat i olika kyrkor under loppet av 1200-talet. Inget 
av de rakslutna koren saknar fönster i öster. Utöver detta finns även fönster i söder, vilka dock i regel varit 
mindre än altarfönstren. I de romanska absiderna var variationen större, både vad gäller antalet fönster och 
vad gäller deras placering och utförande. 

Fönsterförstoringar och renoveringar efter medeltiden 
Från 1600-talet skedde återkommande att fönster förstorades och nyupptogs. Senare delen av 1700-talet 
samt 1800-talet, främst under detta århundradets första halva, var den period då flest förändringar ge-
nomfördes. Vid samma tid byttes det äldre fönsterglaset ofta ut mot klarglas. Nya fönster höggs också upp, 
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bland annat på tidigare fönsterlösa nordväggar och vid predikstolar.  
Då förändringar gjordes under den här tiden sattes ibland rektangulära fönster in, med träkarmar och 

ljust glas. Framför allt var det långhusens fönster som gjordes om och blev fler, medan altarfönstren i öster 
i högre utsträckning bibehölls. Även där fönstren bevarades ökades ljusinsläppet i vissa fall genom att 
fönsternischer höggs upp och gjordes vidare. Från en del kyrkor, exempelvis Näs, finns uppgifter om att 
äldre fönster såldes vid moderniseringen. Troligen var det glasmålningar som avyttrades.446 I samma kyrka 
hittades både högmedeltida fönsterglas och grönt fönsterglas av 1600-talstyp vid renoveringar 1990.447 
1600-talsrutorna visar att glasfönstren åtminstone delvis bytts ut även före 1700-talets fönsterarbeten. 

I Eke togs ett nytt fönster upp på norra sidan av långhuset, samtidigt som de i söder förstorades. Fönst-
ret i norr sattes senare igen, vid en restaurering 1969–71.448 I en del kyrkor har alla fönster i kyrkorummet 
bytts ut, och nästan inga spår av äldre öppningar kan skönjas, som i Eksta där alla gjordes om vid  
ombyggnaden 1838–40.449 I Lau förlängdes långhusets fönster nedåt med 60 cm, troligen efter 1876.  
Argumenten bakom fönsterförstoringarna var både här och i andra fall att kyrkorummet var för mörkt.450 
Av sockenstämmoprotokollen framgår att det ofta var prästen som tog initiativet.451  

Vissa förändringar har varit motiverade av ändringar i kyrkorummets användande. I en rad kyrkor 
har till exempel särskilda öppningar som skulle ge ljus vid predikstolen tillkommit. I Tingstäde, Ganthem 
och Silte har rektangulära fönster tagits upp på långhusets sydvägg av denna anledning.452 

Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet återställdes många fönster ofta till ett mer 
medeltida utseende. Detta gjordes i vissa fall genom att tidigare förstorade fönster förminskades och för-
sågs med omfattningar i medeltida stil och nyupptagna fönster sattes igen.  

Glasmålningar och fönsterglas 
Glas kan sättas in i vilken fönsteröppning som helst, om det placeras i en ram som anpassas till öppningen 
eller helt enkelt muras fast, utan ram. En glasfals är alltså inte helt nödvändig, men där en sådan finns 
tyder det på att fönstret från början varit avsett för glas, vilket under högmedeltid i praktiken inneburit 
glasmålningar. I den äldsta generationens fönsteröppningar i landsbygdskyrkorna finns inte någon glas-
fals, och det finns inte heller några fynd av träramar eller fönsterglas som med säkerhet kan knytas till 
denna period.453 Det finns med andra ord få konkreta belägg för att de romanska fönsteröppningarna 
skulle ha varit glasförsedda, även om detta inte kan uteslutas. Med tanke på fönstrens höga placering och 
att sådana troligen skulle ha lämnat spår efter sig är det inte heller troligt att kyrkorummets fönster har 
haft fasta träluckor. En möjlighet är att de varit försedda med lösa träramar där tyg, skinn eller pergament 
kunnat spännas fast, men inga spår efter några sådana har hittills dokumenterats. Det är också tänkbart 
att öppningarna här, som senare varit fallet i tornen, lämnats öppna. 

Glasfönster finns belagda från det Johnny Roosval kallar övergångsstil, i den fönstertyp han benämner  
B (se figur 115). Dessa utformades med glasfals, där en ram kunde fästas.454 Runt 1300 blev det, som nämnts, 
vanligt att sätta in stora masverksfönster, främst i kyrkornas kor. Den här typen av fönster var tydligt utformade 
för att förses med glas. Fönster och glasmålningar samspelade och var båda viktiga delar av utformningen. 
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De bevarade glasmålningarna och de omfattande fynden av fönsterglas från kyrkorna från högmedel-
tid och framåt visar att fönsterglas under denna tid blivit en del av standardutsmyckningen i de gotländska 
kyrkorna, främst i kor men också i långhus. Glasmålningarna hade blivit en integrerad del av kyrkornas 
utsmyckning och en viktig del av kyrkobygget.455 Medeltida fönsterglas är sammantaget känt från omkring 
70 eller tre fjärdedelar av de gotländska landsbygdskyrkorna.456 Från Visby finns inga bevarade glasmål-
ningar, däremot ett stort antal fragmentariska fynd, framför allt från kyrkliga miljöer, men även utanför 
dessa. Flera nu försvunna glasmålningar är kända, inte minst genom P.A. Säves dokumentation från mit-
ten av 1800-talet. Under denna tid byttes, som nyss nämnts, både fönster och fönsterglas ut i många kyrkor 
och många av de rester av medeltida glasmålningar som funnits kvar försvann. Ett exempel är de som 
dokumenterades i Levide vid mitten av 1800-talet. Merparten av glasmålningarna, som troligen satts in 
då kyrkan moderniserades i gotisk stil under första delen av 1300-talet, hade redan 1614 ersatts av nya 
glasrutor – från detta år finns en notering i räkenskaperna om ersättning till en glasmästare för nio nya 
fönster – men rester av dem fanns alltså kvar vid mitten av 1800-talet. Ungefär hundra år efter Säves 
besök, då inga glasmålningarna längre fanns kvar, hittades fragment av medeltida fönsterglas i absiden 
och tornkammaren i samband med golvarbeten.457 

Från flera kyrkor har medeltida glasmålningar avyttrats. Försäljningen från Näs kyrka har redan 
nämnts (s. 313). I Hemse skedde en försäljning 1780. År 1896 hittades högmedeltida bemålat glas vid 
grävningar i kyrkan. Även dessa såldes, den här gången till Historiska museet i Stockholm.458 Från Lau 
finns noteringar om inkomster från försäljning 1801 och 1836 och från Stånga kyrka från 1777.459 Bland 
annat genom dessa försäljningar finns idag delar av glasmålningar från Gotland i en rad olika samlingar, 
från Malmö museum i söder till Zornmuseet i Mora i norr.460  

Huvuddelen av det fönsterglas som tillvaratagits i samband med renoveringar och undersökningar i 
kyrkorna är medeltida, förmodligen inte för att enbart sådant fönsterglas hittats utan snarare för att det i 
första hand varit detta som sparats. Vid många av de restaureringar som gjordes under början och mitten 
av 1900-talet var dokumentationen sparsam. I en del kyrkor tycks det i första hand ha varit bemålat glas 
som sparades, medan man vid andra undersökningar verkar ha tagit tillvara alla eller en stor del av fynden. 
Från Barlingbo, Hörsne och Sjonhem finns exempelvis bara enstaka skärvor medan det från Hamra, 
Källunge, Lau, Martebo, Stenkyrka och Vall finns över två hundra fragment. Från Hogrän är runt 400 
skärvor insamlade och från Väskinde och Gammelgarn har mer än 800 fragment samlats in. Framför allt 
från de kyrkor där stora mängder tillvaratagits går det att urskilja flera generationer av fönsterglas. I ett 
tiotal kyrkor finns både hög- och senmedeltida sådant. Från Lau finns dels glas som hört till det äldre, 
rivna koret och dels till det nya, från runt 1300. I andra kyrkor, som i Rone, tycks de olika fönstren i 
kyrkan ha försetts med glas vid skilda tillfällen. I koret är glasmålningarna från 1200-talets mitt medan 
långhusets fönster tycks ha försetts med sådana århundradet efter. 461 

Liksom i exemplen från Levide och Lau kan glasmålningarna ofta sättas i samband med medeltida 
ombyggnader i kyrkan. I Lojsta och Sjonhem har de kommit till i samband med att koren färdigställts, vid 
1200-talets mitt.462 I Lojsta har det södra korfönstret dock tillkommit senare, under 1300-talet, troligen 
samtidigt med de glasmålningar som finns avbildade här av Säve.463 I Sjonhem har troligen både koret, 
fönstren och väggmålningarna kommit till under samma byggnadsskede.464 I Linde har fragment av 
glasmålningar hittats vid undersökningar i koret och långhuset 1952. Dessa kan dateras till mitten av 1200-
talet, vilket borde innebära att kyrkan försetts med fönsterglas direkt när den var färdigbyggd.465  

Där större fyndmaterial tillvaratagits finns i regel även eftermedeltida glas med bland fynden. Från minst 
ett par kyrkor finns glasmålningar i svartlod från 1500-talet, och från ett tiotal finns polykroma så kallade kabi-
nettsmålningar från runt 1600-talet. Även obemålat fönsterglas från 1700–1900-tal finns i vissa fall bland fynden.  

                                                        
455 Roosval 1950, s. 3; Bengtsson Melin 2014 
456 Se Appendix, tabell 4. Aron Andersson (1964, s. 11–12) anger att det finns medeltida glasmålningar från 31 av kyrkorna. 
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463 Lagerlöf & Stolt 1977, s. 47 
464 Roosval 1952c, s. 302–307. Johnny Roosval daterar detta till ca 1230. 
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Från drygt 20 av sockenkyrkorna på landsbyg-
den saknas belägg för glasmålningar. En av dessa 
är kyrkan i Eke. Inga glasmålningar är kända 
härifrån, och inga tycks heller ha hittats vid de 
golvarbeten som gjorts under 1900-talet. Kyr-
kans kor och långhus byggdes under första delen 
av 1200-talet. Minst en gotisk fönsteröppning 
finns dock känd, från tornet.466 Överlag är kyrkor 
med romanska kor och långhus överrepresente-
rade bland de kyrkor som saknar säkra belägg för 
medeltida fönsterglas.467 

Av de bevarade och dokumenterade glasmål-
ningarna kommer den övervägande delen från 
kyrkornas kor men det finns även åtskilliga exem-
pel från långhusen. I Bro och Bunge finns de enda 
resterna av medeltida glasmålningar just i långhu-
set.468 En del av de paneler som funnits i långhusen 
kan dessutom ha flyttats till koren i samband med 
1700- och 1800-talets fönsterförstoringar. Även 

bland de glasmålningsfragment som hittats under kyrkgolven kommer dock en stor del från koren medan 
långhusen är den näst vanligaste fyndplatsen trots att allra flest fönsterförändringar skett här. I ett fåtal kyrkor 
har glasfragment även hittats i tornrum eller sakristior.469  

Det medeltida glaset är i regel tjockt, ofta runt 3–4 mm. Sammantaget varierar tjocklekarna mellan 1,5 
och 5 mm.470 Glaset är generellt av god kvalitet, homogent, plant och med få luftbubblor. Framför allt när 
det gäller de äldre glasmålningarna är det ovanligt med en synlig smältrand, vilket innebär att denna skurits 
bort innan rutan formats. Senare blev det vanligare att utnyttja smältranden som en färdig kant, eller att 
bearbeta den utan att skära bort kanten. Flera av de i regel gröna rutor som utifrån formen eller målningarna 
kan föras till renässansen är av påtagligt sämre kvalitet än det medeltida glaset – de är buckliga och ojämna. 
Detta gäller, som jag redan varit inne på, även de med svartlodsfärg bemålade rutorna från sent 1500-tal. 
Kontrasten är stor mellan dessa och rutorna med kabinettsmålning, gjorda på glas av hög kvalitet – tunt, tätt 
och jämnt. I regel är den sistnämnda typen av målningar gjorda på ofärgat eller svagt grön- eller gultonat glas. 

De färger som är vanligast bland glasfynden från kyrkorna är olika nyanser av grönt – i första hand 
tonat, ofärgat, men även färgade nyanser förekommer. Vanligt är också gula och gulbruna/orange nyan-
ser, samt olika toner av blått och rött. Mer ovanliga färger är turkos, vitt, grått, brunt, rosa och lila/violett. 
Det röda glaset är, där detta går att avgöra, överfångsglas. Kärnan är generellt ljust gröntonad och det 
vanligaste är att en hinna av rött glas finns på den ena sidan. Även glas överdraget på båda sidor förekom-
mer. Förutom rubinrött finns överfångsglas i rosa nyanser samt i toner som går åt orange. I Lau kyrka har 
lila överfångsglas hittats. Här har klart glas först försetts med ett tunt lager blått och sedan med ett lager rött 
glas.471 Vidare finns ett fåtal exempel på en enklare variant, där ljust glas bemålats med ett lager röd färg. 
Sådana skärvor har hittats i Gothem och möjliga exempel finns även från kyrkorna i Klinte och Hangvar.472 

De bevarade glasmålningarna har daterats både utifrån stil och utförande. I materialet finns vissa kro-
nologiska skillnader, som till viss del även är användbara för att kunna datera fragment av fönsterglas. En 

                                                        
466 Lagerlöf & Stolt 1974, s. 474 
467 Av de 25 medeltida kyrkor (Gunnfjauns kapell ej medräknat) som antingen saknar belägg för medeltida fönsterglas, 
där det är osäkert om fynden är medeltida eller där de äldsta fynden troligen hör till senmedeltid (efter mitten av 1300-
talet) har nästan hälften, 12 st, romanska kor. Bara sex av kyrkornas kor var uppförda efter 1200-talets mitt. Andelen 
romanska kor bland kyrkor med belägg för (hög)medeltida glas var en fjärdedel. 
468 Lundmark 1929, s. 246–247; Hedlund 1935a. Se vidare Appendix, tabell 4. 
469 Glasmålnings- eller fönsterglasfragment finns från tornen i Garde, Hamra, Levide, Lokrume, Sanda, Stenkyrka, Vall och 
Väskinde. Medeltida fynd hittade i sakristian finns från Stenkyrka och Tingstäde samt från Källunge. Se Appendix, tabell 4. 
470 Aron Andersson (1964, s. 43) anger att glastjockleken varierar mellan 1,5 och 4 mm, men det finns även enstaka 
skärvor i materialet som är ännu kraftigare, bland annat från kyrkorna i Lau och Vall. 
471 SHM inv. 26899:3b 
472 SHM inv. 24450; GF dnr 413-2630-1998, F161; SHM inv. 26272. Det är tänkbart att denna typ av glas använts 
vid reparationer av glasmålningarna. 

Figur 120. Fönsterglas från Levide kyrka, hittat i absiden i sam-
band med renoveringar 1956. Bland fynden fanns ett större, ljus-
grönt fragment med bladflikar samt denna skärva med ett örnhuvud. 
Foto: Linda Qviström. 



sådan gäller de färger som använts, både glasets och till bemålningen. I de glasmålningar som Aron An-
dersson, med hänvisning till Johnny Roosval, betecknar som senromanska och tidiggotiska – vilket sam-
mantaget i stort sett motsvarar 1200-talets glasmålningar – präglas glaset av en stark färgrikedom och 
lyskraft, där gult och grönt, i kombination med rött samt blått är de färger som förhärskar. De höggotiska 
glasmålningarna uppvisar en delvis annan färgskala med fler och blekare färgtoner. Jämfört med den äldre 
färgskalan är dessa färger ”smutsigare”, mindre klara. Till exempel förekommer mossgrönt, rödviolett och 
smutsgult. Även det röda glaset är mer dämpat och har ofta en blekare ton. I glasmålningarna från senare 
delen av 1300-talet började några nya, skarpare färgnyanser att användas, som mörkrött, gallgrönt och 
starkt violett.473 Det glas som använts till målningar i grisailleteknik, och senare obemålade rutor, under 
senmedeltid och renässans är generellt gröntonat, det vill säga inte avfärgat. 

Fram till slutet av 1200-talet var den svartlodsfärg som användes täckande och distinkt. Den framträ-
der tydligt, och genom att rutorna är mycket små blev även blyspröjsens mönster framträdande i glasmål-
ningarna. Det är också bara i de äldsta glasmålningarna det finns en mönstrad, ”damastiserad”, bakgrund, 
ofta med akantusslingor. I de tidiggotiska målningarna är färgen något ljusare, och teckningen mer för-
enklad. Färgfälten tenderar att efter hand bli mer sammanhängande, vilket gör att blyspröjsen i högre 
grad ramar in motiven istället för att dela upp dem i en mosaik.474  

Svärtan i den äldsta svartlodsfärgen kommer av att kopparoxid använts som huvudsaklig ingrediens. 
Från slutet av 1200-talet och framåt var det istället vanligen järnoxid som användes, vilket gav röda och 
rödbruna nyanser. I det tidiggotiska fönstret i Klinte är färgen ljust rödbrun, i Träkumla brun. I en del 
målningar, som de i Hörsne från andra halvan av 1300-talet, har olika nyanser av svartlodsfärg använts. 
Konturerna har tecknats med rödbrunt och ytorna med gråsvart. Skärvor från målningar i liknande utfö-
rande finns bland annat från Endre, Hogrän och Vallstena.  

Vanligast är att glaset enbart målats på framsidan, men även baksidan kunde utnyttjats för att få fram 
olika effekter. Från 1300-talet har silvergult börjat användas, vilket det bland annat finns exempel på från 
Hablingbo, där silvergult enbart målats på rutornas baksidor, medan svartlodsteckningen konsekvent finns 
på framsidan. Också från Mästerby finns en enstaka skärva med silvergul färg.475  

Flera av de bårdmönster som förekommer i de tidiga glasmålningarna, varav pärlbårderna är de van-
ligaste, återfinns även i de senare målningarna. I de senmedeltida målningarna, till exempel från Hemse, 
återfinns dock bården längs kanten av en betydligt större ruta istället för att uppta hela eller större delen 
av denna. I några kyrkor, som Lau, har ett stort antal olika bårder använts. Förutom de mer standardiserade 
mönstren finns det exempel på mer ovanliga varianter, till exempel ”fjäderrankan” från Stenkyrka (figur 
117). Bland annat från Stenkyrka och Klinte finns också exempel på bårder där mönstret är penselmålat.476  

Enligt Johnny Roosvals kronologi, som varit tongivande och som bland annat till stor del följs av Aron 
Andersson i hans sammanställning, tycks inga glasmålningar ha tillkommit under 1400- och 1500-talet. 
Först med ”gåvorutorna” från sent 1500-tal och framför allt under 1600-talet finns åter belägg för att 
glasmålningar satts in, både i kyrkor och profana byggnader. Som valen av precisa årtal visar utgår  
Roosval inte enbart från kyrkokonsten i sig. Tolkningen är även starkt knuten till ett historiskt narrativ. 
Hädelser som inbördeskriget 1288 och den danska invasionen 1361 påverkade säkerligen samtiden på en 
rad sätt, och att det skett en drastisk nedgång i byggnadsverksamheten efter mitten av 1300-talet är mycket 
tydligt, men Roosvals kronologi riskerar att leda till ett visst mått av cirkelresonemang och i sig förstärka 
bilden av avbräcket i den kyrkliga utsmyckningen. Att den historiska tolkningen varit styrande märks ex-
empelvis vad gäller den generella dateringen av lövmålningar av grisaille-typ som är mycket vanligt före-
kommande i glasmaterialet både på Gotland och i de fastlandssvenska kyrkor där glas förekommer. Aron 
Andersson menar att merparten av materialet kan dateras till senare hälften av 1200-talet och till 1300-
talet.477 När Carl R. af Ugglas tidigare registrerar ett ljusgrönt fönsterglasfragment med en bladflik målad 
i rött från Hemse kyrka utgår han däremot inte från Roosvals kronologi utan jämför med fynd från Gamla 
Lödöse, och kommer fram till att skärvan möjligen kan dateras till 1400-talets förra del.478 I Uppland har 
motsvarande fynd generellt daterats till senmedeltid (se kapitel 4). Av fynden från kyrkorna framgår också 
att det finns en relativt stor variation i denna något mer anonyma del av materialet. Från Stenkyrka finns 
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476 SHM inv. 26273:68:13; GF dnr 413-2630-1998, F78, F108 
477 Andersson 1964, s. 137 
478 SHM inv.10291:2, kataloguppgift från 1939 



det till exempel målningar med samma typ av bladmotiv som det som använts under 1300-talet, men 
målat på tunnare glas. Både glaset och målningarnas utförande överensstämmer med andra glasmålnings-
fragment från kyrkan, med bemålning som snarast hör till sent 1500-tal eller tidigt 1600-tal, och det är 
inte omöjligt att de äldre målningarna kompletterats under denna tid.  

Även om det skedde ett avbräck i utsmyckandet av kyrkorna med glasmålningar efter andra halvan av 
1300-talet är det troligt att det också under 1400- och 1500-talet tillkommit glasmålningar i en del kyrkor, 
precis som kyrkorummen fortsatt att utsmyckas med kalkmålningar under senmedeltiden. Glasmålning-
arna har, som redan nämnts, i regel tillkommit i samband med andra förändringar i kyrkan, och som Pia 

Bengtsson Melin pekar på är det tydligt att de gjorts som en 
integrerad del av kyrkornas utsmyckning.479 

Något som ofta diskuterats i litteraturen kring glasmålning-
arna är likheter mellan dessa och andra glasmålningar i norra 
Europa. Framför allt har analogier med arbeten i norra Tysk-
land lyfts fram.480 Bland de bevarade glasmålningarna anses 
de i Dalhem tillhöra de äldsta. Dessa liknar målningar från 
första delen av 1200-talet tillverkade i norra Tyskland, där 
bland annat en bysantiniserande stil var ett utmärkande 
drag.481 Glasmålningarna har också jämförts inbördes och 
Johnny Roosval har definierat hypotetiska verkstäder som han 
menar varit verksamma på ön. Han tänker sig att inflyttade 
glasmästare från Tyskland varit verksamma i Visby, och att 
inhemska glaskonstnärer därefter etablerat sig. De äldsta ver-
ken föreställer han sig är utförda av en tysk mästare som kom-
mit till Visby i samband med uppförandet av Mariakyrkans 
nya kor, invigt 1225.482 Sammantaget är det troligt att glasmål-
ningarna, åtminstone i huvudsak, gjorts på Gotland och att det 
funnits flera glasmästare på ön under medeltid. Det finns dock 
varken arkeologiska eller arkivaliska belägg för någon glas-
framställning här under medeltiden, eller för den delen före 
1979, vilket innebär att åtminstone själva glasråvaran bör ha 
importerats.483 Det är däremot oklart i vilken form detta har 
skett. Tänkbara alternativ är allt från monteringsfärdiga föns-
ter till glasskivor som skulle bearbetas. Det förstnämnda skulle 

kunna vara en förklaring till att inget medeltida glasmästerispill tycks finnas bland fynden från Visby, 
något som dock även kan ha andra förklaringar, som att spillet har återanvänts eller att verkstäderna ännu 
inte hittats.484 Med tanke på att både glaset och de rutor som tillverkades under högmedeltid skiljde sig 
mycket från de från slutet av medeltiden och från tidigmodern tid, är det också sannolikt att spillet ser 
annorlunda ut, vilket kan ha bidragit till att det varit svårare att identifiera. I vilken form glaset har im-
porterats och hur det hanterats har dessutom sannolikt påverkat hur glasmästerispillet sett ut. Det spill 
som finns belagt från Uppland, bland annat från dominikankonventet i Sigtuna, från Uppsala och från 
Mörby slott, hör till medeltidens slut och senare (se kapitel 4). Även fynden från Trondheim hör sannolikt 
till senmedeltid, från slutet av 1400- eller början av 1500-talet, även om en del av det glas som återanvänts 
där är betydligt äldre.485 Bland dessa material finns avnupna skärvor, ofta med typisk böjd form, som 
hänger ihop med tillverkningen av rutor med företrädesvis raka kanter. Glaset har här skurits ut från 
större flak, som importerats i kistor (se kapitel 2). Det är dock inte säkert att den högmedeltida importen 
fungerade på samma sätt. Arbetet med de formkröjslade rutorna skapade troligen ett mer fragmenterat 
spill och det finns även en möjlighet att fönsterglaset var helt eller delvis bearbetat vid importen. Troligen 
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Figur 121. Glasmålningsfragment från Stenkyrka 
kyrka. Bland dessa finns flera exempel på mer ovan-
liga bårder, som den översta fjäderrankan. Foto: 
Linda Qviström. 



skulle undersökningar av hur glaset bearbetats på detaljnivå här kunna komplettera de konsthistoriska 
analyser som gjorts. Analyser av glasets kemiska sammansättning och förändringen av denna över tid 
skulle vidare dels kunna bidra till en diskussion om importen av glaset, dels möjligen kunna avslöja om 
omsmältning skett på ön. Något som skulle kunna tala för det sistnämnda är förändringen, på ett generellt 
plan, av färger över tid. Aron Andersson beskriver, som redan nämnts, de senare färgerna som mer föro-
renade, vilket möjligen skulle kunna förklaras av omsmältning av äldre glas. 

De äldsta glasmålningarna på Gotland har daterats till 1200-talets andra fjärdedel, eller till strax före 
mitten av detta århundrade. Aron Andersson menar att det är troligt att glasmålningar fanns på ön även 
innan dess, men att det var under högmedeltidens gotiska byggnadsvåg glasmålningskonsten fick sin 
största betydelse.486 Några glasmålningsfragment som kan dateras till 1100-tal eller början av 1200-tal har 
dock, som redan tagits upp, inte identifierats. Detta kan innebära att de äldsta, murade byggnaderna 
saknade glasfönster, vilket är fullt tänkbart, att det romanska glaset inte kunnat identifieras eller att glaset 
inte finns kvar, i så fall troligen för att det återanvänts i senare fönster. Att glas återanvänts för att laga 
glasmålningar kan vi se exempel på från senare tiders hanterande av dessa, och det är troligt att så skett 
även tidigare. Mindre troligt är att hela, nya glasmålningar byggts upp av återanvända skärvor. Där be-
varade målningar finns har färger och komposition varit viktiga och konsekventa, vilket de troligen inte 
skulle ha blivit om glasmästaren huvudsakligen utgått från äldre skärvor. Glaset kan som redan nämnts 
också ha återanvänts genom att det smältes om. 

Utifrån frånvaron av fönsterglas från tiden före de tidiggotiska glasmålningarna går det med andra ord 
inte att med säkerhet säga att glasmålningar, eller för den delen omålade glasfönster, inte alls fanns. Med 
tanke på hur väl fragmenten från 1200- och 1300-talets glasmålningar bevarats och finns representerat 
kan avsaknaden dock möjligen tas som indikation på att glasfönster åtminstone varit ovanliga i romanska 
kyrkor. Någonting som ytterligare styrker detta är att de kyrkor där fynd av medeltida fönsterglas inte kan 
påvisas i högre grad än de övriga har kvar romanska kor och långhus (se s. 315). 

Belysning och belysningsredskap 
Med tanke på det generellt rika fyndmaterialet från det tidig- och högmedeltida Gotland har förhållande-
vis få fynd av belysningsredskap gjorts från denna period. Ett undantag är de jämförelsevis många fynden 
av luminarier, troligen med dateringar till 1100- och tidigt 1200-tal. I övrigt finns bara belysningsredskap 
som mer eller mindre säkert kan dateras till högmedeltid från två undersökningar, den vid Stora Hellvigs 
i Fole och den vid Bingeby, öster om Visby. Från Stora Hellvigs finns dels en del av en ljushållare av järn, 
dels en möjlig blosshållare. Ljushållaren är troligen den ena delen av en dubbel sådan, med spiralvriden, 
vinklad arm som kan ha varit fastsatt i en fot av trä. Ljusholken är öppen. Den möjliga blosshållaren utgörs 
av en 16 cm lång ten med en horisontellt placerad järnring, cirka 5 cm i diameter, i rät vinkel. Från gården 
finns flera anmärkningsvärda fynd, som locket till ett emaljerat rökelsekar tillverkat i Limoges, huvudet av 
en spikklubba och en destruerad sigillstamp. Dateringarna rör sig från 1200-talets mitt och fram till mitten 
av 1300-talet.487 Även från Bingeby pekar fyndmaterialet på dateringar till högmedeltid. Här hittades två, 
möjligen tre, ljushållare av järn och en trolig del av en oglaserad keramikljusstake.488   

Ljushållare av järn finns även från ett par senmedeltida miljöer. Vid befästningen Vivesholm i Klinte-
hamn har hela fyra ljushållare hittats. Borgens äldsta fas antas höra till slutet av 1300-talet. Tre av ljushål-
larna hittades utanför befästningsvallen, två fanns i det största av de hus som undersöktes.489 Från Langham-
mars på Fårö, där den ena av de undersökta grunderna hörde till ett hus som troligen använts fram till cirka 
1530, fanns två ljushållare. En ljusarm av järn, möjligen till en ljusstake, finns vidare från Nystugu på Fårö.490  

Från senmedeltiden finns även fler exempel på belysningsredskap av mer exklusiv karaktär. Vid Pil-
gårds, som är beläget vid Bogeviken, finns en gjuten gotisk ljushållare.491 Vid flera undersökningar i om-
rådet har ett rikt, medeltida fyndmaterial hittats, som indikerar att en hamn- och handelsplats funnits här. 

                                                        
486 Andersson 1964, s. 11–12 
487 af Ugglas 1938, s. 163–164; Bohrn 1942, s. 68–70, fig. 5 och 6; SHM inv. 21993:19–20 
488 Falck 1976, s. 17; Gerdin 2007, s. 123–125, 132–136; GF dnr 321-634-2004; keramikljusstaken kunde inte återfinnas 
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489 Kindahl 1996 
490 GF dnr 431-5764-05, F55, F82; GF dnr 341-625-10, F6 (Nystugu 1:3, undersökt 2010) 
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Fynden hör främst till tiden 1100–1350, men bland annat ljushållaren är exempel på att även senmedel-
tida fynd finns från platsen.492 Från Flors i Burs finns en droppskål med genombruten dekor, troligen till 
en senmedeltida ljusstake. Fyndet ska ha gjorts vid en ruinkulle 50 meter väster om gården. En del av en 
ljuskrona i mässing med liljeornament, troligen från 1400- eller 1500-tal, har vidare hittats vid Hammars 
i Norrlanda. Föremålet är ett lösfynd från slutet av 1800-talet.493 

Enstaka, senmedeltida figurljusstakar har också hittats eller finns bevarade på Gotland. En av dessa är 
en figurstake med en man i burgundisk dräkt, daterad till 1400-talet. Ljusstaken är förmodligen tillverkad 
i Tyskland eller Flandern. En eller båda ljushållarna är utbytta.494 Till samma tid hör en cirka 13 cm hög 
mansfigur från en figurstake, hittad vid Fännings i Tofta.495 Från Väskinde kyrka finns en tvåarmad, 30 
cm hög figurstake, förmodligen från 1500-talet. Den runda foten och de urneformade ljushållarna är dock 
senare. Troligen är själva figuren återanvänd och monterad i ett nytt sammanhang.496 Ytterligare en fi-
gurstake, skänkt till Gothems kyrka på 1820-talet, är daterad till 1500-talelet början.497 En knektfigur hit-
tad vid Liffedarve i Eskelhem och daterad till 1526 eller strax därefter har inte hållit i några ljusholkar men 
möjligen krönt en ljuskrona.498  

Från den medeltida prästgården i Lau finns en del av en annan typ av tvåarmad, mässingsljusstake av 
senmedeltida modell, möjligen från 1500-talet.499 Till samma århundrade kan en tvåarmad mässingsljus-
stake från gården Eriks i Bro socken höra. Greta Arwidsson antar att den kommer från kyrkan, och att 
den kan ha skänkts dit, kanske av en tysk borgare med hänsyn till inskriften på foten, Helph God ic Verbert. 
Ljushållarna har troligen bytts ut under 1700-talet.500 På gården har en murad, medeltida byggnad  
funnits, av Wallin beskriven som tvåvånig.501  

I övrigt finns det en rad undersökningar av bland annat prästgårdsruiner där det helt saknas fynd av 
belysningsredskap. Med undantag av en oregelbundet rund, 36 mm stor, platta av bly hittad vid Bunge 
prästgård och tolkad som ett möjligt droppfat till en ljushållare har inga ljusredskap hittats vid de präst-
gårdar där fynd av bemålat, medeltida fönsterglas har gjorts.502 Inte heller vid undersökningarna av Roes 
i Öja och Stora Valla i Rute fanns några ljusredskap bland fynden.503 Några belysningsredskap tycks inte 
heller finnas från de undersökningar som berört vikingatida–tidigmedeltida byggnadslämningar.  

Belysningsredskap från Visby 
Från Visby finns ungefär 70 ljushållare av järn registrerade, fördelade på 28 undersökningar. Vid lite fler 
än hälften av dessa hittades en ljushållare, näst vanligast var två fynd (se figur 118). Två undersökningar, 
båda i kvarteret S:ta Maria, avvek kraftigt från detta mönster. I S:ta Maria 18–19 hittades sju ljushållare 
och i S:ta Maria 12–13 fanns hela 15 ljushållare. Ytterligare tre ljushållare av järn, och den enda av 
kopparlegering, hittades i S:ta Maria 18. Avvikelsen blir något mindre sett till den andel ljushållarna utgör 
av järnföremålen, men antalet fynd är fortfarande anmärkningsvärt. För de flesta undersökningar där 
antalet järnfynd överstiger 200 utgör ljushållarna, i de fall sådana hittats, cirka 0,5% av antalet. I S:ta 
Maria 12–13 respektive 18–19 var andelen 1%.504 Andelen är generellt lägre än vad som kan påvisas från 
Uppsala (jfr figur 86, där dessutom alla metallfynd är medräknade). Möjligen beror detta på att fynd-
materialen som helhet är något äldre i Visby än från Uppsala.505 I Uppland hör merparten av de medeltida 
ljushållarna till den senare delen av denna tidsperiod (se kapitel 4). 

Få andra fynd av belysningsredskap finns registrerade från Visby, utanför kyrkorna. Ett mindre antal 
delar av ljusstakar har dock hittats. Tre sådana fynd kommer från kvarteret Apoteket 4–5. Här finns delar 
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504 Beräknat på sökning på material ”järn” i Gotlands museums fynddatabas.  
505 Undersökningsresultaten från Visby är i regel inte redovisade på ett sätt som gör att det går att datera enskilda fynd 
utifrån kontexten. 



av två ljusstakar av keramik och en av kopparlegering. Det sistnämnda fyndet utgörs av en tass, sannolikt 
från en ljusstake i brons. Vid samma undersökning hittades ett krismatorium. Båda föremålen var brand-
skadade. Ytterligare en ljusstake, av kopparlegering, finns från kvarteret Rådhuset 7. Från undersökning-
arna vid Bingeby, öster om den dåtida staden, finns den redan nämnda, möjliga ljusstaken i oglaserat 
rödgods.506 Från kvarteret Laboratorn kommer en svängd ljusarm som kan vara en del av en ljuskrona, 
eller möjligen ljusstake, i järn. Ljusholken är 30 mm hög, rak, sluten framtill och öppen nedtill. Innermåt-
tet är cirka 15 mm i diameter.507 Ett mycket ovanligt fynd är en sabbatslampa, en lampkrona av brons som 
ska vara upphittad i närheten av Visby.508 

Från Visborgs slott finns en rad uppgifter som berör belysning. I Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok 
från åren 1485–87 noteras ljus vid fyra tillfällen, vaxljus vid ett. Små vaxljus köptes in den 15 september 
1486, att användas vid en mässa som borgherren lät hålla i S:t Perskyrkan. I övrigt är ljus här sannolikt 
synonymt med talgljus. Det enda belysningsredskap som omtalas är i övrigt en skeppslanterna.509 Även i 
Sören Norbys räkenskapsbok från åren 1523–24 är en lykta, levererad till ett av skeppen, det enda ljus-
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Figur 122 (överst). Antal ljushållare av järn per undersökning i Visby. Undersökningar utan fynd av ljushål-
lare är ej medtagna. Sammanställningen bygger på uppgifter i Gotlands museums fynddatabas. 
 

Figur 123 (underst). Andelen ljushållare i förhållande till det totala antalet järnfynd. Undersökningar med 
mindre än 200 järnfynd har inte tagits med här. Sammanställningen bygger på uppgifter i Gotlands museums 
fynddatabas. 



redskap som finns noterat. Ljus nämns dock vid ett flertal tillfällen, eftersom sådana ingick i de förnöden-
heter som levererades till skeppen. Talg, att användas till ljusstöpning, noteras däremot bara en gång.510 
Ljusen räknas upp bland livsmedlen, och finns med i stort sett alla leveranser. Vanligen är det en halv 
eller en tunna ljus som levereras till skeppen, men kvantiteterna varierade. I ett fall försågs skeppet med 
mer specialiserad utrustning som lod och kompass, och det är i detta sammanhang en lykta nämns.511 

Åren 1601–02 stöptes ljus av tre lispund (cirka 25,5 kg) talg för slottets behov. Dessutom nämns blår 
(linrester) som skulle spinnas till ljusvekar. Till slottskyrkans altarljus användes däremot bivax. År 1603 
fick Lisbeth Guldsmeds betalt för att ha tillverkat två sådana av ett lispund vax. En intressant uppgift finns 
också från 1619, då resterna av föregående års altarljus smältes ned för att återanvändas.512  

Tran och stickbloss 
Sälspäck nämns vid ett tillfälle i Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok från 1485–87. Fem tunnor levererades 
till slottet från Rute ting. Något tran finns inte omnämnt.513 Av Sören Norbys räkenskapsbok från 1523–
24 framgår att tre gårdar från norra delen av ön – en i Forsa ting och två i Rute ting – levererade sälspäck 
under detta år. Den ena av dem som levererade sälspäck från Rute var Per Langhamer, från den gård 
vars övergivna bostadshus undersökts (se ovan). Langhamer levererade hela tre tunnor sälspäck, att jäm-
föra med den halva tunna de båda andra gårdarna bidrog med. I övrigt nämns sälspäck som en förnö-
denhet som användes på slottet och av skeppen.514 Något tran nämns däremot inte, vilket kan bero på att 
de båda varorna inte särskildes eller på att sälspäcket användes i en annan form. Då Jöran Wallin vid 
mitten av 1700-talet beskriver jakten av säl på ön radar han upp nio olika användningsområden för säl-
tran. De båda första är att smörja in skepp respektive läder med. Först som nummer åtta på listan tas tran 
som bränsle i lampor upp. Tranet är nyttigt till lyse och lampor om vintern i bondens hus och lador, 
skriver Wallin.515 Hur förankrat detta är i gotländska förhållanden är dock oklart, eftersom han hänvisar 
till Olaus Magnus. Det framgår inte heller hur tranet eldades. Under 1800-talet omtalas dock enkla sten-
lampor, så kallade lysestenar, som sattes in i en lysekista och användes som belysning vid tröskning. Det 
som eldades i dessa var antingen tran eller tjära.516 

P.A. Säve uppger att bönderna på de delar av ön där det fanns gott om skog använde ”oskäligt” mycket 
ved. Ljus användes sällan vid husslöjden och då exempelvis redskap skulle lagas om vintern lät man istället 
brasan brinna för jämnan. Förutom ljuset från spisen brukades under 1800-talet pärkar, stickbloss. Stöpta ljus 
av talg eller vax användes däremot i stort sett inte alls, utom till jul och fest. På Fårö kunde ljuset vid dessa 
tillfällen spännas fast med en rem i en ljusstav, som bars och eller ställdes i ett hål, till exempel i bordsändan.517 

Kyrkornas belysning 
Huvuddelen av de belysningsredskap som finns kvar från kyrkorna är från 1600–1900-tal, de flesta från 
1700-talet och framåt. Den äldsta formen av belysningsredskap som finns bevarad är som nämnts lam-
porna i sten, luminarierna. Ett tiotal sådana är kända från Gotland. Flertalet är hittade vid kyrkor eller 
förmodas komma från sådana. Luminarierna antas ha gått ur bruk ungefär vid mitten av 1200-talet (se 
kapitel 3, s. 109). Utöver dessa finns ett fåtal kyrkliga belysningsredskap som kan dateras till 1200-talet. 
En ringkrona i Väte är från detta århundrade och åtminstone ett par av ljushållarna av järn kan vara från 
samma period. I Källunge kyrka finns en medeltida bänk av ek, daterad till 1200-talet, där de främre 
ståndarna har hål för ljus.518  
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Möjligen finns även indirekta spår av belysning vid några av dopfuntarna. Vid undersökningar i Garde 
där fundamentet till dopfunten hittats var detta placerat centralt i långhuset, i dess mittaxel och i skär-
ningspunkten mellan långhusets fyra fönster. Invid den runda hällen med utrinningshål i mitten, som 
utgjort fundamentet för dopfunten, hittades en mindre, D-formad häll på samma nivå. Båda hällarna har 
varit integrerade i det dåtida golvet. I den mindre hällen fanns ett kvadratiskt, cirka 5 cm stort hål. Erland 
Lagerlöf föreslår att detta kan ha varit till för att ”fästa en bokpulpet eller dylikt”.519 En annan tänkbar 
förklaring är att hålet hör till en belysningsanordning av något slag, exempelvis en ljusstav.520 Ett motsva-
rande, rektangulärt hål finns även i den dopfuntssockel som hittats i Vänge. Sockelstenen är rektangulär, 
med ett koniskt utrinningshål i mitten. Det mindre, rektangulära hålet, som inte är genomgående, finns i 
kanten av hällen. Ytterligare exempel finns från Bunge, Lärbro, Stenkumla och Tingstäde, där runda 
socklar med rektangulära urtag i kanten finns.521 

I kyrkorna finns även avbildningar, både av ljus och ljusredskap, från såväl tidig- som högmedeltid. 
Några av dessa finns omnämnda i kapitel 3. På en dopfunt från Viklau kyrka, från omkring 1130, står två 
personer på vardera sidan om Lasarus kista, hållandes i ljus.522 Det är också tänkbart att mannen på en 
relief från omkring 1200 vid portalen i Ganthem håller ett ljus. Anders Andrén har tolkat framställningen 
som en donatorsbild, och ljuset som en symbol för donationen till kyrkan.523 I Martebo kyrkas korportal 
från cirka 1330 avbildas en kvinna med offergåvor som består av ett ljus som hon bär i famnen och druvor 
i en korg. Ljuset är sannolikt ett altarljus. Det är tjockt och ungefär lika högt som kvinnans överkropp. 
Formen är konisk (se figur 21).524 På insidan av dörrarna till ett sakramentsskåp i Alskogs kyrka avbildas 
två änglar hållande höga ljus, eller ljusstavar. Dateringen är omkring 1300.525 

Ljusstakar 
Den enda romanska ljusstake som hittats på ön är foten till en sådan, hittad som lösfynd vid Bogeviken. 
Foten, som troligen hört till en altarljusstake, är daterad till första delen av 1200-talet och kan vara av 
inhemsk tillverkning.526 I övrigt hör de äldsta ljusstakar som är kända från Gotland till senmedeltiden. 
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Figur 124. Garde kyrka, med dopfunten placerad mellan de fyra högt 
placerade väggfönstren. Foto: Linda Qviström. 



I flera av kyrkorna på öns norra halva finns altarljusstakar av tenn, med balusterskaft och rund fot, 
från 1500-talet. Flera av dessa anges ha en anknytning till Boge, och det är möjligt att de tillverkats där 
eller importerats dit. Tennljusstakarna i Othem har ljuspik och är 35 cm höga. Paret är troligen det som 
nämns i ett visitationsprotokoll från 1587, där de anges komma från kyrkan i Boge.527 I Hellvi finns ett par 
26,5 cm höga tennljusstakar som Wollin skriver är av 1400-talstyp. De nämns vid ett besök av Haquin 
Spegel, superintendent på Gotland 1679–85. Ljusstakarna beskrivs ha cylindriska skaft med två band, 
rund fot samt droppskål, och vara från Boge.528 Ett par enklare ljusstakar i tenn av det här slaget är inköpta 
till Fårö kyrka 1861. I en inskription på dem nämns Boge och årtalet 1506.529  

Det finns dock även en rad tennljusstakar utan synbar koppling till Boge. Från Halla kyrka finns två sen-
medeltida pikljusstakar i tenn med balusterskaft, båda på klockformad fot. Längst upp finns ett brett, lågt 
droppfat med rak kant.530 I Ekeby räknar Spegel upp bland annat ett par tennljusstakar, som troligen är de 
som fortfarande finns bevarade. Dessa är 41 cm höga och har rund fot och vid droppskål. Ljuspiporna av 
bleckplåt är sekundärt tillfogade. På dessa finns märkningen ”O.R. 1574”. Årtalet kan också läsas som 
”1514”.531 I Alskog finns ett par ljusstakar av tenn som troligen hör till 1500-talets början och i Hangvar 
finns ett par av samma typ, men med senare ljushållare. Det är troligen dessa som nämns av Spegel 1682.532 

Gjutna ljusstakar av olika kopparlegeringar finns bevarade eller omnämnda från flera kyrkor. Från 
Boge nämns ett par ljusstakar av malm, med ljuspigg. I botten är de märkta ”KI”. Troligen är det dessa 
stakar Spegel nämner 1680.533 Ett par äldre altarljusstakar i brons, troligen från mitten av 1300-talet, finns 
bevarade från Gothem och i Källunge finns ett par med tassfötter.534 Från Dalhem noterar Roosval ett 
par malmljusstakar av ”medeltida typ”, men beskriver dem inte närmare.535 Från Garde finns en senme-
deltida, sexkantig ljuspipa i mässing, som kan ha hört till en ljuskrona eller ljusstake.536 Från S:t Clemens 
kyrkoruin i Visby finns dels delar av en tvåarmad ljusstake med rund fot, dels en sexkantig ljushållare daterad till 
runt 1500.537 Från Alskog finns en ljusstake med klockformad fot och skaft med platta vulster. Ljushållaren 
har ett rektangulärt, genomgående hål. Troligen är ljusstaken den som nämns i ett tillägg till 1594 års 
inventarium, och som ska ha skänkts av kyrkoherden Olof Rasmusson. Erland Lagerlöf konstaterar att 
den är av senmedeltida typ och menar att den troligen kan dateras till 1500-tal.538 Även i övrigt hör de 
äldre ljusstakar som bevarats framför allt till 1500-talet.539 

Från S:ta Maria kyrka i Visby finns två ljusstakar i form av ett par decimeter höga socklar med en 
ljuspik av järn på toppen. Dessa har tillverkats av medeltida byggnadsdetaljer, men troligen i sen tid.540 
Från Sundre kyrka finns flera mindre, liknande ljusstakar som är tillverkade under 1900-talet, av medel-
tida kolonnettbaser i röd kalksten.541 En ljusstake av trä som däremot kan vara medeltida finns från Anga 
kyrka. Den är svarvad och står på tre tassfötter.542  

Ljuskronor, ljusarmar, ljushållare och ljusstavar 
Jämfört med Uppland finns få medeltida ljuskronor, eller delar av sådana, bevarade på Gotland, däremot 
finns en ringkrona av järn som sannolikt är betydligt äldre än ljuskronorna av järn i Uppland. Denna hör 
till kyrkan i Väte och är troligen från senare delen av 1200-talet. Den är konstruerad av två ringband med 
en rad blommor mellan. Nedtill syns hål efter hängen som suttit längs kronans kant. Upptill finns en lång 
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runinskrift där det framgår att kronan är skänkt 
av Johan i Gräne.543 Frånsett denna hör dock 
ringkronorna generellt till senmedeltiden även 
på Gotland. I Lau finns två rikt dekorerade, sen-
medeltida ringkronor i järn, den ena för fem och 
den andra för åtta ljus. Den större av kronorna 
utgörs av två ringar, hängande över varandra i 
kedjor. Den nedre ringen är 137 cm i diameter. 
Den mindre kronan har tre ringar, hopfästa av 
smala järnband. Den nedersta ringen är cirka 
80 cm i diameter, och kronans höjd totalt cirka 
160 cm.544 En liknande ringkrona i järn, 140 cm 
hög och 70 cm i diameter, finns från Boge 
kyrka.545 Haquin Spegel tar upp en ljuskrona i 
järn i inventariet för Lokrume kyrka 1682 och 
ett fragment av en senmedeltida ringkrona har 
hittats i kyrkan i Västergarn.546 

Ett mindre antal fynd och bevarade föremål 
kan knytas till armljuskronor av mässing. Från 
Alskog finns mittdelen samt en arm från en 
sexarmad ljuskrona från 1400-talet.547 En ljus-
hållare som är en variant av de gotiska, med ge-
nombruten bård, har hittats i det gamla koret i 
Källunge kyrka. Bården är inte genombruten, 
utan tandad.548 Möjligen är ljusredskapet reg-
ionalt tillverkat och inte, som flertalet av mäs-
singskronorna och -ljusstakarna, importerade 
från främst norra Tyskland. 

I Akebäcks kyrka finns en fyrarmad ljuskrona 
som kröns av ett sittande lejon. Efraim Lundmark daterar den till 1500-tal.549 Möjligen har även en ljus-
arm av mässing från 1400-talet från Halla kyrka hört till en ljuskrona.550  

Fastmurade ljushållare, eller delar av sådana, finns kvar i ett fåtal kyrkor. I Endre sitter en sådan i ett 
invigningskors i koret från 1200-talets mitt. Det är tänkbart att hållaren satts in inför korets invigning, eller 
i samband med invigningen av målningarna från mitten av 1400-talet.551 I Ganthems kyrka finns rester 
av en avbruten ljushållare i tornets sydvägg och i Bro sitter en järnpigg med droppbricka kvar i ett av 
invigningskorsen i koret.552 I Närs kyrkas kor från slutet av 1200-talet finns en brädfodrad nisch med en 
dörr av genombrutet järnsmide. På nischens smidda omfattning sitter en ljushållare av järn, med kristur-
monogram. Gallerdörren är troligen senmedeltida.553 I Vänge finns en ljushållare i långhusets sydmur. 
Holken är sluten och konisk, med en diameter om cirka 18–20 mm. Över den finns en ristning, förestäl-
lande en skomakarkniv och två medeltida skosulor (figur 126). Det är tänkbart att det har funnits någon 
form av ljusstiftelse som varit knuten till denna, och att ristningen och ljushållaren indikerar någon form 
av hantverksgille. En ljushållare som varit fäst i en ornerad bräda, möjligen ett korskrank, har hittats under 
kyrkgolvet i Gammelgarn.554 
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Figur 125. Ringkrona av järn, Lau kyrka. Foto: Linda Qviström. 



Ljusstavar av trä finns bevarade från ett litet antal kyrkor. I Lau finns delar av två sådana av björk, 
från 1300-talets förra hälft, och från Bro finns två spiralvridna ljusstavar av furu, 165 cm höga och delvis 

rödmålade.555 Ljusstavar, eller delar av såd-
ana, finns även från Hamra och Eke.556 Från 
Etelhems kyrka finns ett par ljusstavar som 
gjorts om till ljusstakar. Dessa har, i likhet med 
den bevarade ljusstaven från Bro kyrka, spiral-
vridet skaft. Både på skaftet och ljushållaren 
finns rester av förgyllning.557 De ljusstavar som 
bevarats från Gotland tycks inte ha varit 
prydda med figurer. 

I Bäls kyrka har vidare en ovanlig, timglasfor-
mad fackel- eller blosshållare i trä, i enkelt utfö-
rande hittats. Dateringen av denna är oklar.558 

 

Fönster, ljus och belysning – summering 

Belysning 
Med tanke på den i övrigt rika materiella kultur som framträder på Gotland under tidig- och högmedeltid 
är det något förvånande att fynden av belysningsredskap är relativt få från denna period. De enda tidig-
medeltida exemplen är de så kallade luminarierna, som sannolikt varit knutna till kyrkliga miljöer. Hög-
medeltida belysningsredskap har hittats vid två undersökta gårdar på landsbygden, vid Stora Hellvigs i 
Fole och Bingeby öster om Visby. Vid Bingeby hittades tre eller fyra ljushållare samt en del av en kera-
mikljusstake och vid Hellvigs en del av en dubbel ljushållare samt en möjlig blosshållare. I närheten av 
Stora Hellvigs påträffades på 1960-talet dessutom ett luminarium vid en dikesgrävning.559 

De båda undersökningarna utgör de enda undersökta gårdarna med trähusbebyggelse från denna tid, 
utanför Visby. Även vid den enda undersökning som gjorts av lämningarna efter ett senmedeltida trähus, 
vid Langhammars på Fårö, har en ljushållare hittats. I övrigt är det främst stenhusgrunder som undersökts, 
och från dessa finns generellt bara enstaka fynd bevarade. Endast vid två undersökta stenhus har några 
fynd av belysningsredskap gjorts – ett möjligt droppfat till en ljushållare i bly har hittats vid Bunge präst-
gård och en del av en tvåarmad ljusstake, troligen från 1500-talet, kommer från prästgården i Lau. 

Även från senmedeltiden är fynden alltså få, men de som finns är i flera fall av mässing. I materialet 
från Uppland från denna tid har enbart enstaka ljushållare, av järn, hittats utanför frälsemiljöerna. Inte 
heller i städerna är fynd av ljusredskap av mässing vanliga från den här tiden. I de bouppteckningar som 
finns från danska städer under 1500-talet (se kapitel 3) finns däremot fler exempel på att ljusredskap av 
mässing hörde till välbärgade borgarmiljöer.  

Det är alltså något anmärkningsvärt att fynden av mässing är i klar majoritet bland fynden från lands-
bygden på Gotland. Fynden är spridda och dessvärre förhållandevis kontextlösa. Det går i regel inte att 
knyta dem till någon specifik byggnad, i flera fall inte heller till någon namngiven plats. Möjligen skulle 
de kunna sättas i samband med de högstugor som Gunnar Svahnström definierat i flera av prästgårdarna, 
och som Säve ger exempel på åtminstone från 1600-talet. Som tidigare diskuterats kan det vara i dessa 
som de bemålade glasrutorna från sent 1500-tal till första delen av 1700-talet hört hemma. Den tvåarmade 
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Figur 126. Ljushållare i Vänge kyrka, med skomakarristning. 
Foto: Linda Qviström. 



ljusstaken från prästgården i Lau är troligen samtida med den målade kammare som finns omnämnd här 
1594, och från Visby finns minst två exempel på att mer exklusiva ljusredskap hört till hus med bemålade 
inredningar (se ovan, s. 300–301). 

En intressant detalj är att flera av ljusredskapen liknar dem från nordvästra Europa, där en stor del av 
mässingsljusstakar och ljuskronor tillverkades vid denna tid, men att de tycks vara varianter av dessa. 
Möjligen är dessa framställda på Gotland. Från flera kyrkor på den norra delen av ön finns tennljusstakar 
som liknar varandra och tycks höra till tiden runt 1500. Flera av dem kan på olika sätt, bland annat genom 
inskrifter, knytas till Boge, och det är möjligt att en tillverkning av ljusstakar skett här. 

Även från Visby finns alltså fynd av mer exklusiva ljusredskap, men här liknar bilden mer den vi ser från 
Uppland, med en klar dominans av ljushållare av järn. Andelen fynd av sådana är dock förhållandevis låg, 
vilket möjligen kan förklaras av att tyngdpunkten i materialet ligger tidigare än i de uppländska materialen, 
där det är tydligt att ljushållarna främst hört till senmedeltid. Kvarteret S:ta Maria avviker stort från resten 
av Visby. Från tre undersökningar på två tomter finns sammanlagt 25 fynd av ljushållare, att jämföra med 
att det från undersökningar i övriga kvarter i regel hittats mellan noll och två fynd. I samma kvarter har 
bland annat också ovanliga fynd av hypocauststenar hittats, vilket Leif Zerpe sätter i samband med flytten 
av Solberga kloster till området, senast runt 1400.560 Fynden är alltså knappast representativa för staden i 
stort. Vilken typ av aktiviteter de representerar är däremot oklart. Möjligen skulle en fördjupad studie av det 
arkeologiska materialet som helhet från undersökningarna i området kunna ge en bättre bild av detta.  

Materialet är begränsat och framför allt från landsbygden är undersökningarna alltför få för att kunna 
ge en representativ bild av hur belysning använts på Gotland under medeltiden. Möjligen kan karaktären 
av de få senmedeltida fynden peka på att belysningsredskap inte främst använts i vardagliga sammanhang. 
Något som hade varit tänkbart på Gotland, där säljakt bedrivits så länge människor vistats på ön, är att 
sältran använts för belysning. Det enda sammanhang där detta säkert kan beläggas, förutom att de tidig-
medeltida luminarierna möjligen kan ha eldats med detta bränsle, är dock i enkla stenlampor använda 
vid tröskning under senare, historisk tid. Inga sentida metall- eller keramiklampor, likt dem från södra och 
västra Sverige, tycks vara kända från 1700-talet. Det är möjligt att mycket enkla lampor brukats i andra 
sammanhang och under andra tider, utan att detta fångats upp arkeologiskt eller exempelvis av den idoge 
P.A. Säve, men förklaringen kan också vara den som Säve föreslår – att ljus, eller för den delen lampor, 
inte använts utan att man istället sett till att det funnits en brinnande eld som fungerat som ljuskälla. 
Förutom denna nämner Säve att trästickor och enkla ljushållare användes under 1800-talet. Han tar också 
upp belysningsredskap som brukades vid olika typer av fiske. På Fårö användes bland annat eldkorgar 
eller brandjärn vid gäddfiske och ålfiske med ljuster.561 

Att den öppna elden i stugan hade, eller tilläts ha, en så stor betydelse som huvudsaklig ljuskälla långt 
fram i tiden samspelade sannolikt med frånvaron av spjäll på ön.  

Fönster och ljus  
Det finns flera gemensamma drag i hur fönster och ljus använts i kyrkor och i profana byggnader på 
medeltidens Gotland, men också skillnader. En gemensam nämnare är att fönster inte varit en självklar 
del av alla rum. Utgångspunkten har snarare varit ett slutet rum, där alla öppningar har särskilda motiv, 
som skilt sig mellan olika typer av öppningar och mellan olika utrymmen.  

I kyrkorummen har en förändring skett från ett mer sparsmakat och riktat ljus i de romanska kyrkorna, till 
fönster där den dekorativa helheten varit mer framträdande, och där ljusbilden varit bredare. Fönstrens format, 
utformning och placering har gjort ljuset mer koncentrerat i de tidigare kyrkorna. Ljuset i dessa har också i 
högre grad kommit uppifrån, och ljusinsläppet kan ha använts för att förstärka liturgiska handlingar och cen-
trala platser i kyrkorummet, som dopfunt och altare. På samma platser användes sannolikt artificiell belysning.  

Att det medvetna användandet av ljus har varit kopplat till liturgi och teologi och överensstämmer på 
flera sätt med det som Otto Norn och Richard Morris beskriver i de romanska kyrkorna i Danmark respek-
tive England även om förändringarna framför allt i de engelska kyrkorna inleddes tidigare (se kapitel 2). Som 
Morris påpekar visar fönstrens utformning och placering att den önskade mängden ljus i kyrkorummet var 
begränsad. Det selektiva ljusanvändandet samspelade med ett mer intimt och ofta litet kyrkorum.562 
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Före mitten av 1200-talet ändrades användandet av fönster, och därmed ljus, något i kyrkorna på 
Gotland. Öppningarna förlängdes nedåt, blev generellt större och började nu om inte tidigare förses med 
glasmålningar. Möjligen kan den delvis förändrade användningen av fönster och ljusinsläpp sägas ha sam-
spelat med glasfönstren på mer än ett sätt. Funktionen som ljusinsläpp förblev viktig, men glaset, inte 
minst de färgrika glasmålningarna, hade snarast en dämpande effekt, och i takt med att ljusöppningarna 
gjordes större blev effekten ett mer jämnt spritt och i olika grad färgat ljusskimmer. Både fönstrens ut-
formning – med omfattningar och spröjsverk och mosaiklika glasmålningar – och ljuset från dem blev en 
integrerad del av en ny typ av kyrkorum, där nu också tornens bottenvåningar inlemmades. I flera fall har 
omvandlingen också inneburit att dessa tornrum försetts med nya fönsteröppningar.  

Även om de gotiska kyrkorummens fönster förlängdes nedåt var både dessa och de romanska öpp-
ningarna så högt placerade att de tydligtvis inte var menade att se ut igenom. Det sistnämnda gäller även 
i hög grad de funktionellt betingade gluggar som bland annat funnits i trappor, både i kyrkor och profana 
byggnader, men även i förråds- och bostadsrum. När det gäller en annan kategori ljusöppningar – kopp-
lade fönster och de liknande öppningar som finns i gallerigångar – kan tvärtom huvudsyftet ha varit att 
kunna se ut-, och inte minst in. Kersti Markus tar för kyrkornas gallerigångar upp paralleller till Tyskland, 
där sådana använts för att visa upp speciella reliker på kyrkans högtidsdagar under 1200- och 1300-talet. 
Att de dessutom varit dekorativa element, som Roosval hänvisar till, motsäger inte detta.563 En annan 
aspekt, som Beth Williamson berör, är samspelet mellan ljud och visuella effekter i den medeltida litur-
gin.564 Möjligen har även detta spelat in i utformningen av kyrktornens gallerigångar.  

Flera av kyrkornas torn har haft rum som försetts med fönster, i några fall kopplade sådana. Vad 
rummen har använts till är ofta oklart. Fönstren har här sannolikt fungerat som ljusinsläpp, men med 
tanke på deras utformning är även någon form av representativ funktion tänkbar. I andra tornrum har 
portöppningar funnits, vilket tyder på att utrymmena använts för förvaring. Lastportarna har ofta kunnat 
stängas till med dörrar eller luckor, vilket även gäller en del större fönsteröppningar. I några fall, som i 
tornrummet i Väskinde, har det funnits galler i fönstren.565 Utöver fönstren i själva kyrkorummet har 
tornens öppningar däremot inte varit glasförsedda. 

I packhusen i Visby märks stora skillnader i bruket av fönster och ljus i olika utrymmen. Förutom i de 
representativa rummen, som ofta var belägna på den första övervåningen, var ljusöppningarna små och 
funktionellt betingade – ämnade att släppa in tillräckliga mängder ljus och luft och i förekommande fall 
ut rök – men inte att se ut eller in igenom. Denna aspekt var förbehållen ”fönstervåningarna”.  

Magasinsbyggnaderna har i flera sammanhang jämförts med timrade loftbodar. Jämförelsen gäller 
både användning och utformning. I båda fallen karaktäriseras byggnaderna dels av slutna rum, dels av 
förekomsten av öppna loft- eller gallerigångar.566  

Vid ett mindre antal murade byggnader på Gotland har medeltida fönsterglas påträffats. Fynden är 
av begränsad omfattning, och även om det är troligt att fler byggnader än de som det finns fönsterglas 
ifrån har haft glasfönster är det samtidigt troligt att dessa var förhållandevis ovanliga, och att de var få i 
de byggnader där de fanns. Det är mer rättvisande att säga att enstaka fönster försetts med glas än att vissa 
byggnader försetts med glasfönster, eftersom den beskrivningen kan ge associationer till senare tiders mer 
generella användande av fönsterglas. Det glas som hittas är av samma typ som det i kyrkorna. Det har ingått 
i dekorativa glasmålningar och fönstren har i hög grad fungerat som utsmyckning. Det är tänkbart att de 
dessutom förmedlat samma ideologiska innehåll som i kyrkorna. Detta är dock är en fråga som jag inte gått 
in på här. Ljusinsläpp har sannolikt varit en del av deras tänkta funktion, däremot inte utsikt och insyn. 

Både i kyrkorna och i de profana stenbyggnaderna har antalet fönster alltså generellt varit få och de 
öppningar som funnits har varit avpassade för olika, mer eller mindre specifika ändamål. Tre huvudty-
per av fönster kan sammanfattningsvis ringas in – mindre, öppna ljusöppningar, större, öppna fönster 
som gallerifönster samt glasfönster. Dessa har använts i delvis olika situationer, haft olika egenskaper 
och skapat skilda typer av inomhusmiljöer. 

I förrådsrum, stugor, förstugor, kammare, källare och på vindar tycks mindre ljusgluggar ha varit de 
enda ljusöppningarna utöver dörren. Många av de som bevarats är långsmala, en del med rundbågig 
avslutning upptill och med fint huggna omfattningar. Andra har varit runda eller exempelvis stjärnfor- 
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made, likt kyrktornens gluggar. I Visby tycks mindre, rektangulära öppningar ha varit vanligare än på 
landsbygden. Gluggarna har sannolikt varit öppna, även om det är tänkbart att en del av dem kunnat 
stängas till, inte minst vintertid. I källarfönster har galler varit vanligt, men även andra öppningar kunde  
vara försedda med galler eller liknande. Exempelvis har det i den smala ljusöppningen i bostadshuset vid 
Kattlunds suttit en vertikal järnstång. Liksom gluggarna i tornens murtrappor visar utformningen på en  
vilja att maximera ljusinsläppet genom en så liten öppning som möjligt och placeringen om att tillräckligt 
med ljus skulle släppas in för att den som rörde sig i trappan, kammaren eller förrådsrummet inte skulle 
behöva snubbla, om det var dagsljus utomhus. Gluggarna kan dessutom i flera fall ha varit användbara 
som ventilation och rökutsläpp. Utformning och placering visar däremot att utsikt och insyn inte var en 
del av avsikten med öppningarna. Möjligen kan dock en del av de gluggar som varit placerade nära dörrar 
ha haft en sådan roll. Generellt har dock den här typen av öppningar inte skapat någon nämnvärd kontakt 
mellan utom- och inomhus, och de har i hög grad bidragit till att behålla rummens slutna karaktär. 

I den andra gruppen ingår både mindre, kopplade fönster och gallerigångarnas större öppningar.  
I sekulära miljöer återfinns kopplade fönster i representativa våningar, som de i packhusen i Visby eller i 
Hästnäshuset, och i gallerigångarna i påkostade byggnader som de vid Bringes och Kattlunds. Här pekar 
utformningen, som redan nämnts, på att utsikt har varit en viktig aspekt. De tvådelade fönstren har dessutom 
haft en betydelse som ljusinsläpp, men för gallerigångarnas öppningar har detta knappast varit något som 
styrt utformningen. Det som lysts upp var en korridor, som i linje med hur ljus använts i övriga delar av bygg-
naderna hade kunnat betjänas av en smal ljusglugg. Både för de fönster av den här typen som suttit i rum och 
för de öppningar som funnits i gallerigångar har sannolikt ett syfte varit att ge byggnaden en representativt 
utseende och att lyfta fram rummens position och funktion. Möjligen kan även de sekulära gallerigångarnas 
fönster ses som en plats för uppvisning – kanske inte av reliker men av betydelsefulla besökare och händelser. 

Som Gunnar Svahnström påpekat visar frånvaron av eldstäder i dessa utrymmen, i kombination med föns-
teröppningar som bara kan ha fungerat som sådana under sommarhalvåret, att användandet var säsongsbundet. 

Träbyggnadernas fönster 
När det gäller träbyggnadernas ljusöppningar är vi hänvisade till mer indirekta belägg, eftersom det inte 
finns några medeltida trähus, åtminstone inte några säkert daterade sådana, bevarade på Gotland.  
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Figur 127. Schematisk sammanställning av olika sorters ljusöppningar och vilka typer av rum dessa vanligen förekommer i, i de högmedeltida 
stenbyggnaderna.  
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Emil Ekhoff har valt att rekonstruera träkyrkan i Hemse med små, runda, högt placerade ljusgluggar, 
med hänvisning till de norska stavkyrkorna, trots att det inte finns några belägg för denna typ av öpp-
ningar.567 Som Ekhoff själv påpekar har dock det artificiella ljuset varit det viktigaste i dessa kyrkorum, 
och med tanke på att slutna rum inte har varit främmande i andra sammanhang är det fullt tänkbart att 
dessa byggnader helt saknat fönster. 

En annan, vikingatida–tidigmedeltida byggnad som rekonstruerats med fönster är ett profant hus, ett 
av skiftesverkshusen från Fjäle i Ala. Här bygger tolkningen av de rektangulära fönstren längs långsidorna 
på att avståndet mellan stolparna på denna plats varit litet. Samma uppfattning, att tät stolpsättning av-
speglar fönsteröppningar, har också framförts i samband med undersökta skiftesverkshus från Visby.568 
Relationen mellan tät stolpplacering och förekomst av fönster förklaras dock inte närmare. I bevarade 
skiftesverksbyggnader tycks det inte finnas något samband mellan fönster och avståndet mellan stolparna. 
Varken mindre gluggar eller senare, ditsatta fönster tar i regel hänsyn till de stående stolparna. Bredden 
mellan dessa varierar även i väggpartier utan öppningar, vilket kan bero på ombyggnader, återanvänd-
ning och reparationer, men kanske också på att olika virkeslängder på så sätt kunnat användas.569 Sam-
mantaget gör detta det tveksamt att använda tät stolpsättning som indikation på fönsteröppningar – vilket 
dock inte löser frågan om träbyggnadernas ljusöppningar. 

Stefan Haase menar, utifrån sin utgångspunkt i de stående husen samt förekomsten av gåvorutor, att 
fönster har varit ovanliga på landsbygden fram till 1600-talet och att de blev mer allmänt förekommande 
först under 1700-talet.570 Haase avser visserligen i första hand glasfönster, men sättet att använda ljusöpp-
ningar på i stenhusen och förhållandena i de tidigmedeltida träkyrkorna kan peka i samma riktning. Det 
är dock möjligt att det även i träbyggnaderna, liksom i stenhusen, förekommit högstugor med fönster. 
Möjligen kan det medeltida fönsterglas som vid enstaka tillfällen hittats i anslutning till lämningar av trä-
byggnader ha hört till sådana rum. 

Fönster och eldstäder 
Diskussionen kring rököppningar och skorstenar är för det mesta frånvarande då fönster i den medeltida 
bebyggelsen berörs på Gotland, möjligen för att murade rökkanaler har förekommit här redan under 
högmedeltiden. Stefan Haase argumenterar dock i linje med diskussionen kring träbyggnaderna på fast-
landet kring utvecklingen i stenhusen. Han menar att när farstudelen försågs med en övervåning ledde 
detta till att det inte längre gick att ”vädra ut röken vid gavelspetsarna”, vilket gjorde det nödvändigt med 
skorstenar. Han sätter också detta i samband med tillkomsten av små vindögon.571 Det finns dock veterligt 
inte några medeltida bostadshus bevarade där det kan beläggas att gavelöppningar för rökutsläpp funnits 
på Gotland. I de flesta arkeologiskt undersökta byggnader med eldstad har det, förutom i ett fåtal fall, inte 
varit möjligt att avgöra hur rökutsläppet skett, något som exempelvis Gun Westholm konstaterar vid 
undersökningen av prästhuset i Hellvi.572 Det finns däremot minst ett exempel på ett murat hus, där det 
som tolkats som bostadsdel inte har haft skorsten, och där det är mycket osannolikt att några rököppningar 
suttit i gavlarna. Byggnaden bakom det Liljehornska packhuset i Visby var inklämt på längden mellan en 
sjuvånig och en tvåvånig byggnadsdel. Här har två högt sittande, smala ljusgluggar i långväggen troligen 
fungerat som rökutsläpp. Om det dessutom funnits en rököppning i taket går inte att svara på idag, men 
i gavlarna kan alltså inga öppningar ha suttit.573 Det är vidare inte känt om bostadsdelarna bakom Vat-
lingshuset eller byggnaden vid Stora Hästnäs haft skorsten eller inte. På den rekonstruktionsteckning av 
Hästnäskomplexet som Erik Lundberg presenterat framställer han den låga stugan/köksdelen med ett 
rökhål i taket, vilket även Gunnar Svahnström gör i en senare, modifierad rekonstruktion. Inte heller här 
motiveras dock lösningen.574 Vid ett par tillfällen föreslår dock Svahnström att det som han kallar vask- 
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eller avloppsstenar – rektangulära, huggna hällar med avrinningshål i mitten – kan ha legat under rököpp-
ningen i stugorna och samlat upp det vatten som regnade in här.575 Sådana stenar har bland annat hittats vid 
Roes i Öja, Stora Valla och Fardume i Rute, Kattlunds i Grötlingbo och Bunge prästgård.576 

I enstaka, högmedeltida byggnader, både i Visby och på landsbygden, har det varit möjligt att belägga 
skorstenar. Häggska huset i Visby har haft en sådan, och även i prästgårdsruinen i Lau och den yngre 
stugan i Kattlunds i Grötlingbo. I Kattlunds konstaterar Svahnström att rökhuven var placerad så högt 
att det sannolikt ofta hände att röken tog andra vägar. Detta finns det också spår efter, i form av sot i 
nischen till ljusöppningen i utrymmet intill. Han påpekar också att syftet med att placera eldstaden i ett 
separat utrymme kan ha varit att skapa en rökfri stuga.577 

Skydd, försvar och representation 
Att de murade byggnaderna på Gotland inte, som i Uppland, uppförts av frälsepersoner utesluter inte att 
de delvis även haft försvarsmässiga och representativa funktioner, eller refererat till byggnader med sådana 
funktioner. Kastalerna betecknas som försvarstorn, men övergången är glidande mellan dessa och de 
tornlika magasinsbyggnaderna. Möjligen är det skyddet av varorna som varit det primära i båda fallen. 
De romanska kyrktornen och de samtida kastalerna bär många likheter, vilket även gäller de senare ma-
gasinsbyggnaderna och de torn som byggts samtidigt med dem. En av skillnaderna mellan den tidigaste bygg-
nadsgenerationen och de senare utgörs av användningen av fönster. De romanska tornen, både de fristående 
och de som hört till kyrkor, ger ett slutet, försvarsmässigt intryck, med mycket få och små muröppningar.  

Under 1200- och 1300-talet har flera byggnader, som exemplifierats ovan, uppförts med gallerifönster 
och gallerigångar. Möjligen har delar av byggnaderna, kanske även vissa av kyrktornen, under någon 
period använts för representativa ändamål, av enskilda personer eller grupper. Det är dock även tänkbart 
att det i en del fall främst rört sig om ett representativt uttryck – att byggnaderna inte haft någon konkret, 
sådan funktion utan att den som uppfört dem med hjälp av fönsteröppningarna velat ge byggnaden en 
presentabel fasad. De kopplade fönstren ingick, precis som de små, romanska öppningarna, i den reper-
toar som hörde till det samtida stenhusbyggandet, som växt fram i en aristokratisk miljö och därför var 
starkt förknippad med denna. 

I kyrkornas tornvåningar tycks den här typen av öppningar ha hört till den tidiga stenkyrkogenerationen, 
men bland annat masverksfönstren i Bunge prästgård, fönsteröppningen från Sippmanna i Vamlingbo och 
fönstren i Hästnäshuset visar att användandet av den här typen av fönster fortsatte i de sekulära byggnaderna. 

Ur ett europeiskt perspektiv skulle de kopplade fönstren och gallerigångarna alltså kunna ses som en 
referens till en aristokratisk arkitektur. Det är tveksamt om detta innebar att de som lät uppföra byggna-
derna på Gotland identifierade sig med denna samhällsgrupp, men det är tänkbart att avsaknaden av ett 
formellt frälse gav människor ett friare utrymme att använda den här typen av arkitektoniska uttryck. Som 
Gun Westholm har påpekat kan maktstrukturen på ön ha underlättat byggandet i sten på så sätt att det 
inte fanns en feodal makt som hade ensamrätt till byggnadsmaterialet.578  

Med tanke på stenhusens utformning och användningsområden är det troligt att förmögna personer 
eller släkter, kanske direkt eller indirekt kopplade till handelsverksamhet och exempelvis stenindustri, har 
låtit uppföra dem. De många internationella handelskontakterna gör det troligt att det fanns en medvetenhet 
om vilka signaler dessa sände ut till utomstående. Möjligen kan detta också ha varit en del av avsikten – att 
skapa presentabla byggnader som gav ett intryck av värdiga och trovärdiga handelspartners – trots eller kanske 
på grund av att maktstrukturerna såg annorlunda ut här än i de områden man handlade och förhandlade med. 

I kyrkokonsten har influenser från såväl ryskt, baltiskt, danskt, anglo-normandiskt och tyskt håll diskute-
rats. Delvis finns det kronologiska sekvenser i detta, men även här har det antagligen funnits en variation 
som berott på exempelvis personliga relationer, politiska utspel och på rörliga hantverkare och byggmästare. 
I de romanska byggnaderna finns bysantinska drag men också tydliga kopplingar till det danska kyrkobyg-
gandet. Under slutet av 1100-talet och första delen av 1200-talet märks ett inflytande från cistercienserorden, 
med kopplingar både till stiftet i Linköping och de skandinaviska maktsfärerna. Kersti Markus går så långt  
att hon hävdar att den ”ordensinfluerade byggnadskonsten har besegrat Gotland totalt under första hälften  
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på 1200-talet, även om inflytandet inte var lika starkt överallt.” Hon betonar inflytandet från den danska 
kungamakten, särskilt på den södra delen av ön, och till cistercienserorden, Linköpingsbiskopen och Bjäl-
boätten på mellersta och norra delen av ön. Under 1200-talet, ungefär från detta århundrades andra kvartal, 
är banden till Tyskland tydliga, såväl i kyrkoarkitekturen som politiskt och ekonomiskt.579 

Trots att kontakter och olika maktrelationer påverkade byggnadsskicket representerar stenbyggna-
derna, som Svahnström påpekat, inte ett direkt importerat byggnadsskick. Även om stenmästare och 
andra byggnadsarbetare, framför allt i samband med den första generationen murade byggnader, men 
även senare, kom utifrån möttes de av lokala material, förutsättningar och önskemål, som påverkade utform-
ningen av byggnaderna. En av dessa förutsättningar var just att det inte fanns något frälse med mer eller 
mindre uttalad ensamrätt till de uttryck som direkt eller indirekt hämtades från den kontinentala, aristokra-
tiska arkitekturen. De nya sammanhangen gjorde sannolikt att betydelsen här delvis blev en annan, samtidigt 
som referenserna alltså troligen var tydliga, både för dem som lät uppföra stenhusen och för besökare. 

Hög- och senmedeltidens högstatusarkitektur fungerade inte med de krav som ställdes på en bostad 
under 1600- och 1700-tal. Bristen på fönster var troligen en viktig del i detta. John Granlund beskriver att 
medeltidens stenhus, i jämförelse med 1700-talets, var ståtliga men obekväma, och anger de små fönstren 
som en orsak till detta.580 När byggnaderna runtom mer allmänt börjat förses med fler och större fönster 
bidrog de medeltida byggnadernas avsaknad av sådana troligen till att de inte fortsatte att användas. Linné 
påpekar att byggnaderna inte hade behövt förfalla om bönderna bara hade lagt tak på dem, men detta 
skedde förmodligen inte eftersom de inte ansågs användbara.581 De höga bodbyggnaderna på gårdarna 
hade blivit vad vi idag kallar överloppsbyggnader, och om de inte användes som förråd var det många 
bönder som, likt lantbrukaren Gunnar Nilsson på Halner i Bro, hellre rev dem och återanvände bygg-
nadsmaterialet än byggde om och fortsatte bruka dem.582 En rad byggnader, främst i Visby, modernise-
rades dock och byggdes om till bostadshus. I samband med detta sattes nya och fler fönster in. På lands-
bygden var det främst prästgårdarnas mangårdsbyggnader som moderniserades och byggdes om, i övrigt 
tycks det ha varit ovanligt att de medeltida husen omvandlades till modernare bostäder utanför Visby. 
Klagomålen på, och de många ombyggnaderna av, prästgårdarna från 1600- och 1700-talet pekar på att 
de medeltida stenhusen inte heller här var uppskattade som bostäder. 

När stenhus åter började uppföras under slutet av 1700-talet, uppmuntrat av skattelättnader, var det 
nya typer av byggnader som uppfördes. Den medeltida stilen fick en viss inverkan på 1700-talets. Före-
komsten av inmurade väggskåp har troligen denna bakgrund. De medeltida fönstren hörde dock inte till 
det som inspirerade. Skillnaden var stor mellan användandet av fönster och dagsljus i medeltidens respek-
tive 1700-talets byggnader. Såväl öppningarnas storlek, form och placering som deras yttre inramning 
skilde sig stort åt. De nya stenhusen hade fönster som var desamma som de samtida trähusens – låga och 
breda – vilket egentligen inte var optimalt med tanke på det tunga byggnadsmaterialet.583 I den nya typen 
av stenhus fanns det vidare i regel fönster i alla rum, mer eller mindre jämnt fördelade över fasaden. Även 
om också dessa hus idag kan uppfattas som relativt mörka hade ljuset nu blivit något som ingick i bostads-
miljön på ett helt annat sätt än tidigare. Det var också möjligt att se ut inifrån, i stort sett från vilket rum 
som helst i husen. Användandet av dagsljus i de medeltida husen var, förutom att det var mycket mer 
begränsat, dessutom mer riktat. Ljusöppningar fanns på platser där de specifikt behövdes, medan det inte 
tycks ha funnits en uppfattning om att inomhusmiljöer skulle ljussättas generellt. Tvärtom förknippades 
sannolikt hus och inomhusmiljöer i hög grad med mörker och slutenhet. Möjligen med undantag för en 
högstuga eller motsvarande var inte heller utsikt något som var en del av bostadsmiljöerna. 
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Kapitel 6. Avslutning 

“But people like daylight.”, utbrister Peter Tregenza och Michel Wilson, författarna till boken Daylighting 
Architecture and lighting design. “Most prefer to live and work in daylit rooms. If some activity requires a 
windowless space, there is an urge to take a regular break, to ’get some daylight and fresh air.”1 Citatet 
för oss tillbaka till avhandlingens inledning och till en av dess utgångspunkter i dagens uppfattning om 
dagsljus i byggnader som någonting självklart, som ett närmast allmänmänskligt behov, vilket även påver-
kar uppfattningen om ljusförhållanden i ett historiskt perspektiv. När Hans Allan Löfberg i skriften Räkna 
med dagsljus specificerar kriterierna för god belysning på arbetsplatser konstaterar han att fönster i själva 
verket inte behövs ur belysningshänseende, men att både dessa och dagsljus ”ingår som naturliga element 
i byggnadsplaneringen och bidrar till skapandet av en stimulerande miljö.” Kontakten med omvärlden 
anses som så viktig att den motiverar fönster, trots att sådana medför ökad energiförbrukning och högre 
kostnader vid såväl byggnadstillfället som vid underhållsarbetet.2 Dagsljus, belysning och utsikt är inte 
bara avgörande för människors trivsel, utan lyfts också fram som faktorer som påverkar hälsa och presta-
tionsförmåga. Växlingen mellan ljus och mörker hjälper oss att ställa in dygnsrytmen och solljuset behövs 
för att vi ska kunna producera D-vitamin. Även utsikten är en del av hälsoaspekten, menar författarna, en 
del som inte helt kan särskiljas från behovet av dagsljus: ”It is the daylight that carries the view. Or, putting 
it more precisely the perception of a view is one of the ways in which the body responds to daylight.”3 Behovet 
av dagsljus och utsikt inomhus beskrivs alltså här som sammanvävda och framställs, här som i andra nutida 
sammanhang där detta diskuteras, som något närmast allmänmänskligt. Tregenza och Wilson påpekar dock 
även att hälsoeffekterna är av störst betydelse bland de grupper som av olika anledningar spenderar stora 
delar av sina liv inomhus och de konstaterar att människors vilja att leva i dagsljusupplysta rum ännu inte 
fullt ut kunnat förklaras av forskningen.4 Behovet av D-vitamin är visserligen biologiskt betingat, men 
precis som författarna är inne på kan detta behov tillgodoses genom att människor vistas utomhus, eller 
genom kosten. Det är i en helt inomhusorienterad tillvaro problem kan uppstå. Även utsikt och kontakt med 
omvärlden inifrån blir viktigare i ett inomhusbaserat liv. Människor kan, vilket det förindustriella livet i ark-
tiska områden visar, inte bara överleva utan också inrätta sina liv och sin vardag efter månader av mörker.5  

Den beskrivning Löfberg ger av hur fönster ska utformas för att skapa en god ljusmiljö kan närmast 
användas som en omvänd checklista för medeltida förhållanden. Problem med bländning, blänk och oväl-
kommen värme som kan uppstå vid användande av fönster bör lösas med hjälp av gardiner, persienner 
och liknande, menar Löfgren, och inte med permanenta avskärmningar, eftersom dessa minskar möjlig-
heten att släppa in dagsljus då det behövs och dessutom påverkar utsikten på ett sätt som oftast är negativt. 
Till sådana permanenta avskärmningar räknar Löfberg färgat glas. ”Ett kraftigt färgat glas, som samtidigt 
reducerar dagsljuset kraftigt, kan upplevas negativt inte bara för att färgerna i rummet inte alltid upplevs 
naturliga utan också för att utsikten påverkas.” Löfgren påpekar även att små fönster som bara är place-
rade i en enda vägg generellt bör undvikas, eftersom dagsljuset då blir alltför ojämnt fördelat i rummet. 
”Rummets inre upplevs som mörkt samtidigt som området närmast fönstret kan vara bländande.”6  

Skillnaderna mellan hur ljus använts i medeltida byggnader och nutida förhållningssätt har inte enbart 
att göra med tekniska framsteg som gjort fler och större fönster möjliga. De effekter Löfgren beskriver av 
olika typer och storlekar av fönsteröppningar har på ett övergripande plan, om vi bortser från hur ljuset 
samspelat med inredning och artificiell belysning och olika väggars tjocklek, varit likartade i de medeltida 
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byggnaderna. Effekterna var sannolikt välbekanta för dem som byggde och vistades i hus under medelti-
den, men om förhållandena hade uppfattats som problematiska hade de varit möjliga att ändra, även med 
dåtida, befintliga tekniker. Det hade inte varit möjligt att sätta in stora, välisolerade treglasfönster, men 
däremot att åstadkomma ett större ljusinsläpp och en jämnare ljusspridning. Utformningen och place-
ringen av ljusöppningar visar istället att de effekter som Löfgren beskriver som negativa inte uppfattades 
som så och att de även eftersträvades i vissa sammanhang. Kyrkorna är ett tydligt exempel på det senare, 
där kontraster mellan ljus och mörker och riktade, ensamma ljuskäglor använts för att skapa effekter och 
där det färgade glasets egenskaper och särskilda ljusspridning utnyttjades och eftersträvades. I kyrkorna 
har användandet varit motiverat av liturgi och teologi, men det medvetna och specifika bruket av fönster 
och ljus återfinns även i andra sammanhang. Fönstrens utformning och användning återspeglar inställ-
ningar till ljus inomhus, och till inomhusmiljöer i stort, som skiljer sig på grundläggande sätt från dagens. 

Fönster, ljus och utsikt – sammanfattande diskussion 
Det är, som tidigare diskuterats (hela detta avsnitt bygger, där inte annat anges, på det som presenterats i 
kapitel 2–5) i regel svårt att svara på hur fönster har varit utformade och placerade i enskilda, arkeologiskt 
undersökta byggnader. Inte ens i bevarade hus behöver frågan vara enkel att besvara. Fönster hör till det 
som i stort sett alltid har förändrats i byggnader som fortsatt att vara i bruk, vilket ofta raderat ut spåren 
efter äldre öppningar. Genom att väga samman exempel från främst arkeologiskt undersökta och stående 
byggnader, skriftliga källor och arkeologiska fynd av framför allt fönsterglas går det dock att teckna en 
övergripande bild, men den är inte entydig och den bygger delvis på ett glest källmaterial. 

Den största osäkerheten gäller den tidiga medeltiden. Det finns en allmän uppfattning om att långhu-
sen inte har haft fönster. Det förtydligas dock sällan vad detta bygger på och vilka osäkerheter som finns i 
materialet. Valtýr Guđmundsson beskrev på 1880-talet de isländska bostadshusen under medeltiden både 
utifrån bevarade byggnader, medeltida och senare, och utifrån skriftliga källor, främst sagamaterialet. Han 
kom fram till att det på Island under medeltiden inte funnits några fönster i bostadshusen utöver taköpp-
ningen – ljoren – som släppte ut rök och in ljus. I övrigt har små gluggar, som främst varit till för ventilation, 
förekommit i andra utrymmen. Som Guđmundsson påpekade går det inte att utan vidare överföra de här 
resultaten till andra delar av Norden.7 Vi kan inte heller oreflekterat använda paralleller från senare tiders 
långhus, eller för den delen utgå ifrån att det finns en rak utvecklingslinje från eldhus som kan beläggas 
under 1700- och 1800-tal och bakåt till långhusmiljöerna (jfr kapitel 1, s. 13–16). Även om det finns stora 
likheter mellan järnålderns och den tidiga medeltidens byggande i olika delar av norra Europa framskym-
tar också lokala och regionala skillnader, som gör att diskussionen bör ta sin utgångspunkt i det material 
som finns på plats.8 Parallellerna behövs dock också, ensamt är det regionala, arkeologiska materialet 
otillräckligt för att kunna förstå hur fönster och ljus använts i byggnaderna.  

I den äldre järnålderns hus har taken förmodligen nått långt ned, nästan till marken. På Gotland har de 
vilat på kallmurade stenväggar som fortfarande är synliga på många håll i landskapet. I dessa syns ingångar, 
men inga övriga öppningar. De övre delarna är visserligen nedfallna, och spår av mindre öppningar kan 
därmed ha försvunnit, men med tanke på att det är troligt att taket nått utanför vägglinjen hade en fönsteröpp-
ning i väggen behövt sitta relativt långt ned för att inte skymmas helt, vilket gör att någon borde ha bevarats. 

I det eller de rum som skapats inomhus i ett treskeppigt långhus har det troligen inte varit sidoskeppen 
och väggarna utan det högre mittpartiet som stått i fokus. Där härdar kan konstateras har dessa generellt 
varit placerade i mittskeppet. Det var här det fanns ljus, då elden var tänd. Dagtid har ljus även kommit 
in genom dörrar, genom eventuella rököppningar och förmodligen ofta genom springor och otätheter. 

Ungefär fram till romersk järnålder vilade tyngden från byggnadernas tak huvudsakligen på de inre 
stolparna. Därefter skedde en förskjutning, så att mer av vikten kom att vila på väggarna, vilka därför 
antagligen behövt avlastats genom bindbjälkar. Som Hans Göthberg påpekat finns det paradoxalt nog 
inte några arkeologiska belägg för att väggkonstruktionerna blev kraftigare under denna tid. Mer stabila 
väggar behöver dock inte ha inneburit djupa stolphål, som hade synts vid de aktuella undersökningarna. 
Hans Göthberg visar också för Upplands del att processen var utdragen och att flera olika konstruktions-
sätt var i bruk parallellt. Detta gäller i hög grad även den yngsta delen av järnåldern, då flera olika  
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varianter både av tre- och enkeppiga hus användes.9 En förändring som skedde under slutet av järnåldern 
och början av medeltiden, och som märks både i Uppland och på Gotland, var att nya byggnadstekniker 
slog igenom. En sådan var att ramverkstekniker som skiftesverk började användas, framför allt i den nya 
typen av mindre, enskeppiga hus där taket vilade på väggarna, men sannolikt även i de treskeppiga husen. 
I de mindre, enskeppiga byggnader som börjat uppföras användes både lättare och tyngre väggkonstrukt-
ioner, men gemensamt för dem har troligen varit att väggarna varit högre än i de äldre långhusen – det 
har varit ståhöjd ända ut till ytterväggen.10 Under slutet av järnåldern och början av medeltiden domine-
rar denna typ av byggnader i det arkeologiska materialet. På Gotland har förhållandevis få undersök-
ningar av vikingatida–tidigmedeltida byggnader gjorts, men där lämningar påträffats har det vanligen 
varit fråga om små, encelliga hus, ofta uppförda i skiftesverk eller, mer sällan, med flätverksväggar. Även 
mindre, treskeppiga byggnader har förekommit under slutet av järnåldern. Förändringarna har varit likar-
tade i Uppland, med skillnaden att långhustraditionen här har levt kvar i större utsträckning. Framför allt 
i de nordvästra delarna av landskapet tycks långhusen ännu under tidig medeltid ha utgjort den huvud-
sakliga byggnadstypen. I övrigt har dessa snarare funnits kvar i form av stora hallar – högstatusbyggnader 
på storgårdar – medan det som dominerade bebyggelsen var de små, encelliga byggnaderna. Även långhu-
sen har successivt gjorts enskeppiga och en av följderna av kombinationen mellan enskeppighet och högre, 
mer stabila väggkonstruktioner var mer väggyta per hus. Detta gäller, som jag redan varit inne på, i hög grad 
de encelliga husen. Sammantaget kan de handlingar och händelser som tidigare utspelade sig i husens mitt 
sägas ha flyttat närmare väggarna. Detta kan på ett annat sätt än tidigare ha gjort väggfönster aktuella. 

Inga hela väggar från vikingatid eller tidig medeltid finns bevarade eller arkeologiskt undersökta i Uppland. 
Från Gotland finns delar av stavkyrkor kvar, återanvända som golv. Störst partier finns kvar av träkyrkan i 
Hemse, daterad till tidigt 1100-tal. På de kvarvarande delarna finns inga spår efter väggöppningar utöver por-
talen. Det är möjligt att eventuella öppningar funnits i de delar som inte finns kvar men också att ljusöpp-
ningar saknats helt. Någonting som skulle kunna tala för det sistnämnda är att väggen i flera olika omgångar 
tätats, vilket troligen gjorts för att uppnå en sluten, mörk miljö snarare än att undvika drag i kyrkorummet.11 

I Hedeby, där byggnader som liknat dem som undersökts på andra tidiga handelsplatser som Sigtuna, 
har däremot flätverksväggar från en hel byggnad hittats. Det mindre av husets två rum har haft en separat 
ingång på långsidan och ett fönster på gaveln, mot gatan. Troligen har även liggande ventilationsspringor 
funnits, längs väggens överkant. Bostadsdelen har däremot saknat väggöppningar, utöver ingången. Från 
Hedeby finns också ett fynd av en planka med en uthuggen, tresidig glugg, liknande dem som finns beva-
rade i senare resvirkesväggar. Vid Coppergate i York har träramar från 900-talet hittats. Dessa är av 
samma slag som de som finns bevarade från romanska kyrkor i Danmark och från resvirkesväggar i Norge. 
Två av öppningarna är decimeterstora medan en ram hör till ett större, cirka 40 cm brett, fönster. Föru-
tom i flätverkshuset i Hedeby är det osäkert vilken typ av byggnader öppningarna hört till. De som är 
uthuggna ur en planka har sannolikt ingått som en del i en ramverksvägg, medan de lösa ramarna kan ha 
satts in i olika typer av byggnader (se kapitel 2, s. 38–39).  

Sammanfattningsvis är det alltså mer troligt att det i de undersökta områdena funnits väggöppningar 
under slutet av järnåldern och början av medeltiden än tidigare, men enbart utifrån det material som finns 
tillgängligt idag är det inte möjligt att uttala sig säkert om detta. 

Oavsett i vilken mån gluggar och andra öppningar använts under vikingatid och den tidigaste delen 
av medeltiden är det troligt, utifrån det material som finns tillgängligt i dag, att planglas inte använts i 
fönster under denna period. De äldsta fynden av fönsterglas i Uppland kommer från det vikingatida Birka, 
men utifrån fyndsammanhangen, där glaset hittats tillsammans med spill från pärlhantverk, är det sanno-
likt att det inte använts i några fönster, utan som råmaterial vid främst pärltillverkning. Fynden från Kau-
pang i Norge tolkas av Bjarne Gaut på ett likartat sätt.12 Även glasmaterialet från Hedeby domineras stort 
av pärlor och glasmaterial från pärltillverkning. Ingeborg Krueger och Karl Hans Wedepohl anmärker 
att andelen fönsterglas är mycket liten, sannolikt sett i relation till fynden från samtida karolingiska kloster 
och palats.13 Fönsterglas finns belagda från flera palats och kloster i Nordvästeuropa under denna tid.  

Att inga fynd av fönsterglas är kända från högstatusbyggnader i östra Mellansverige från vikingatid och 
vid övergången till medeltid beror sannolikt inte på att sådant var omöjligt att införskaffa, åtminstone inte 
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mer omöjligt än de glasbägare som faktiskt importerades. Troligare är att glasfönster, sannolikt fönster i stort, 
inte var en viktig del av dessa miljöer. Användandet av fönster och artificiell belysning tycks inte ha hört till de 
delar av elitens kultur som direkt eller indirekt influerades av den nordeuropeiska och tidigare av den romerska. 

Frånsett fynden från Birka finns det inte något fönsterglas bland de arkeologiska fynden inom de båda 
undersökta regionerna förrän från cirka 1125–1230. I kvarteret Trädgårdsmästaren i Sigtuna har planglas 
hittats i lager med dateringar till denna period. Skärvorna saknar kantbearbetning och några är dessutom 
opaka. På platsen har bland annat smycken framställts och det är troligen i detta sammanhang som fynden 
ska ses. Förmodligen har glaset använts för infattningar. Det är osäkert om de tidiga stenkyrkorna i staden 
har haft glasfönster men fyndbilden tyder på att detta i så fall varit mer eller mindre sällsynt. Detsamma 
gäller för de gotländska kyrkorna. Härifrån finns stora mängder medeltida fönsterglas, men det är mycket 
osäkert om något av detta hört till de äldsta generationerna stenkyrkor. Det finns inte heller några fynd av 
fönsterglas från sekulära byggnader som är äldre än 1200-tal. Det kan dock inte uteslutas att enstaka glasfönster 
funnits tidigare. I Danmark hör de äldsta glasfönstren i kyrkorna troligen till 1100-talet. Det äldsta skriftliga 
omnämnandet är från slutet av 1100-talet men från Lund finns arkeologiska fynd som sannolikt är äldre än så. 

Utifrån de paralleller och exempel som finns är det tänkbart att de fönster i kyrkorna som inte varit 
glasförsedda antingen var helt öppna, försedda med galler av trä eller järn eller var täckta med ramar 
överspända med exempelvis tyg eller pergament. 

Ljusöppningar, glasfönster och öppna fönster 
Från 1200-talet och framåt, tidigare om vi räknar med kyrkor och kastaler, kan bilden kompletteras med 
bevarade byggnader. Utifrån dessa och arkeologiskt undersökta lämningar går det, som diskuterades i 
kapitel 5, att definiera tre huvudgrupper av ljusöppningar. ljusgluggar, öppna fönster och glasfönster. 
Dessa har haft olika egenskaper och kan, utifrån utformningen och användningen, sägas ha använts i olika 
syften. De olika typerna av öppningar återfinns både i kyrkliga och världsliga miljöer, även om såväl de-
taljutformning som användande och syfte skilt sig åt. 

Ljusgluggar 
Den vanligaste sortens fönster kan karaktäriseras som en ljusglugg eller ljusöppning. Detaljutformningen 
och storleken har varierat, men generellt har gluggarna varit små och öppna, eller möjliga att stänga igen 
med exempelvis träluckor. I vissa fall, bland annat i källargluggar, har galler använts. Öppningarna har 
generellt varit utformade med skrånande sidor, med en tratt- eller timglasform sett i genomskärning, vilket 
dels möjliggjort ett stort ljusinsläpp i förhållande till dageröppningens yta, dels att ljusflödet kunde riktas. 
I de gotländska kyrkorna visar ljusöppningarnas utformning och placering på ett medvetet användande 
av ljus, både ur liturgisk och praktisk synvinkel. Torntrappornas ljusöppningar, där nischen sluttar nedåt 
medan öppningarnas sidor är raka, koncentrerar ljuset ned mot den smala murtrappan. I de romanska 
kyrkorummen kan ett syfte med utformningen ha varit att uppnå en kontrastverkan mellan en stark ljus-
kägla och ett mörkt kyrkorum. Här har ljus och mörker använts medvetet för att understryka förkunnelsen 
om Kristus som världens ljus och mörkrets bekämpare, och som Richard Morris lyfter fram för att betona 
handlingar och händelser i ett i övrigt mörkt och intimt kyrkorum.14 I koret var det främst altaret som på 
detta sätt accentuerades, medan fönster i långhuset kan ha använts för att rikta ljus mot dopfunten. Fönst-
rens höga placering har gjort att merparten av ljuset har kommit uppifrån och som Kristina Linscott pekar 
på i de västgötska kyrkor hon undersökt har de främst lyst upp de övre delarna av kyrkorummet, medan 
den nivå där människor rört sig varit mörk och sluten.15  

I sekulära sammanhang har ljusöppningarna varit motiverade av att släppa ut rök, ventilera eller ge ett 
grundljus i en situation där detta behövdes, till exempel i en kammare som i övrigt saknade ljusinsläpp. Behovet 
av öppningar för ventilation och ljus var antagligen större i de tätare, murade byggnaderna än i trähusen. 

Både bostads- och förrådsrum har generellt sett varit slutna enheter, med få och små, i vissa fall inga, 
öppningar utöver dörrarna. I de stående timmerbyggnader som finns bevarade i Norge och Sverige från 
1200-talet och framåt är det troligt att det liksom i flätverkshuset från Hedeby inte funnits några väggöpp-
ningar i stugornas bostadsrum. Däremot har gluggar förekommit i andra utrymmen.  

I de få delvis bevarade bostadsrummen i stenhus på Gotland finns däremot små, högt sittande öpp-
ningar, som förmodligen både har fungerat som rökutsläpp och ljusgluggar. Det är, som redan nämnts, 
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troligt att behovet av ljusinsläpp har varit större här än i trähusen, som i högre grad erbjöd ett ledljus från 
glipor och otätheter, men det är samtidigt troligt att öppningarna hör ihop med ett annat sätta att orga-
nisera rökutsläppet. I övrigt uppvisar de medeltida stenhusen på Gotland ett användande av ljusöppningar 
som liknar det i de samtida timmerbyggnaderna. I merparten av de utrymmen där väggöppningar funnits, 
utöver dörren, har dessa varit små och i regel högt sittande. Sådana har funnits i förrådsrum, kammare, 
förstugor, stugor, trappor och gångar.  

Öppningar av den här typen har alltså både använts för att skapa ett riktat ljus och för att ge ett rum 
grundljus, tillräckligt för att det ska gå att hitta i ett rum med dörren stängd. De har emellertid inte använts 
för att åstadkomma en jämn allmänbelysning. Ljusöppningarna tycks ha varit motiverade utifrån specifika 
syften och behov. Däremot ingick de inte som en del i grundkonceptet i rum eller byggnader. Slutenheten 
var grunden, öppningarna undantagen.  

Glasfönster 
Från något före 1200-talets mitt och fram till och med 1300-talet finns det belägg för att en mycket stor 
del, kanske alla, kyrkor på Gotland försågs med glasfönster – vilket under denna tid var synonymt med 
glasmålningar i mosaikteknik. Både glasmålningar med starkt färgat glas, med bårder och figurmotiv och 
glasmålningar i grisaille-stil, mönstermålningar på ljusare glas, har varit vanliga. Liknande glas har hittats 
vid tre av de undersökta prästgårdarna och det finns ytterligare fynd och belägg från landsbygden som 
tyder på att glasfönster har förekommit i sekulära, medeltida byggnader. Glasfönster har också funnits i 
profana byggnader i Visby men Kapitelhuset, sannolikt den medeltida biskopsgården, är det enda där en 
tydlig glasfals har dokumenterats. Här har åtminstone mittdelen av ett tredelat fönster i den stora fest-
hallen på övervåningen varit glasförsett och ett mindre glasfönster har funnits i en liten kammare på bot-
tenvåningen. I Bunge prästgård, en av de platser där bemålat, medeltida glas har hittats, menar Gunnar 
Svahnström att det sannolikt bara har funnits ett fönster som varit glasförsett.16 Glasmängderna från de 
sekulära miljöerna är mycket små, särskilt i jämförelse med materialet från kyrkorna och sett i relation till 
fyndvolymerna från senare tider. Både detta och förhållandena i Kapitelhuset och i Bunge prästgård  
tyder, liksom den allmänna bild som de bevarade stenbyggnaderna ger, på att det enbart var enstaka 
glasfönster som fanns i de profana byggnaderna. Inifrån och strax utanför Visby finns också ett par exem-
pel på undersökningar av lämningar efter träbyggnader där fönsterglas har påträffats. Fynden är inte helt 
entydiga. Det finns en möjlighet att glaset snarare har ett samband med några av de många byggnadshyt-
torna i staden än att det suttit i trähusens fönster, men det är heller inte omöjligt att det faktiskt funnits 
trähus försedda med enstaka glasfönster.  

Även i Uppland hör de äldsta mer säkra beläggen på att fönsterglas använts i kyrkorna till 1200-talet. 
Under århundradets senare del och under 1300-talet tycks glasmålningar ha blivit vanligare i kyrkorna, 
men troligen var de inte lika vanliga som på Gotland. Förmodligen har fönsterglas börjat användas unge-
fär samtidigt i kyrkliga och världsliga miljöer – vilket inte är helt förvånande eftersom det var samma 
personer och släkter som hade inflytande över båda byggnadskategorierna. Delar av fönster som varit 
försedda med glasfals har hittats vid Alsnö hus, och fynd av högmedeltida fönsterglas finns bland annat 
från en förmodad palatsbyggnad vid Mariakyrkan i Sigtuna, från vissa delar av Uppsala samt från Stock-
holms slott. Från 1300–1400-tal finns även enstaka fynd av fönsterglas som troligen kan knytas till trä-
byggnader i frälsemiljöer. Även i dessa sammanhang är det fråga om mycket begränsade fyndmängder, 
vilket gör att det kan vara missvisande att tala om att byggnaderna vid den här tiden började förses med 
glasfönster, eftersom det kan ge fel associationer utifrån dagens sätt att använda fönster. En mer rätt-
visande beskrivning är kanske att vissa rum i mer exklusiva byggnader var utsmyckade med glasfönster, 
vilket i regel troligen innebar glasmålningar. Det glas som hittas i sekulära miljöer från högmedeltid är av 
samma karaktär som det från kyrkorna och även om de mest påkostade och färgrika fönstren fanns i 
kyrkorna var det samma typ av glasmålningar som förekom även i sekulära miljöer. Också där enbart 
grönt glas användes är det tydligt att fönstren utformats med tanke på rummens utsmyckning snarare än 
ett maximalt ljusinsläpp. De små rutorna av bemålat, färgat eller tonat glas, inramade av svarta blylinjer, 
gav fönster som släppte in ett dämpat, mosaikartat och mer eller mindre färgskimrande ljus. Ljuset genom 
dem blev jämnare spritt, mindre koncentrerat, än genom mindre, öppna ljusöppningar.  

Glasfönstren sattes fast på plats och var generellt inte öppningsbara. Däremot kunde de glasade de-
larna kombineras med öppna fönster, som vid Alsnö hus och i Bunge prästgård, där det funnits fönster 
med ett överstycke prytt av glas och en undre del som varit öppen, eller kunnat stängas med luckor.  
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Från senare delen av medeltiden och framåt har glasfönster blivit vanligare i flera sammanhang, men 
var fortfarande inte självklara delar av byggda rum. 

Öppna fönster 
Varken ljusgluggarna eller glasfönstren har varit utformade för att förse rummen med utsikt. För glasfönst-
rens del förändrades detta något under slutet av medeltiden, men inte heller då var dessa i första hand form-
givna med tanke på utsikt eller insyn. Den grad av kontakt mellan ute och inne som skapades genom såväl 
glasfönster som ljusgluggar var mycket begränsad. För den tredje kategorin fönsteröppningar, de öppna 
fönstren, har detta däremot varit centrala egenskaper. De öppna fönstren har både gett ljus till rummen och 
försett dem med utsikt – något som förstärkts där det funnits svalgångar och liknande i anslutning till rum-
men. Med tanke på den representativa karaktären och fönstrens utformning är det troligt att både fönstren 
och galleri- och svalgångarna var menade inte bara som utsiktspunkter, utan också med tanke på att skapa 
möjligheter att exponera de personer som vistades i salarna och de händelser som utspelade sig där. Även 
användandet av artificiellt ljus i dessa sammanhang kan ha varit en del av det som var menat att visas upp.  

Det förekommer också små, kopplade fönsteröppningar som påminner om och refererar till de större 
öppningarna, men som inte på samma sätt erbjudit utsikt och insyn. Dessa återfinns i en rad tornrum och 
kan även beläggas i enstaka sekulära byggnader på Gotland. Samma typ av fönster finns exempelvis i 
tornet i Bjälbo kyrka i Östergötland. 

Större, öppna fönster eller gallerigångar har funnits i palatsbyggnader som Alsnö hus och palatset i 
Vadstena men också i Kapitelhuset och i de stora packhusen i Visby och i flera påkostade stenhus på Got-
lands landsbygd. De kopplade fönstren och gallerigångarna har varit viktiga element i nordeuropeiska palats, 
som det i Wartburg. I ett skandinaviskt klimat har de inte kunnat användas året runt och det är troligt att de 
lokaler de fanns i var menade att användas enbart under sommarhalvåret. De på detta sätt fönsterförsedda 
rummen var alltså knappast vardagens bostadsrum. I bostadshus var väggfönster inte någon självklarhet ens 
i aristokratiska kretsar. När heliga Birgitta i sina uppenbarelser på 1300-talet beskriver fönster i bostadshus 
finns dessa i taken. Väggplacerade fönster nämns dock i stadens hus.17 På ett liknande sätt beskriver Olaus 
Magnus byggnaderna ett par århundraden senare. På landsbygden fanns hus med takfönster – som var 
försedda med glas eller hinnor, medan det i staden fanns väggfönster, ofta med galler eller järnluckor.18 

I Norge har loftbyggnadernas övervåningar skiljt ut sig genom fler och större ljusöppningar, som dess-
utom var utsmyckade med detaljer som skurna kolonnetter, medan övriga ljusöppningar var små, diskreta 
och ofta svåra att urskilja i fasaden. De öppningar som var placerade framför dörren menar Arne Berg 
får sin förklaring genom att de lyst upp loftrummet. Detta förklarar dock inte den speciella utformningen 
och inte heller, som Berg också påpekar, att liknande öppningar finns längs sidorna av loftgångarna, där 
väggen bakom var helt sluten.19 Om syftet hade varit att belysa loftgången, eller loftrummet, hade det inte 
funnits en anledning att utforma öppningarna här annorlunda än i övriga utrymmen med gluggar. Ut-
formningen kan istället ses som en markering av byggnadens, och gårdens, status och som en direkt eller 
indirekt referens till en europeisk högreståndskultur och till hallen, kanske både som symbol och funktion, 
eftersom det var delvis som samlingslokal som loftbyggnaderna användes. 

Utformningen och placeringen av fönster och ljusöppningar talar för att de funktioner vi idag förknip-
par med fönster inte alltid har eftersträvats – åtminstone inte i en och samma öppning. Att funktionen 
som ljusinsläpp har varit central hos fönster och gluggar är tydligt. Både i murade byggnader och timmer-
hus är öppningarna utformade för att släppa in så mycket ljus som möjligt genom en så liten öppning som 
möjligt, ofta med hjälp av snedställda kanter. I ett mörkt rum ger även en mycket liten glugg stor ljuseffekt. 
Den åstadkommer inte det ljus vi idag skulle kräva i en inomhusmiljö, men tillräckligt mycket för att dagtid 
kunna röra sig obehindrat i ett rum och hämta något i en bod utan att behöva belysning. Detta är tydligt 
i timmerbyggnaderna men även i de romanska kyrkorna, där ljuset tycks ha använts riktat och utifrån 
specifika behov, troligen både praktiska och liturgiska/ideologiska sådana.  

Ljusgluggarna har i regel varit placerade högt och varit små, vilket som redan nämnts tyder på att 
de inte utformats med tanke på utsikt eller insyn. Ett undantag från detta är timmerbyggnadernas luck-
försedda öppningar. Deras placering i ögonhöjd har möjliggjort utsikt och även insyn då de varit öppna. 
Ett annat undantag är de ljusöppningar som funnits intill dörrar i flera av de gotländska stenhusen. 
Storleken på gluggarna har dock gjort att utsikten knappast kan ses som en del av rumsupplevelsen. 
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Den som velat se ut har varit tvungen att gå fram till, och kika ut genom, öppningen. Det är inte heller 
tydligt att placeringen är vald utifrån detta perspektiv. En annan, praktisk anledning var att luckan på 
denna höjd gick lätt att stänga och öppna.  

Som flera forskare har påpekat fanns det i den medeltida arkitekturen ett mer direkt samband mellan 
form och innehåll än i senare, mer homogeniserade fasader. Byggnadens inre struktur och sociala och 
ideologiska innehåll var menade att kunna avläsas utifrån, genom fasadernas utformning och utsmyckning 
och placeringen av fönster.20 De medeltida, murade byggnadernas fönster placerades i förhållande till 
byggnadens inre, kanske inte enbart med hänsyn till de enskilda utrymmenas funktion utan också för att 
utåt synliggöra rummens status och användning. De nyss nämnda, kopplade fönsteröppningarna är ett 
tydligt exempel på detta. Det har varit lätt för en samtida betraktare av ett av packhusen i Visby att peka 
ut vilken våning som var den representativa. I renässansens fasader var den yttre symmetrin viktigare än 
en inre regelbundenhet och husens inre struktur och innehåll behövde inte synas i fasaden. Blindfönster 
är ett utslag av detta synsätt.21 

Under senmedeltiden skedde flera förändringar i användandet av fönster. Av de båda studerade land-
skapen märks detta tydligast i Uppland, medan det politiska och ekonomiska läget på Gotland gjorde att 
byggnadsverksamheten avstannade och färre förändringar gjordes. Under 1400- och 1500-talet märks en 
ökning av användandet av glasfönster i kyrkorna. Glasfönstren ändrade under den här tiden också karak-
tär, både i kyrkor och i sekulära miljöer. Standardiserade rutformer, främst rombiska, blev det vanliga och 
även glasmålningarna ändrade karaktär, från att ha varit uppbyggda som mosaiker till att bli mer små-
skaliga och inte uppta hela fönsterytan. Under 1400-talet och in på 1500-talet tycks vapenmålningar ha 
varit vanligast i Uppland även om det också finns flera senare exempel. Vapenmålningar finns främst 
belagda i kyrkorna, men har även förekommit i sekulära miljöer. I frälsebyggnader från den här tiden har 
fönster, inklusive glasfönster, blivit vanligare och nu börjat användas i fler sammanhang än tidigare, me-
dan de helt öppna fönstren mer eller mindre tycks ha tagits ur bruk. Även i städerna märks en ökning av 
användandet av fönsterglas. I Stockholm ökar antalet fynd av sådant påtagligt i lager från andra hälften 
av 1500-talet och framåt. Även om delar av detta material antagligen representerar ett något äldre föns-
terbruk stämmer fynden väl överens med vad som märks i frälsets byggnader under samma tid och i 
ökning av det verksamma antalet glasmästare. Också i Uppsala märks en ökning av antalet fönsterglasfynd 
från 1500-talet, medan det i Enköping verkar som om ökningen kom något senare. 

Samtidigt som glasfönster blev vanligare finns också fler belägg från frälsemiljöer på att andra typer av 
material, främst skinn, har använts här. Troligen speglar detta snarast att fönster blev vanligare generellt, 
i fler utrymmen och sammanhang. I senare tider framställs skinnfönster som ett billigare alternativ till det 
som då var standard, nämligen glasfönster. Med tanke på i vilka sociala miljöer de användes i under 1500-
talet och på hur de samtida glasfönstren var utformade är det dock sannolikt att de inte sågs på riktigt 
samma sätt under denna tid. Det är visserligen troligt att exempelvis skinnfönster var mindre kostsamma, 
men de kan också ha föredragits i vissa sammanhang därför att de gav ett jämnare ljus och var mer flexibla, 
lättare att lyfta i och ur och kanske även mer hållbara än de blyspröjsade glasfönstren. Med tanke på hur 
fönster var utformade och placerade i övrigt uppfattades det faktum att de inte medgav någon utsikt kanske 
inte som något större problem annat än i representativa utrymmen. Skillnaden mellan dessa och de sam-
tida glasfönstren var betydligt mindre i det här hänseendet, än jämfört med senare tiders fönster. 

Det sätt 1500- och 1600-talets glasfönster utformades på medgav begränsade möjligheter till insyn och 
utsikt. Det var möjligt att se ut, men den uppdelade, tonade ytan skapade ett filter som bröt upp sikten 
och ljuset utifrån. Fönstren utgjorde en delvis genomskinlig men tydlig yta, en dekorativ sådan, där ljuset 
utifrån bidrog till effekten. De var en del av och samspelade med rummens inredning, något som inte på 
samma sätt kan sägas om utsikten, även om denna i jämförelse med tidigare nu hade börjat få betydelse i 
andra typer av utrymmen. 

Från utsidan medgav fönstren knappast någon tydlig bild av rummet eller vad som pågick där. Det 
som syntes utåt var kanske främst fönstrens mönstrade yta och det artificiella ljuset inifrån. Det senare var 
förmodligen något som både rika borgare och aristokrater ville visa upp utåt. Effekterna stärktes av att 
ljuset kombinerades med blank mässing, något som började utnyttjas mer i sekulära miljöer under senare 
delen av 1500-talet och i ännu högre grad under 1600- och 1700-talet. Effekten förstärktes ytterligare av 
det omgivande mörkret, skapat genom en högst begränsad användning av artificiellt ljus i andra samman-
hang och frånvaron av utomhusbelysning. 

                                                        
20 Pahl 1963, 49–50; Linn 1974, s. 41; Campbell 2014 
21 Linn 2005, s. 146–147 



På landsbygden dröjde det ytterligare innan väggfönster blev allmänna i gårdarnas bostadshus. På 
Gotland visar förekomsten av bemålade rutor från slutet av 1500-talet och fram till 1700-talets första 
årtionden att glasfönster visserligen förekom under denna tid, men också att de fortfarande var något 
exklusivt. Möjligen har de använts i högstugor. Stefan Haase har, främst utifrån bevarade byggnader, 
dragit slutsatsen att fönster blev mer allmänt förekommande först under 1700-talet. Smedjor och snickar-
bodar började förses med fönster vid mitten av 1800-talet och ett par årtionden senare sattes sådana in i 
ladugårdar och fähus.22 I de arkeologiska materialen från landsbygden i Uppland märks en ökning av 
användandet av fönsterglas under 1600-talet. Även här hör dock de stora fyndmängderna till 1700- och 
framför allt 1800-talet. Av syneprotokoll från prästgårdar i samma landskap framgår att det även här fanns 
glasfönster under 1600-talet, till exempel i Biskopskulla prästgård. Av 1690 år syneprotokoll framgår det 
att fönstren var blyspröjsade, däremot inte om det fanns glasmålningar.23 I Lagunda härad i Uppland 
konstaterar Göran Ulväng utifrån syneprotokoll och noteringar om fönsterskatt att enkel-stugor vid slutet 
av 1700- och början av 1800-talet oftast hade tre eller fyra fönster, parstugor mellan fem och sju. Uthusen 
hade däremot inte börjat förses med glasfönster vid denna tid.24  

Under 1700-talet hade väggplacerade glasfönster troligen börjat uppfattas som en mer eller mindre 
självskriven del av bostadshus i båda de undersökta landskapen. Samtidigt fanns det stora variationer i 
landet i stort. Detta syns inte minst i de reseberättelser som Carl von Linné och Pehr Kalm författade runt 
mitten av århundradet. Linné, som var uppväxt i sydvästra Småland, förknippade bostäder med takfönster 
med ett äldre byggnadsskick, som han uppenbarligen var väl förtrogen med. Han beskrev hus av den här 
typen både i Småland och i Skåne och var inte enbart negativt inställd till dem. I Skåne konstaterar han 
exempelvis att det var vanligt med skorstensbränder i de nyare husen medan de äldre rökhusen, som inte 
skulle ha gått att brandförsäkra, i praktiken mycket sällan brann.25 Pehr Kalm, som efter en uppväxt i 
Ångermanland och studier i Åbo och Uppsala för första gången upplevde bostäder med takfönster i Bo-
huslän och delar av Västergötland var däremot inte alls van, och föga imponerad. Han räknade upp en 
rad nackdelar, som att takfönstren inte gav tillräckligt med ljus annat än möjligen mitt på dagen då solen 
stod som högst och att de läckte in då det regnade. Kalm ifrågasatte flera gånger bruket, men tycks inte 
ha mött någon större förståelse när han undrade varför man inte istället använde väggfönster, vilket var 
det han betraktade som normalt.26  

Möjligen förelåg vissa geografiska skillnader i det här hänseendet redan på 1580-talet, då den tyske 
köpmannen Samuel Kiechel reste genom landet, från Helsingborg och upp till Uppsala, där han vände 
och for söderut igen. I Småland och Blekinge fanns det i regel enbart takfönster i stugorna, beskriver han. 
På sin färd längre öster- och norrut är däremot detta inget han anmärker på.27 

 
Sammanfattningsvis går det att ge en övergripande bild av i vilka sammanhang det funnits fönster 

under medeltiden i de båda undersökta landskapen, men det finns flera osäkerheter och materialet den 
ovan tecknade bilden bygger på är, som framgått av presentationen i de föregående kapitlen, i flera fall 
glest. Som nämnts är osäkerheten störst när det gäller den tidiga medeltiden. Under högmedeltid har högt 
sittande ljusgluggar, som troligen även fungerande som rökgluggar, förekommit i bostadsrum i murade 
byggnader på Gotland. I Uppland är det troligt att takfönster var det vanliga, åtminstone fram till senme-
deltiden. Ljus- och ventilationsgluggar har förekommit i bland annat förrådshus, men utöver de större 
fönsteröppningar som fanns i representativa utrymmen i frälsemiljöer i Uppland och i handelsmiljöer och 
på stor- och prästgårdar på Gotland har ljusöppningarna i regel inte erbjudit någon utsikt och de har 
endast i begränsad mån skapat en kontakt mellan inom- och utomhus. Rum har generellt varit något 
slutet, antalet öppningar har minimerats. De glasfönster som förekommit utanför kyrkorna under högme-
deltid har till stora delar liknat kyrkornas. De var inte öppningsbara och fungerade snarast som dyrbara 
utsmyckningar. De släppte in ljus, men utformningen av dem visar att detta inte var den egenskap som 
värderades och eftersträvades mest. Glaset som använts var i regel tjockt, ofta runt 2–4 mm, och bemålat. 
Där färgat glas inte användes var detta i regel grönt, eftersom avfärgat glas sällan användes.  
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I frälsets salar och representativa rum i exempelvis påkostade packhus i Visby har fönstrens ljus och 
utsikten från dem varit delar av rumsupplevelsen, men dessa miljöer utgjorde ett undantag i hur fönster 
och ljus generellt användes i byggnaderna. De representerar också ett sätt att använda väggöppningar 
som enbart fungerade under sommarhalvåret. I bostadsmiljöer har vare sig ljus eller utsikt varit något som 
prioriterats. Den som klev in i en stuga på 1300-talet förväntade sig inte ett ljust rum. Att stiga inomhus 
var sannolikt, både i profana och kyrkliga miljöer, att kliva in i ett mörker. Troligen har människors upp-
levelser av inomhusmiljöer påverkats av och påverkat både deras förväntningar på sådana och de intryck 
som till exempel ljuset från färgade glasfönster gett. I en mörk miljö kan även svagare ljuskällor, som 
drunknar i ljuset i ett upplyst rum, uppfattas. Springan i en timmervägg kan ge ett tillräckligt ledljus i ett 
förrådsrum och det ljus som skimrade genom de medeltida kyrkornas glasmålningar uppfattades sannolik 
som mycket starkare då än vad vi gör idag. Den som var van vid mer eller mindre mörka inomhusmiljöer 
och klev in i en kyrka i södra Uppland eller på Gotland under tidigt 1200-tal uppfattade sannolikt inte 
miljön som anmärkningsvärt mörk – kanske tvärtom som ovanligt ljus – för att vara inomhus. Senmedel-
tidens stora klosterkyrkor och katedraler har stått i bjärt kontrast mot människors vardagliga inomhusmil-
jöer och sannolikt gjort ett annat och starkare intryck än de gör på en nutida besökare. Riddarholmskyr-
kans enligt Erikskrönikan ljusa kor – kyrkan uppges vara ”wään ok stoor ok hawer en fagran liusan koor” – 
framstår idag som förhållandevis mörkt.28 Som jag återkommer till senare har skillnaden i hur ljuset  
betraktades också att göra med att uppfattningen om syn och seende förändrats. 

De slutna, dunkla inomhusmiljöerna har sannolikt skapat ett annat förhållande till artificiellt ljus, bland 
annat genom att effekterna av detta blev större och annorlunda i mörka miljöer.29 Användandet av ljus-
lågor samspelade med bruket av dagsljus i kyrkorna. Även det artificiella ljuset användes för att accentuera 
betydelsefulla platser och händelser i kyrkorummet.  

Fönster och ljus har använts, men riktat, utifrån olika typer av behov. Det sätt fönster och ljusöppningar 
använts på under medeltiden visar att ljus inte var en självklar del i inomhusmiljöer. Andra aspekter än 
ljus, till exempel skydd, har sannolikt värderats högre. Upplevelserna av att stiga in i mörka rum var en 
del av vardagen och det är sannolikt att mörker och slutenhet uppfattades som självklara delar av inomhus-
miljöer. Såhär i efterhand tycks dock utformningen och placeringen av ljusöppningar inte som någon själv-
klarhet. Den uppfattas närmast som ett i sammanhanget nödvändigt ont. Det har dock, som jag har åter-
kommit till ett par gånger, funnits tillgängliga alternativ. Det hade, med befintliga tekniker, varit möjligt att 
öppna upp större väggfönster och släppa in mer ljus, om detta hade uppfattats som viktigt. Även glasfönster 
hade varit möjliga att använda tidigare i högre utsträckning än vad som förekom. I Uppland där fönsterglas 
troligen var relativt sällsynt ännu under högmedeltid importerades andra typer av glasprodukter och även 
fönsterglas var sannolikt möjligt att få tag i för den som hade råd och kontakter. På det högmedeltida Gotland 
visar de omfattande fynden från kyrkorna att fönsterglas fanns att tillgå, och de påkostade stenhusen att 
ekonomiska resurser inte saknades. Trots detta var användandet av glasfönster sparsamt utanför kyrkorna.  

Under medeltiden användes samma fönsterrepertoar i stenkyrkorna som i andra murade byggnader, 
även om storlekarna kunde skilja sig åt och frekvensen av de olika typerna av fönster varierade. Glasfönster 
var vanligare i kyrkorna och gluggar i de världsliga sammanhangen, men båda typerna av öppningar 
förekom i såväl kyrkor som sekulära byggnader. Även under 1500- och 1600-talet användes samma typer 
av stickbågiga, senare rektangulära, öppningar både i frälsets borgar, i städernas murade byggnader och 
i kyrkorna. Under 1700- och 1800-talet förändrades detta, en förändring som i de båda studerade land-
skapen till en början främst märktes i Uppland. Andra typer av fönster, framför allt stora, rundbågiga 
sådana, sattes in i kyrkobyggnaderna, medan rektangulära öppningar dominerande helt i världsliga sam-
manhang. Ett kyrkfönster blev ett kyrkfönster, även om det inte satt i en kyrka. Ett tidigt användande av 
ordet i den betydelsen förekommer i ett brev från 1799, författat av C.A. Ehrensvärd, där han beskriver 
de höga, rundbågiga fönstren på brunnshuset i Ramlösa som kyrkfönster.30 På Gotland fortsatte dock i 
många fall samma typer av fönster att användas i både kyrkor och profana byggnader både under 1700- 
och 1800-talet, vilket fick C.G. Brunius att förfäras vid mitten av det senare århundradet. I många av de 
sent uppförda sakristiorna finns fönster av den här typen fortfarande kvar, till exempel i Hamra och 
Follingbo, medan fönstren i kyrkorummen i regel bytts ut mot sådana som i högre grad motsvarade de 
moderna förväntningarna på kyrkfönster. 
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Belysning 
Utifrån dagens perspektiv ligger det nära till hands att tänka sig att mer belysning har använts i byggnader 
med få eller inga fönster, för att kompensera för mörkret. De bevarade beläggen för och spåren efter belys-
ningsredskap, som togs upp i kapitel 5, talar dock snarast för ett omvänt förhållande. Före järnålderns slut-
skede finns det bara undantagsvis belägg för att särskilda ljusredskap använts i Skandinavien. Ett sådant 
undantag är ertebøllekulturens keramiklampor, som kan ha använts vid fiske. Även bland de medeltida fyn-
den utgör belysningsredskapen en förhållandevis liten fyndgrupp. I Uppland hör majoriteten av dem till 
senmedeltiden. Talrikast är fynden från städer, men sett till andelen av metallfynden är skillnaden mindre. 
Flest, och mest varierade, belysningsredskap finns från platser som kan kopplas till frälset. Utanför dessa 
miljöer har enbart enstaka ljushållare hittats i Uppland. På nationell nivå märks en ökning, både av antalet 
belysningsredskap och av antalet varianter av belysningsredskap under slutet av medeltiden, främst i borgar-, 
frälse- och kyrkomiljöer. Ännu större har ökningen varit under 1600- och 1700-talet och under denna period 
har också blanka, ljusreflekterande material, som stora mässingsplåtar, speglar och glas, i högre grad använts 
för att förstärka ljuseffekterna, både i kyrkor och högreståndsmiljöer. Under 1700- och 1800-talet syns där-
efter ett mer utbrett användande av belysningsredskap generellt, i alla sociala miljöer. Många enklare ljus- 
och blosshållare och lampor som finns bevarade hör till denna tid. Den ökade användningen av redskap för 
artificiell belysning stämmer med andra ord i stora drag överens med ett ökat användande av väggfönster 
och glasfönster, snarare än tvärtom. Då väggfönster generellt varit sällsynta, som under högmedeltid, före-
kommer redskapen exempelvis främst där fönster faktiskt funnits, i kyrkor och frälsemiljöer.  

I övrigt har den belysning som använts ofta begränsats till eldstäder och till mer temporär och rörlig 
belysning, som ljusstickor och kanske enkla lyktor, vilka i stort sett saknas i det arkeologiska materialet från 
medeltiden men som finns avbildade i kalkmålningar.  

Belysningsredskapen tycks, liksom ljusöppningarna, ha varit motiverade av särskilda behov eller an-
vändningsområden snarare än att de ingått i en allmän belysning av rummen. En stor del av de medeltida 
ljus, ljusredskap och lampor som finns bevarade eller är kända är kopplade antingen till kyrkliga miljöer 
eller till frälsesammanhang. I kyrkan fyllde ljusen en rad olika behov. De användes vid mässan, vid dop 
och processioner, på sidoaltare och vid vigslar och kyrktagningar. Olika typer av ljus och belysningsred-
skap har använts i skilda sammanhang. I kyrkan var det vaxljus som skulle användas, även om också andra 
typer av ljus förekom, och det är möjligt att vaxljusen uppfattats och använts som religiösa föremål även 
utanför kyrkorna. Olaus Magnus omtalar att invigda ljus även användes i hemmen (kapitel 3, s. 101) och 
Hugo Matthiessen uppger att en av de få ljuspunkterna som kunde skymtas i den medeltida stadens natt 
var botgörarljus på platser där mord begåtts och ljus framför helgonbilder.31 

Ett annat område som har krävt belysning, och som till en början var starkt kopplat till kyrkan, var 
läsande och skrivande. Tidiga fynd som kan kopplas till denna verksamhet är fynden av pennknivar från 
1000-talets Sigtuna.32 Förutom det interna behovet av böcker inom kyrkan introducerades med den kyrk-
liga organisationen en officiell, skriftlig kultur, där överenskommelser och donationer sattes på pränt och 
befästes med sigill. Peter Carelli har, utifrån dateringen av de medeltida diplomen, pekat på att detta 
skedde under 1170-talet i Danmark.33 I Sverige märks en förändring framför allt under Magnus Ladulås 
regeringstid (1275–1290).34 I senare källor finns flera belägg för att just skrivare och även studenter försetts 
med extra ljus och lysstickor. Ett exempel från Danmark är, som tidigare nämnts, skrivaren Arild Huitfeldt 
som 1578 inhandlade 300 lysestickor. Tio år senare skänkte Christopher Walkendorf tusen ljusstickor som 
skulle fördelas mellan rummen i hans kollegium i Köpenhamn.35 

En annan situation där belysning av olika slag krävts har varit fiske, inte bara under ertebølletid. I skildringar 
från främst 1800-tal nämns belysning ofta i samband med just fiske och även vid sysslor som tröskning och bak.  

Ytterligare ett sammanhang där artificiell belysning tycks ha använts är i samband med hantverk. Vid 
en genomgång av täljstenslampor hittade i Trondheim konstaterar Hulda Brastad Bernhardt att dessa 
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fynd främst kan kopplas till verkstadsbyggnader utan eldstad och inte till bostadshus.36 I kvarteret  
Trädgårdsmästaren i Sigtuna, där tidigmedeltida lampor hittats, är två av tre av de byggnader dessa kan 
kopplas till verkstäder. Ett annat exempel kommer från en huslänga daterad till 1300–1500, vid Naffen-
torp utanför Malmö, där Julie Lund konstaterar att ljushållare hittats i samma utrymmen där det finns 
spår efter hantverk, bland annat benhantverk.37 Av de ljushållare som hittats i Stockholm kan få knytas 
till enskilda byggnader, men vid en undersökning med ovanligt många fynd av ljushållare, den i Storkyr-
kobrinken, hittades samtliga inom området närmast stranden och inte där merparten av kvarterets  
bostadsbebyggelse var belägen. En av hållarna hittades i ett knuttimrat hus, möjligen en skomakarverk-
stad, uppförd omkring 1300.38 I Visby är det i kvarteret S:ta Maria som ovanligt många ljushållare hittats. 
Inget försök har gjorts att knyta fynden till enstaka byggnader, men området präglas av trähusbebyggelse 
och bland annat hantverksaktivitet.  

 En annan specifik situation där ljus, till och med mycket ljus, har använts är stora fester. I inventariet 
som upprättades på Stora Benhamra i Uppland 1553 framgår att merparten av ljusstakarna fanns i för-
rådsutrymmen, tillsammans med annan utrustning som behövdes vid stora gästabud. Endast tre ljusstakar 
räknas upp bland de föremål som var i vardagligt bruk.39 Troligen är det också just i gästabudssamman-
hang som frälsets ljusanvändande verkligen skiljt sig från det i andra sociala miljöer. I Erikskrönikans skild-
ring av en ”stor ok höwelik” kunglig festsal i Lödöse 1313 är ljusen en viktig del av den storslagna festen. 
Firandet pågick i fyra dagar och ägde rum i en stor, temporär festsal av trä som det tagit tre månader att 
bygga. Väggarna var klädda med dyrbara tyger och det serverades importerade drycker och ädel kost. 
Vid festen sken ljusen, som var placerade på en bjälke, så starkt att de syntes på långt håll: ”Owan opit 
war thet hus./A en bielka stodho lius,/The brunno up gönom salin saa/At man them wäl en milo saa.”40  

Även om beskrivningen är något dramatiserad visar den, liksom andra festskildringar i Erikskrönikan 
från 1320–21, tydligt vad som ansågs vara viktigt vid en storslagen, kunglig fest och att ljuset hade en 
central roll i detta sammanhang. Som Herman Bengtsson har påpekat tycks det visuella, och även ljuden, 
ha spelat en vital roll i det höviska umgängeslivet. Öronbedövande musik, klang av metall och glada samtal 
beskrivs. Framställningen har delvis troligen den europeiska, högmedeltida riddarromanen som förebild.41 

Det är däremot inte helt tydligt vad detaljer i beskrivningen som “owan opit” syftar på. Erik Lundberg tolkar 
detta som att byggnaden hade ”fönster eller öppna gluggar” upptill, på väggarna. En annan möjlighet är att 
ljuset lyst genom taköppningar. Något som talar för att det är fråga om öppningar i väggarna är att det just är 
en festhall, med kontinentala förebilder, som skildras. Dessa har i regel varit försedda med högt sittande fönster.42  

Det är tänkbart att även de öppna fönster som kan beläggas i högmedeltida palatsbyggnader, och 
dessutom i flera av de gotländska stenhusen, både i staden och på landsbygden, på samma sätt har använts 
i kombination med artificiella ljuskällor. Med tanke på hur sparsamt ljus och belysning i övrigt har använts 
bör ljusen från festen i Lödöse ha varit anslående. Erikskrönikans påstående att den syntes på en mils avstånd 
kanske var en överdrift, men det är inte otroligt att den lysande hallen i augustikvällen var den enda 
ljuspunkten i ett i övrigt helt mörkt landskap och verkligen syntes på mycket långt håll. Även i staden har 
ljus använts för att manifestera fest och status. Någon utomhusbelysning fanns inte så när ljus användes 
vid festliga sammanhang var effekten sannolikt mäktig. Vid ett kungligt bröllop 1556 i Köpenhamn sattes 
minst 155 ljus och lyktor upp utomhus för att hylla brudparet.43 Överdådigt ljusanvändande och även 
ljusspel och fyrverkerier var ett återkommande inslag i den europeiska hovkulturen också under 1600- och 
1700-talet. Användandet av ljus gjorde att kvällen och natten i dessa sammanhang blev de högsta samhälls-
skiktens exklusiva tid på dygnet. Något senare användes fyrkverkerier och festlig belysning i de stora städer-
nas nöjesparker.44 Även sedan ljusanvändandet inomhus hade ökat i många sammanhang fortsatte ett över-
dådigt bruk att förknippas med festligheter och status. Jan Garnert påpekar att ljus användes på liknande 
sätt av såväl Årstafrun (1753–1841) som av chefen för Stockholms Handelsbank i början av 1880-talet.45  
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Ljusen hörde alltså i hög grad till festen, däremot är det tveksamt om de hörde till bordets dukning. 
Erikskrönikans festljus beskrivs som placerade på en bjälke – möjligen en upphängd sådan – inte på festbor-
det. Då måltidsscener avbildas under medeltiden finns det generellt inte heller några ljus eller lampor 
framdukade. I Heimskringla berättar Snorre Sturlasson (cirka 1179–1241) att det vid Olav Kyrres gästa-
budsbord stod ljussvenner vid de förnäma gästerna. Olav Kyrre framställs som någon som införde flera 
nyheter, både när det gällde bostadsstandarden där han sägs ska ha infört ugnar och halmbeströdda golv, 
och i klädedräkten. Möjligen hör ljusbärarna till dessa nya seder.46 Ett betydligt senare exempel på att 
ljusbärare anlitats vid fester kommer från 1400-talets Stockholm, där sådana hyrdes in till Helga lekamens 
gille.47 I övrigt anpassades, som Peter Brears har påpekat, sannolikt tiden då måltiderna intogs efter dags-
ljuset.48 Utifrån avbildningarna av måltidscener var det först under slutet av medeltiden och renässansen 
som ljus och ljusstakar blev en del av de högre samhällsskiktens borddukningar. Från den här tiden kan 
fler mässingsljusstakar och även ljuskronor beläggas från sekulära miljöer, främst i städerna. 

En ensam ljuskälla i en i övrigt mörk miljö – inom- eller utomhus – skapar ett upplyst rum, en ljuscirkel, 
men förstärker samtidigt mörkret runtom, som genom kontrasten mot ljuskällan uppfattas som ännu mör-
kare och svårare att se i än vad det hade gjort utan ljuset. Förutom vid specifika situationer där ljus krävdes 
kan därför en jämn, men låg belysning, exempelvis från glöden i härden, eller ingen belysning alls ha varit 
att föredra för den som ville kunna orientera sig i mörkret, både inne och ute. 

Värme, ljus och rum 
Något som haft inverkan på relationen mellan inom- och utomhus, inte minst i förhållande till ljus, är vilka 
aktiviteter som ägt rum på vilken plats. En skillnad, på ett generellt plan, mellan förhistoriska och medeltida 
gårdar är att det på de tidigare finns en större andel av aktivitetsspår utomhus, exempelvis härdar och 
andra anläggningar som använts för matlagning och hantverk.49 Under medeltid har eldstäderna, och 
med dem troligen en rad verksamheter, i högre grad flyttat inomhus. Möjligen kan man i den här me-
ningen tala om att det under medeltid blivit en större skillnad mellan utom- och inomhus. När det gäller 
användandet av ljus bör detta ha spelat en roll främst under de ljusare delarna av året då det åtminstone 
dagtid var ljusare ute än inne. Ljuset utomhus har sannolikt också utnyttjats för exempelvis hantverk även 
senare, medan matlagning och andra aktiviteter knutna till eld i högre grad tycks ha flyttat inomhus.  

I uppvärmda rum samspelar värme och ljus på flera sätt. Öppna eldstäder har, samtidigt som de gett 
värme och möjligheter att utföra aktiviteter som krävde värme, varit den huvudsakliga ljuskällan i många 
byggnader, i en del fall ända fram till mitten av 1800-talet. Det här gör att slutna eldstäder antas ha varit 
kopplade till ett ökat behov av belysning. Från senare, historisk tid finns det gott om exempel på att särskilda 
lysspisar eller andra anordningar inrättats och att annan form av belysning använts i de fall där den stora 
spisens eld till exempel stängts in bakom luckor.50 Det är dock osäkert om motsvarande lösningar använts 
under medeltiden. Den vanligaste formen av sluten eldstad under tidsperioden var rökugnen. Denna karak-
täriseras av att röken släpps ut genom eldningsöppningen, för att sedan vädras ut, exempelvis genom en 
rököppning i taket. Rökugnar har använts parallellt med öppna eldstäder under hela medeltiden.51  

I Uppland är de äldsta rökugnarna som undersökts daterade till vikingatid. De yngsta finns i lämningar 
efter byggnader från 1500–1600-tal. I Danmark påpekar Else Roesdahl att rökugnar hittats i vitt skilda 
sociala miljöer, från grophus till borgar,52 vilket till stor del överensstämmer med spridningsbilden i Upp-
land. Här har dock öppna eldstäder varit vanligast. Under tidig medeltid fanns dessa oftast antingen i 
husets mitt, som i långhusen, eller i dess hörn. Det har även funnits härdar placerade längsmed eller med 
dragning mot husets ena långsida. Från och med högmedeltiden har hörnplaceringen dominerat helt.  
I Sigtuna har hus med mitt- och hörnplacerade eldstäder funnits samtidigt i olika hus, på samma tomter, 
enligt ett mönster som tycks ha upprepats. Skillnaden har här kopplats till olikheter i husens användning. 
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Byggnaderna med mitthärd, belägna i den bakre delen av tomterna, har tolkats som hallar, där den öppna 
härden varit en samlingspunkt.53  

Att eldstaden placerades i hörnet istället för i rummens mitt förändrade förutsättningarna inte bara ur 
belysningssynpunkt, i och med att ljuskällan flyttades, utan måste också ha samspelat med det sociala livet 
och möbleringen. Det senare permanent placerade bordet kan sägas ha övertagit en del av härdens funkt-
ion som samlingspunkt och användandet av bord, även om det först var fråga om flyttbara sådana, kan 
ha varit en del av anledningen till att härdarna flyttades från rummens mitt.54  

Ändringen bör ha lett till att det arbete och den samvaro som skett runt härden nu flyttades en bit ifrån 
denna. Det finns dock inget som tyder på att fler belysningsredskap började användas i samband med att 
hörnhärdar introducerades. Ett ökat användande av belysningsredskap märks istället först under slutet av 
medeltiden, då placeringen sedan länge var etablerad. Om användandet av tillfällig belysning har ökat är 
svårare att avgöra arkeologiskt. 

Rökfyllda rum 
De öppna eldstäderna och rökugnarna har skapat rum som varit mer eller mindre konstant rökiga. Även 
om det har funnits rökutsläpp, till exempel i form av rökhål i taken, har röken och röklukten varit en 
beständig del av bostadsmiljön. Från platser där det långt fram i tiden funnits rökiga inomhusmiljöer, som 
i Setesdalen i Norge och nordvästra Skottland, finns det beskrivningar av hur dessa kunde upplevas, och 
hur röken påverkade rummen. Även om dessa sentida rökhus på flera sätt skiljt sig från de medeltida är 
skildringarna relevanta för förståelsen av de medeltida inomhusmiljöerna.  

I Setesdalen har stugorna haft en uppbyggd mitthärd som eldades två gånger om dagen, morgon och 
kväll. När alla hade lagt sig rakades aska över glöden. Den enda ljusöppningen var ljoren, som var byggd 
som en kista med lock. Över denna var ett genomskinligt skinn spänt. Längs tre väggar fanns fasta mull-
bänkar. Ett långt bord tog upp hela den ena kortsidan. Framför bordet stod i regel en rygglös bänk. Lösa 
pallar och stolar kunde också finnas. Inga bonader fanns på väggarna, men dessa vitfärgades emellanåt. 
Taket var svart av röken. Kristofer Visted och Hilmar Stigum menar att inredningen i stora drag var den-
samma som under medeltiden, men att vissa förändringar gjorts. Det skåp som ingick i stugans standardinred-
ning hörde till nyheterna. Användandet av trägolv var en annan förändring, som de menar skett efter inflytande 
från de nya stugorna, med skorsten.55 De skriftliga berättelser som finns från denna typ av eldhus innehåller 
blandade omdömen. Prästen R. Gjellebøl skrev på 1770-talet stugorna aldrig höll värmen om vintern, 
eftersom både dörren och takluckan behövde hållas öppen för att släppa ut röken. Även om man satt vid 
elden frös man om ryggen, menade han, och röken var mycket besvärlig. Författaren Arne Garborg (1851–
1924), som besökte ett eldhus under sommaren fascinerades däremot av det speciella ljuset från taköpp-
ningen, som gav starkt skiftande sken och skuggspel: ”attanfyri leikar skuggar og halvskuggar til og frå, so 
veggir og veggbenkir stundom stig fram og stundom glid burt, og oppunder mønsåsen strider loge-ljose med 
myrkre og den kvervearande røykkrullen på ein underleg trollsk måte.” Även målaren Adolph Tidemand 
(1814–1876) beskriver det speciella ljuset som både kom av takfönstret och röken uppe under taket.56  

De rökugnar som fanns i delar av Vestlandet skapade liknande förhållanden. En stor skillnad för inom-
husmiljön var att rökugnen kunde magasinera värmen på ett annat sätt än härden, men den gav samtidigt 
mindre ljus. Även rökugnen eldades morgon och kväll och röken släpptes ut genom ljoren. Den typ av 
rökugn som användes av den från början finska befolkningsgruppen i gränsområdet mot Sverige var större 
och eldades endast en gång om dagen. Stugorna på Vestlandet hade i regel trägolv, även om ytan framför 
rökugnen, och i vissa fall även under ljoren, var stenlagd. Däremot fanns troligen inte glasfönster i stu-
gorna före 1800-talet. I en skildring från 1817 påpekar prästen Lærdal att stugan var ganska stor men 
bara hade ett eller två små fönster, med ett par rutor, i ena hörnet av stugan. Han anmärker att röken var 
svår att stå ut med för en som inte växt upp i ett sådant hus och fortsätter med att berätta att några få 
bönder i trakten börjat bygga glasstover, med riktiga fönster, kakelugnar och övervåningar. Denna typ av 
hus var både sundare och bekvämare, menade prästen, men den gamla vanan att bo i rökstugor var så 
stark att sådana fortsatte att byggas även då man hade kunnat välja att uppföra ett mer modernt hus.57 
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Liknande skildringar finns från ”blackhouses” på Lewis i nordvästra Skottland, där Catriona Mackie 
pekar på motståndet då myndigheterna vid upprepade tillfällen försökte förmå bönderna att ändra sitt 
bostadsskick under 1800-talet. Husen saknade vid denna tid såväl skorstenar som fönster. Besökare vittnar 
om rökdimmor som, i kombination med frånvaron av fönster, gjorde rummen dunkla. De få sittmöblerna 
runt härden – pallar och stenar – var låga för att de sittande skulle kunna hålla huvudet under den tjockaste 
rökdimman. Röken innebar dock inte bara nackdelar. Den spred och höll kvar värmen i rummet, höll 
ohyra borta och konserverade det på virkesbristens Lewis mycket värdefulla timret. Halmtaken, som röken 
filtrerades igenom, användes som näringsrikt gödsel när det byttes ut en gång om året. De här fördelarna 
kan ha bidragit till motståndet mot myndigheternas påtryckningar.58  

Även om röken i medeltida byggnader hade påtagliga hälsoeffekter, bland annat infektioner i bi-
hålorna59 är det troligt att den, liksom på Lewis, inte enbart sågs som någonting negativt. Röken och 
lukten av rök var sannolikt något som, liksom mörker, dunkel och skuggspel, förknippades med inomhus-
miljöer under medeltiden.  

Rökfria rum 
Till skillnad från rökugnen har flertalet av de slutna eldstäderna eller uppvärmningssätten under medelti-
den syftat till att skapa rökfria rum. Biläggarugnar och hypocauster är sådana exempel. Här sker eldningen 
i ett annat utrymme än det som värms upp, vilket gör att det i regel skapas både rökiga och rökfria utrym-
men i samma byggnad. Teknikerna har introducerats via aristokratiska och urbana miljöer i Europa där 
rökfria stugor värmts ifrån ett intilliggande rum. Flertalet av de hypocaustanläggningar som kunnat kon-
stateras i Sverige hör till kloster, men spår av liknande uppvärmningssystem har också hittats i borgar, 
som Glimmingehus och Åbo slott.60 I Åbo har också en konstruktion i rådhuset från 1440-talet tolkats som 
en möjlig hypocaustanläggning.61 

Få av fynden från Uppland och Gotland är daterade, men de hör både till hög- och senmedeltida 
sammanhang. I Stockholm har hypocaustugnar troligen funnits i Klara kloster och Helgeandshuset samt, 
mer osäkert, vid franciskankonventet på Riddarholmen. Även från Uppsala finns fynd från Helgeandshu-
set och franciskankonventet. Ytterligare ett fynd, som inte kunnat knytas till någon enskild byggnad, kom-
mer från kvarteret S:ta Brita. Även vid biskopspalatset på Biskops-Arnö har ett fynd gjorts. I Visby har 
franciskanernas länga vid S:ta Katarina kyrka och Solberga kloster haft hypocaustugnar. Dessutom har 
en sådan konstateras i lämningarna efter en byggnad intill Helgeandskyrkans ruin. Möjligen hör även 
denna till Solberga kloster, som flyttade till platsen senast omkring 1400.  

Biläggarugnar eldas från baksidan, i regel från ett intilliggande rum. Lämningar efter en sådan i Viborg 
i Danmark, daterad till 1100-talet, utgör troligen det äldsta exemplet från Norden.62 Från landsbygden i 
Uppland finns ett fåtal exempel på undersökta anläggningar som troligen är rester efter någon form av 
biläggarugnar. Två av dem hör till byggnader med dateringar till 1300-tal. Den ena finns på den förmo-
dade lågfrälsegården ”Giplinge”, den andra vid Lilla Ullevi, som bland annat utmärkt sig genom ett ovan-
ligt fyndmaterial. Vid Lilla Ullevi har ugnen varit uppbyggd på husets utsida. En liknande, utanpåliggande 
anläggning har undersökts i Äggelunda och där daterats till 1500-talets första del. Möjligen finns ytterli-
gare ett exempel från Mälby. Linné beskriver en liknande konstruktion på en resa genom Idrefjällen 1734, 
en koja med en liten cylindrisk eldstad utanför. Denna eldades utifrån men hade ett litet hål in mot rum-
met. När veden brunnit rann glöden in genom öppningen varvid rummet värmdes upp utan att fyllas med 
rök. Något rökhål behövdes därför inte i kojan. Möjligen var bakgrunden i det här fallet snarast att man 
inte ville släppa in mygg, något som Linné återkommer till som en nackdel med taköppningarna.63  

De äldsta kakelugnarna var biläggarugnar inklädda med keramikkärl, senare pottkakel. De tidigaste 
beläggen finns från alpområdet i dagens Tyskland, Schweiz och Österrike, från 700–1000-talet. I Lübeck 
är pottkakelugnar kända från omkring 1200 och från 1200- och 1300-talet har fynd gjorts vid flera av de 
danska klostren. Konstruktionen bibehölls ungefär fram till mitten av 1700-talet, då fronteldade kakelug-
nar med rökgångar istället började användas.64 Från Stockholm kommer ett av de tidigaste exemplen från 
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Svartbrödraklostret, där fynden daterats till 1300–1400-tal. Även i Visby har pottkakel med dateringar till 
1300–1400-tal hittats (se kapitel 4 och 5). I Åbo hör de tidigaste fynden till 1400-talet. Liisa Seppänen 
påpekar att de tidiga kakelklädda ugnarna här inte behöver ha kombinerats med skorstenar. Fortfarande 
under tidigt 1600-tal var troligen bara hälften av byggnaderna här försedda med sådana.65 

Det tidiga pottkaklen var i regel enkla och odekorerade. Visserligen kunde mönster förekomma i botten 
av skålarna, som också genom sin yttre form gav prydande ugnar, men det var framför allt under senmedel-
tiden kaklet fick en mer utpräglad, dekorativ funktion. Då började nisch- eller skålkakel, som var halvcylind-
riska och murades in med öppningen utåt, tillverkas. Framsidan var ofta dekorerad med figurer och gotiska 
arkitekturornament.66 Det senmedeltida nischkaklens former var i hög grad hämtade från den gotiska arki-
tekturen och kyrkorummens utsmyckning. Formerna återkommer i helgon- och altarskåp, i korbänkar, vägg-
nischer, fönsteröppningar – och i glasmålningar. Kakelugnarna var i hög grad en del av de världsliga rum-
mens utsmyckning, men de hade även ett religiöst innehåll, som förändrades efter reformationen.67  

Nischkakel från 1400-talet har hittats i Stockholm, bland annat vid Slottet, och i Visby. Det tidigaste 
kaklet importerades troligen från Tyskland. I Stockholm finns kakelugnsmakare omnämnda från senare 
delen av 1400-talet och framåt och spår av kakeltillverkning har bland annat hittats längs Norrmalms 
västra strand.68 I lager från andra halvan av 1500-talet är en tredje typ av kakel, det flacka blad- eller 
rumpkaklet, mest frekvent i denna stad. Detta hade en mönstrad sida utåt och kunde även kombineras 
med nischkakel, som i så fall placerades i ugnens övre del. Pottkakel tycks dock ha fortsatt användas  
parallellt ungefär fram till 1600-talets mitt.69 De nya typerna av kakel gjorde i hög grad ugnarna till en del 
av rummens utsmyckning. Under samma tid som kaklet blev mer frekvent i Stockholm försågs också fler 
rum med glasfönster och i en del fall vägg- och takmålningar. I Uppsala tycks pottkakelugnar, att döma 
av fyndmaterialet, ha varit mer ovanliga än i Stockholm. Även här märks dock ett ökat användande av 
dekorerade kakelugnar under andra halvan av 1500-talet. Samma förändring i interiören märks i Visby, 
med fler fynd av reliefkakel från framför allt 1500- och 1600-tal, även om keramiska kakelugnar här tro-
ligen var mer sällsynta än i Uppland. Linné skriver 1741 att ”kakelugnarna” i Visby under denna tid i 
regel var av järn och att de köptes in från Norge.70 På Gotland har liknande interiörer, med målad dekor 
och glasfönster, även funnits på större gårdar på landsbygden, troligen främst i högstugor. Det är oklart i 
vilken utsträckning samma typ av inredningar förekommit utanför frälsemiljöer på landsbygden i Uppland. 
Kakelugnar tycks, utifrån de fynd som har gjorts, ha varit sällsynta i dessa sammanhang före 1700-talet.71 

Utifrån undersökningar i Kalmar påpekar Annika Jeppson och Göran Tagesson att kakelugnar under 
1600-talet här inte enbart förekom i högstatusmiljöer. De visar också att det förekom att äldre kakelugnar 
återanvändes i nya sammanhang, vilket det också finns exempel på från Stockholm.72  

Fram till andra halvan av 1600-talet bar i stort sett allt kakel mörka färger, brunt eller grönt, senare svart. 
Under 1700-talets började istället vitt och huvudsakligen slätt kakel att användas.73 På Skokloster installera-
des tre ljusa kakelugnar 1670, vilka kan ses som en föregångare till 1700-talets kakelugnskonstruktion med 
värmemagasinerande rökgångar. Troligen eldades dessa också direkt och inte genom biläggarugnar.74 

Förändringarna i kakelugnarnas färgskalor påminner med andra ord om de i de samtida fönstren, som 
i regel var gröntonade och generellt mörkare under 1600-talet, och gjordes större och ljusare under 1700-
talet – samtidigt som belysning, bland annat ljusreflekterande belysning, började användas i högre grad.  

Ett annat sätt att skapa rökfria miljöer var med hjälp av rökgångar och skorstenar. Spisar med skor-
stenar nämns i 1400-talets tänkeböcker i Stockholm. Som Kristofer Visted och Hilmar Stigum påpekar 
användes dock ordet skorsten, som lånats in från plattyskan, både på detta språk och i Skandinavien under 
medeltiden inte bara om det vi idag skulle kalla skorstenar, utan även om rökfång med rökledningar i trä. 
Även under efterreformatorisk tid råder det en del oklarheter kring, eller kanske snarare variation i, hur 
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begreppet använts. Det kan syfta på rökfång och kanal, men även på både skorsten och spis.75 Vid arkeo-
logiska undersökningar är det ofta svårt att avgöra hur rökutsläppet från en eldstad skett. I Uppland har 
möjliga spår av skorstenar hittats bland annat vid Herresta, i två byggnader från cirka 1400–1500. På 
Gotland kan skorstenar beläggas tidigare. I flera murade, högmedeltida byggnader finns spår av eldstäder 
som haft en stor, relativt högt sittande kåpa varifrån röken har letts ut genom en murad kanal. Spår efter 
den här typen av anläggningar har hittats i ett fåtal byggnader, både i Visby och på landsbygden. I de 
flesta av de stenhus som undersökts har det dock inte gått att avgöra hur röken släppts ut. Att inmurade 
spisar med en öppen härd framför har varit vanliga är däremot tydligt.  

I Norge har ärkebiskopsgården i Trondheim och Akershus, uppförda under 1240-tal respektive runt 
1300, haft murade rökgångar. Skorsten finns även omtalad från ärkebiskopens gård Rørvik på Ytterøy, 
med hus byggda före mitten av 1400-talet. Vid slutet av samma århundrade finns bland annat en stuga 
med skorsten omnämnd på kungsgården i Jämtland. 76 

Liksom de övriga, rökfria uppvärmningssätten skapade skorstenarna andra förutsättningar för inom-
husmiljön. Från andra halvan av 1800-talet och framåt har flera forskare sett introduktionen av väggföns-
ter som en konsekvens av skorstenens utveckling. Erik Lundberg uttrycker det som att fönstren blev ”rök-
hålens efterträdare”, Sigurd Erixon som att de flyttade ned från taket.77 I bondgårdarnas bostadshus me-
nade Erixon att denna förändring ägde rum under 1500- och 1600-talet.78 Ett liknande samband har 
föreslagits mellan användandet av kakelugnar och fönster, där den slutna uppvärmningsformen skulle ha 
föranlett ett ökat dagsljusinsläpp.79 Kristofer Visted och Hilmar Stigum är något mer försiktiga vad gäller 
sambandet mellan fönstren och de skorstensförsedda spisarna: ”En kan diskutere om dette var betinget av 
peisen, men det er iallfall sikkert at det er nydannelser som fulges at.”80  Författarna pekar på att de första 
spisarna i Norge inte förändrade stugornas utformning. Spisen ersatte härden, men hölls öppen åt två håll 
så att den även fortsättningsvis kunde ge ljus. Det som påverkade mer var tillbyggnaden av en ovanvåning, 
som medförde att taköppningen inte längre kunde ge ljus i husets bottenvåning.81 En lösning på detta var 
att sätta in ett fönster i väggen. Inner- eller undertakets betydelse i det här sammanhanget betonas även 
av Peter Sjömar, som ser detta som en del i en önskan att åstadkomma bättre isolerade byggnader. Även 
i timringstekniken märks en strävan efter bättre isolering och i dörrkonstruktionerna kan samma tendens 
skönjas från 1200-talet och fram till 1600-tal.82 Karin Rosberg påpekar att den stora vinsten med att bygga 
knuttimrade hus var just att dessa var lättare att isolera. Hon frågar sig i detta sammanhang också varför 
tekniken inte anammades tidigare, i ett område med tillgång till virke och med kontakter österut, där 
byggnadssättet använts längre.83 Else Roesdahl och Barbara Scholkmann menar vidare att anledningen 
till de få och små öppningarna i den tidiga medeltidens hus var en önskan att hålla värmen inne. Kanske, 
menar de, har det även funnits säkerhetsskäl.84  

Isolering och värmeekonomi har däremot knappast varit det som avgjorde utformningen av järnål-
derns byggnader och det finns även exempel på senare byggnader där detta inte prioriterats. Ett exempel 
som tidigare nämnts är Carl von Linnés beskrivning av böndernas hus på Gotland, där spjäll saknades 
och grunderna dessutom inte isolerades. Spjäll sattes inte in trots klagomål och förordningar. Till en viss 
del återspeglar detta sannolikt att det på de flesta delar av ön fanns relativt gott om bränsle, vilket möjlig-
gjorde att elden kunde få brinna för jämnan. Det är dock även möjligt att se bruket av värme inomhus 
som en parallell till det jag diskuterar här – användandet av ljus. I vilken mån värme, över den grundnivå 
som krävs för människors överlevnad, förväntas vara en del av en bostad är knappast en självklarhet. 
Linnés kommentar att ”den är ej rädd om värmen, som ej behöver spjäll”85 är sarkastisk men kanske just 
fångar en annan inställning till uppvärmning än vad han förväntade sig.  
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Det är troligt att attityden till värme och isolering, liksom till ljus, ändrats i takt med att synen på 
inomhusmiljöer och inredning gjort det. De tekniska förändringarna har sannolikt skett i samspel med 
nya förväntningar, men sambanden mellan de olika komponenterna är knappast enkelriktat eller meka-
niskt. Det finns exempel på att det varit möjligt att kombinera öppna eldstäder, utan skorsten, med inner-
tak. Linné beskriver stugor vid Stenshuvud, där stugorna hade väggfönster och innertak men inte var 
försedda med någon skorsten. Röken från ugnen gick istället ut genom dörren.86 De nyss nämnda got-
ländska stugorna är ett exempel på att det gått att sätta in spisar med skorsten utan att isolera grunden 
eller använda spjäll. Fönster är vidare inte nödvändiga i ett rökfritt rum, lika lite som de är det i ett rökfyllt, 
men de går att kombinera med båda miljöerna. I ett rökfritt rum gör dock ett fönster större skillnad för 
möjligheterna att se fler sorters inredningsdetaljer, vilket jag återkommer till. Även om det finns en större 
anledning att använda väggöppningar i rum med innertak och övervåningar ger det faktum att skorstenar 
och innertak började användas inte heller någon förklaring till att väggfönster inte använts tidigare. Det 
finns ingen motsättning mellan sådana och öppna eldstäder eller rökugnar, vilket senare tiders fönsterför-
sedda rökstugor visar.87 Utifrån det medeltida sättet att använda fönster var det inte självklart att taköpp-
ningen behövde ersättas med ett nytt dagsljusinsläpp.  

Skorstenar, fönster, innertak och även flerrummiga husplaner, som jag återkommer till strax, var alla 
viktiga delar i ett nytt bostadsideal, men sambandet mellan dem är kanske, som Visted och Stigum anty-
der, inte i första hand funktionellt, utan kulturellt. Det har funnits olika sätt att kombinera de skilda ele-
menten på, vilket inte betyder att alla kombinationer var lika lyckade och fick efterföljare, men kanske att 
de olika delarna inte sågs som självklart sammanhörande i samtiden. 

Utblickar 

Bostadsrum och bostadsideal 
I de nya bostadsideal där fönster, innertak och rökfria uppvärmningsanordningar var viktiga delar, ingick, 
som redan nämnts, också nya former av dekorerade inredningar. Liksom fönstren inte bara försåg  
bostadsmiljöerna med ljus som gjorde dekorer och färger urskiljbara på andra sätt än tidigare utan också 
själva ingick i rummens utsmyckning, gjorde även eldstaden, eller värmekällan, det. Förutom de redan 
nämnda kakelugnarna är dekorerade järnspisar och öppna spisar exempel på detta. Under samma tid 
ökade också bruket av belysningsredskap, som mässingsljusstakar och även takkronor, i samma bostads-
miljöer – framför allt i städer och i frälsesammanhang.  

En annan del av förändringarna är en ökad indelning av bostadshusen i fler rum. Även denna omda-
ning märks först det övre samhällsskiktet. I Uppland syns förloppet på landsbygden förutom i frälsemiljö-
erna tidigast i prästgårdar, där det kan följas från slutet av 1500-talet. De största ändringarna i denna 
riktning skedde dock under 1600- och 1700-talet.88 I Uppsala pekar Lars Ersgård på ett nytt framhävande 
av bostaden och av förändringar av utformningen av den under 1500-talet.89 Här har dock inte bostads-
husen regelmässigt flyttat fram till gatan och som Johan Anund har påpekat hade byggnadsskicket inte 
samma merkantila prägel här som exempelvis i Stockholm, utan färgades mer av den kyrkligt-administ-
rativa sfärens mer konservativa och aristokratiska drag.90  

På Gotland märks en uppdelning i fler rum i prästhusen redan under högmedeltiden, efter 1200-talets 
mitt. Två exempel är prästgårdarna i Linde och Lärbro som försågs med en extra kammare jämfört med 
de tidigare planlösningarna. Gunnar Svahnström sätter detta i samband med direktiv utfärdade vid ett 
provincialkoncilium i Skänninge 1248. En påvlig legat inskärpte här bland annat kravet på att prästerna 
skulle leva i celibat. Vidare underströks deras skyldighet att härbärgera kyrkliga och världsliga dignitärer. 
Linköpingsbiskopen uppmanade vid sina visitationer 1248 och 1255 prästerna på Gotland att följa dessa 
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bestämmelser och Svahnström menar att det var mot bakgrund av detta som fler rum inrättades. Även 
vissa av bondgårdarna försågs dock med ytterligare en kammare vid samma tidpunkt, något som delvis 
talar emot Svahnströms resonemang.91 

I övrigt förknippas förändringarna främst med senmedeltid och tidigmodern tid och med städerna – 
kanske för att det var här som de skedde snabbast och i störst skala, vilket förutom med ändrade bostads-
ideal också hade att göra med städernas och borgarnas förändrade sociala roll, med att en mer särpräglat 
urban kultur växte fram under senmedeltiden och med en generellt ökande konsumtion. I detta samman-
hang har också inflytandet från Hansan lyfts fram. David Gaimster, som företräder denna linje, menar att 
ett hanseatiskt inflytande märks i städerna i Skandinavien från 1400-talet och framåt och att det i detta 
ingick normer om inredning och bekvämlighet.92 När Liisa Seppänen presenterar förändringarna i det 
senmedeltida byggnadsskicket i Åbo menar hon att dessa kan ses mot bakgrund både av ett direkt och 
indirekt inflytande från Hansan, genom en inflyttning av tyska borgare och influenser från de mellan-
svenska städernas byggnadsskick.93  

På en mer generell nivå var påverkan från den nordeuropeiska högstatuskulturen dock knappast någon 
nyhet under 1400-talet. Det var snarare formen för detta som hade ändrats och som sagt vilka grupper 
som inkluderades i ett övre samhällsskikt. På Gotland, där handeln och handlarna redan tidigt hade den 
mest framskjutande platsen i stadsrummet, hade de byggnader som var förknippade med handeln senast 
under högmedeltid en hög status och en representativ karaktär och – om fönster, avträden och avlopp är 
ett mått på detta – ett för tiden stort mått av bekvämlighet. 

Liksom förändringarna av uppvärmningssystemen har setts som sammanhängande med flervånighet 
har de också diskuterats som en del av förändringen mot flerrummiga bostäder generellt. Rainer Atzbach, 
som menar att det rökfria rummet som koncept hörde samman med utvecklingen av kakelugnen och att 
både uppvärmningssättet och idén om en rökfri stuga exporterades från alpområdet, påpekar att detta 
påverkade byggnadernas grundplan i och med att det rökfria rummet skildes från köket, där eldandet 
skedde. Den rökfria stugan utgjorde ur detta perspektiv grunden till de flerrummiga husplaner som kom 
att bli dominerande under senmedeltiden.94  

Det är tydligt, som Atzbach visar, att det rökfria rummet var en viktig del i ett nytt bostadskoncept, 
med fler uppvärmda rum och andra typer av inredning. Liksom när det gäller sambandet mellan rökfri 
uppvärmning och väggplacerade fönster är dock inte heller denna relation helt entydig. De båda kompo-
nenterna, rökfri uppvärmning och uppdelning i flera rum, följs inte automatiskt åt utan förekommer även 
separat. De utanpåliggande eldstäderna i Uppland visar att rökfri uppvärmning kunde åstadkommas även 
utan en indelning i flera rum. Rökfria rum kunde också, som i Norge, inrättas i en nyuppförd, separat 
stuga. I de högmedeltida, flerrummiga husplanerna på Gotland, i bland annat prästgårdarna, finns det 
vidare exempel på flerrummiga planlösningar som inte är tydligt kopplade till rökfri uppvärmning. I Linde 
prästgård har exempelvis det som tolkats som kök och dagligstuga inte varit belägna intill varandra. Båda 
rummen har separata eldstäder. I andra fall, som i Kattlundshuset, visar däremot rökanordningen och 
placeringen av eldstaden på en vilja att skapa ett rökfritt rum. 

En annan diskussion berör planlösningarnas rumsliga struktur i förhållande till individen, hushållet 
och det offentliga. Den ökade uppdelningen av bostadshusen i flera rum under tidigmodern tid har av 
bland andra James Deetz och Matthew Johnson diskuterats som avspeglande en betoning av det privata, 
och en ökad segregering mellan människor, eller kategorier av människor. Johnson kallar processen closure 
eller enclosure och drar paralleller till de samtida processerna i landskapet. Det tidigare gemensamma, enda 
bostadsrummet ses ur det här perspektivet som avspeglande ett samhälle där det kollektiva betonades.95 
Christina Rosén anammar resonemanget då hon analyserar förändringarna i bostadsskicket i Halland 
under tidigmodern tid. Hon visar att stadsgårdarna i Halmstad förändrades påtagligt under 1500- och 
1600-talet och att bostadshusen blev allt mer rumsligt avgränsade och indelade internt och ur denna syn-
vinkel mer slutna. På landsbygden skedde motsvarande förändringar i bostadshusen inte förrän under sent 
1700-tal. Rosén använder begreppet särskiljandets kultur för att beskriva detta. Hon lyfter fram att föränd-
ringarna i planlösning, användandet av kakelugnar som gjorde att fler rum kunde värmas upp och de 

                                                        
91 Svahnström 2013, s. 83 
92 Gaimster 2002, s. 202; Majantie 2007, s. 41 
93 Seppänen 2014, s. 9 
94 Atzbach 2014 
95 Deetz 1996, s. 161–164; Johnson, M 1990, s. 253–254; 1993; 1996, s. 80–87; Thomasson 1997, s. 220, 223–224; 
Poulsen 2003 



rökfria miljöer som skapats tillsammans med glasfönstren var en del av det som präglade den nya tidens 
bostadskultur.96 På Färöarna är detta tydligt genom att den nya stugan kallades just glasstuga.97  

Samtidigt som särskiljandet alltså kan ses som en betoning av det privata skedde förändringar i närmast 
motsatt riktning, vilket både Joakim Thomasson och Christina Rosén påpekar. Bostadshusen, som tidigare 
varit placerade inne på gårdarna flyttade, som Jan Erik Augustsson tidigare visat, i många städer fram till 
mer offentliga lägen utmed gatan. Att gatufasaden försågs med glasfönster innebar nya möjligheter till 
insyn och ur den aspekten ökad offentlighet, även om effekten, som Rosén påpekar, begränsades av föns-
terglasets karaktär. Medan uppdelandet av bostadshusen kan tolkas som en strävan efter avskildhet visar 
alltså bostadens framflyttande mot gatan och glasfönstren på en ökad grad av öppenhet gentemot ytter-
världen. Thomasson beskriver motsättningen som att det privata var ”inaccessible but public”.98  

En annan aspekt av förändringarna var att bostaden och de representativa utrymmena integrerades 
med varandra, byggdes ihop, i högre grad än tidigare. I frälsets borgar märks detta redan under senme-
deltiden.99 Framflyttandet av representativa bostadshus till gatan kan även ses ur detta perspektiv. Bosta-
den fick, som helhet, en mer offentlig, eller snarare officiell, prägel än tidigare. I Visby är förändringen 
tydlig. Här flyttade de tidigare undanskymda bostäderna fram till en hedersplats längs gatan, ofta i om-
byggda packhus där nya fönster togs upp, och fick en mer representativ prägel.  

De glasförsedda fönstren i de nya, presentabla rummen fyllde bara delvis samma funktion som de 
tidigare, öppna varianterna. Innan större, ljusare rutor började användas var möjligheterna begränsade 
att se in i ett rum utifrån och även om det gick att titta ut var utsikten inte heller en del av rummet i någon 
högre grad innan ljusare glas och större rutor började användas. Små, gröntonade rutor i kombination 
med mörka linjer av blyspröjs bidrog, tillsammans med ljuset utifrån, till rummens utsmyckning men i 
mindre grad till kontakten med det som fanns utanför. Utifrån var det kanske framför allt det artificiella 
ljuset som syntes, och den ökade användningen av belysningsredskap av ljusreflekterande mässing kan 
förmodligen ses i ljuset av detta. Både genom att glasfönstren i sig var exklusiva under senmedeltid och 
tidigmodern tid och genom att belysning i annat än tillfällig form var det, kunde dessa bidra till att under-
stryka byggnadsinnehavarnas status. Däremot ändrades möjligheten till direkt uppvisning av det som hände 
i byggnaden, och de representativa utrymmena skulle ur denna synvinkel kunna beskrivas som officiella 
snarare än offentliga. Fasadernas mer enhetliga, representativa prägel betonade inte heller på samma sätt 
som tidigare de enskilda rummen eller de enskilda gästerna, utan i högre grad byggnaden som helhet.  

En kronologiskt avlägsen parallell till diskussionen om öppenhet och slutenhet finns i hur modernism-
ens byggnader beskrivs. I modernismens arkitektur eftersträvas öppenhet, såväl invändigt i byggnader som 
i förhållande till den yttre miljön. Det upplösta rummet är tänkt att sammanbinda det yttre och det inre. 
Utsikten, och det som finns utanför, ska vara en del av det inre rummet.100 Nya byggnadstekniker och 
material som stål och betong har möjliggjort detta, genom att det blev görligt att skapa icke bärande 
fasader med stora öppningar.101 Medan den tidigmoderna sluten- och avskildheten har förknippats med 
en ökad betoning av det privata har modernismens öppenhet istället satts i samband med en accentuering 
av individen. Här är argumentet att öppenheten gör individen mer synlig och därmed skapar möjligheter 
till bedömning och erkännande från samhället utanför.102 

Exemplet visar att sambandet mellan öppna och slutna planlösningar inte per automatik avspeglar 
betoningar av individ respektive kollektiv. Uppdelningen i fler rum under senmedeltid och framför allt 
tidigmodern tid behöver inte betyda en ökad betoning av det privata, utan skulle också kunna ses som en 
förändring i hur offentligt och privat organiserats rumsligt och uttryckts. 

Skillnaden kan också diskuteras som en förändring i individens förhållande till rummet eller platsen. 
Kate Giles lyfter fram att det finns en skillnad i hur detta beskrivs under medeltid jämfört med under 
renässansen, under 1400- och 1500-talet. Synsättet skiftade från ett som var influerat av det aristoteliska, 
där rummet sågs som en orörlig behållare, till ett där individen var i centrum och detta centrum följde 
med och förflyttade sig i ett rum, eller rymd, som var oändlig.103  
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Även användandet av fönster och ljus visar på spänningsfältet mellan det öppna, offentliga och det 
privata, avskilda. En del av uppdelningen av bostäderna var kopplad till en ökad förekomst av enskilda 
sovkammare. Det gemensamma sovandet fortgick, främst på landsbygden och framför allt vintertid, både 
under 1700- och 1800-talet.104 Även på den här punkten märks dock ett ökat mått av avskildhet – inom 
det gemensamma rummet. Under loppet av 1700-talet började fler och fler avskilda sovplatser att inrättas, 
exempelvis i form av alkover och sängar med förhängen, även om merparten av sovplatserna fortsatte att 
finnas i den gemensamma stugan.105 Samtidigt togs fler fönster upp i bostadshusen och små, rörliga ljus-
stakar och lampor blev vanligare, möjligen delvis som en följd av det alltmer uppdelade sovandet. Fönstren 
gjorde bostadsrummen ljusare och mer öppna utåt.  

Även kombinationen av ett ökat användande av fönster och belysning och ett mer uppdelat sovande 
är alltså delvis motsägelsefull. De nya bostadsrummen var både mer privata och avskilda än det tidigare, 
gemensamma rummet, men också mer öppna och synliga, även om effekten av förändringen till en början 
dämpades av fönstrens utformning. Det är möjligt att det ökade ljusinsläppet och ljusanvändandet, liksom 
i vissa sociala miljöer bostadens mer officiella prägel, var något som samspelade med eller bidrog till en 
önskan om ökad avskildhet. Även i ett gemensamt rum kan rumsliga indelningar finnas, som inte alltid är 
fysiska. Ett exempel är indelningen i olika zoner i encelliga, enkla bostäder som beduintält eller samiska 
kåtor, vilka rumsligt strukturerade aktiviteter och människor, bland annat utifrån kön.106 De gemensamma 
rummens slutenhet och olika grader av mörker kan ha varit något som underlättat upprättandet av en 
relativ, icke fysisk avskildhet i det gemensamma rummet, vilket alltså förändrades med ett ändrat använ-
dande av fönster som gav ett större ljusinsläpp och en ökad öppenhet.  

Slutna och öppna rum 
Om de medeltida bostadsrummen i egenskap av gemensamma utrymmen kan betraktas som öppna kan 
de, liksom medeltida rum generellt, ur andra aspekter i högsta grad beskrivas som slutna. Utifrån ett 
fönsterperspektiv skulle de byggda rummen från tidsperioden övergripande kunna graderas i tre zoner, 
där det i den första rådde en mer eller mindre total slutenhet. Alla undantag från, öppningar i, denna 
slutenhet var särskilt motiverade – av behov av att släppa ut luft eller ut rök, eller av att skapa ledljus i 
ett utrymme. Kontakten med yttervärlden var här minimerad. Merparten av alla byggda rum under 
medeltiden ryms inom denna kategori.  

I nästa zon, eller typ av rum, fanns enstaka fönster, till och med glasförsedda sådana. Inom kategorin 
återfinns nattstugor på frälsegårdar och kanske kammare och högstugor på de gotländska prästgårdarna. 
Där glasfönster fanns utgjorde dessa i första hand en del av utsmyckningen, men förekomsten av fönster 
gör ändå att det går att tala om en högre grad av öppenhet jämfört med de helt slutna rummen. Möjligen 
kan även rum med mindre, kopplade fönsteröppningar föras till denna kategori.  

I den tredje zonen finns rum med öppna fönsteröppningar, där öppenheten troligen var en viktig del 
av rummens karaktär. Här har antagligen möjligheten till exponering utåt, både av grupper och individer, 
varit viktig. Även utsikten var av stor betydelse i dessa sammanhang, som främst återfinns i frälsemiljöer, 
men även exempelvis i påkostade packhus i det högmedeltida Visby. Förutom rum med öppna fönster 
kan gallerigångar räknas in i denna zon, och i förlängningen också svalgångar. 

Svalgångar och utkragningar förklaras ofta som sätt att bemöta stadens trängsel och utnyttja gaturum-
met, men de kan samtidigt ha varit en del av det som gav byggnaderna en representativ karaktär – sval-
gångarna genom att de fungerade som eller anspelade på en arena för uppvisning och utkragningarna 
genom att de accentuerade en våning och kanske också genom att de anspelade på den funktion som 
gallerigångar och svalgångar hade. Att utbyggnaderna inte enbart har varit motiverade av platsbrist är 
tydligt eftersom samma element har använts även på landsbygden. I Visby finns dessutom ett intressant 
exempel från 1200-talet där en del av ett byggnadskomplex, det så kallade Häggska huset, medvetet upp-
förts som indraget från gatulivet, för att få plats med en svalgång längs husets sida.107 Detta tyder på att 
svalgången var något som eftersträvades i sig, att den i det fallet inte var ett sätt att möta platsbrist.  
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Utifrån det här fönsterperspektivet går det alltså att beskriva en indelning i mer och mindre öppna och 
slutna rum och zoner, där både bostadshus och förrådsutrymmen under medeltiden hörde till det minst 
öppna och där det i vissa fall fanns en mellanzon mellan det slutna inre och yttervärlden. 

När bostadsforskaren Ola Nylander identifierar hur människor uppfattar byggda rum påpekar han att 
det är genom öppningarna i väggen vi får vetskap om och tillträde till rummet. Öppningarnas storlek och 
antal, i kombination med väggarnas tjocklek och utformning såsom dessa uppfattas genom öppningarna, 
avgör upplevelsen av öppenhet respektive slutenhet.108 I de medeltida byggnaderna har vetskapen om och 
tillträdet till rummen generellt varit mycket begränsad utifrån. Öppningarna har varit små och i många 
fall suttit på ställen som inte gjort det möjligt att se in eller ut utan att klättra upp eller åtminstone ställa sig 
nära intill gluggen. Byggnadssättet, med en generell frånvaro av väggöppningar utöver dörren och med 
encelliga hus som grundkoncept, har skapat en slutenhet som gör att rummen, framför allt förvaringsrum-
men men även rum i stort, på flera sätt liknat lådor, moduler, som ställts ensamma, bredvid eller på varandra, 
med separata ingångar och lås. Om kyrkorna liknats vid smyckade relikskrin kan de slutna, profana bygg-
nadskropparna närmast liknas vid stora förvaringskistor, med en öppning och ett lås.109 Representativa bygg-
nader och utrymmen var ett undantag från detta. Bjarne Stoklund har hävdat att den nya, lådlika rumstypen 
var den största innovationen i inomhus- och bostadsmiljön vid järnålderns slut och början av medeltiden.110  

Som Nylander också konstaterar är öppenhet respektive slutenhet något som har värderats olika under 
skilda epoker.111 Utifrån de medeltida byggnadernas utformning är det sannolikt att slutenhet var en egen-
skap som värdesattes och eftersträvades under denna tidsperiod – en egenskap som värderades betydligt 
högre än ljus. Det restriktiva användandet av väggöppningar har skapat en slutenhet som på samma sätt 
som mörkret varit definierande för inomhusmiljöer under tidsperioden. Slutenheten har, liksom det där-
med sammanhängande mörkret, varit en del av vad rum och hus var.  

Slutenheten som en del av rummet kan ha uppfattats och använts på olika sätt. I kyrkorum har både 
mörker och ljus, och kontrasterna mellan dessa, varit en del av och förstärkt det kristna budskapet. Både 
i kyrkor och i murade byggnader generellt ses slutenheten dessutom ofta generellt som ett försvarsmässigt 
drag. Få och små öppningar skyddar mot en angripare utanför medan särskilt större öppningar gör bygg-
naden sårbar. Dragen kan delvis ses som en integrerad del i ett medeltida byggnadssätt, framför allt under 
den romanska byggnadsperioden, men öppningarnas utformning och placering tyder också på ett högst 
aktivt och medvetet användande av dem. Slutenheten gav ett försvarsmässigt utseende både i byggnader 
tänkta för försvar och sådana som inte hade konkreta försvarsfunktioner. Uttrycket kan både ses som en 
del av det Martin Hanssons kallar socialt befäst112 och som en referens både till faktiska, militära anlägg-
ningar och till befästningarna kring det heliga Jerusalem.113 Inte ens kastalerna, som generellt räknas som 
befästningar, behöver ha varit försvarsbyggnader i realiteten.114  

Försvarsaspekten och de representativa funktionerna, som vi återkommer till senare i kapitlet, är båda 
viktiga delar av det som avgjort utformningen av fönster i åtminstone murade byggnader under medeltid. 
Dessa sidor av den aristokratiska arkitekturen har delvis stått i motsats till varandra. Ur försvarssynpunkt 
är få och strategiskt placerade öppningar samt svårtillgängliga ingångar önskvärda, medan det ur repre-
sentativ synvinkel varit mer önskvärt med en tillgänglig, accentuerad entré och fönster som var större, 
synligt placerade och utformade med tanke på utsikt och insyn. 

I överförd bemärkelse kan också timmerhusens slutenhet ses som ett fortifikatoriskt drag. Betonandet 
av slutenheten visar på att skyddet mot det som fanns utanför var något som värdesattes och prioriterades. 
Väggarna skulle skydda både mot illasinnade människor och mot mindre synliga faror som fanns utanför 
den inre tryggheten. Alla öppningar innebar, precis som i borgarna, potentiella faror och möjligheter för 
någon eller något att ta sig in. Den största faran var förknippad med dörren, husets huvudsakliga öppning, 
men även rököppningen i taket utgjorde en svag punkt. Att skjuta någon genom denna ses i den yngre 
Västgötalagen som ett nidingsdåd, ett särskilt allvarligt brott.115 
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Tröskeln kan vidare betraktas som en liminalzon, en gräns mellan två världar. Att passera en sådan 
anses förknippat med risker.116 Att olika förebyggande åtgärder vidtagits för att hindra det onda att ta sig 
över trösklar eller genom nyckelhål finns det belägg för både i sekulära och kyrkliga miljöer. Skyddet har 
i första hand varit knutet just till trösklar och dörrar, mer sällan till fönster.117 Olle Homman har dock lyft 
fram skyddsritualer knutna till gluggar i timmerbyggnader i Dalarna från senmedeltid och tidigmodern tid. 
Dels tar han upp att gluggarnas former kan ha varit apotropeiskt motiverade, dels att skyddsbränning kring 
sådana förekommit. Homman ser skyddsbränningen som en äldre praktik, som avlösts av en ontavvärjande 
utformning av ljusöppningarna, men det finns även exempel på att skyddsbränning pågått senare.118 Att 
dessa båda apotropeiska handlingar kopplade till fönster främst finns belagda efter medeltiden beror troligen 
på att fler fönsteröppningar börjat tas upp och att behovet därmed blivit mer påkallat.119 

Huset, bostaden, som skydd i den här meningen är delvis kopplat till synen på huset som något levande, 
en kropp, ett skyddande skal eller andra skinn. Huset som en förlängning av kroppen och hushållet är 
något som lyfts fram inom antropologisk forskning, inte minst i Lévi-Strauss efterföljd. Att hus betraktas 
som kroppar, som levande, är ett återkommande drag i många kulturer.120 Flera av de ritualer som är 
kända kan ses som knutna till byggnadernas livscykler.121 Det är inte heller alltid tydligt om eller var det 
finns en gräns mellan människorna och huset, och om människorna är husets eller tvärtom.122 Vesa-Pekka 
Herva tar upp diskussionen kring tidigmoderna byggnader i Torneo i norra Finland och lyfter här fram 
relationen mellan människorna och byggnadsmaterialet, det levande träet, som en del i detta.123 

Slutenheten kan i den här bemärkelsen ses som ett sätt att skydda sig mot det yttre och okända, ett 
synsätt som inte bara är knutet till samspelet med det byggda rummet utan även kan ses som en del av en 
mer övergripande uppfattning om rumslighet och rumslig organisation.124 Det kan samtidigt också, som 
redan nämnts, ses i ljuset av diskussionen om individens förhållande till platsen.125 

Att fler fönster började tas upp framför allt under tidigmodern tid, och det sätt de utformades på, tyder 
på att dagsljus inomhus var något som började värderas högre än tidigare – medan slutenheten började 
värderas mindre. Både insyn och utsikt var visserligen, som redan nämnts, högst begränsade genom tidens 
glasfönster, och dessa var generellt inte öppningsbara, men trots detta kan de tidigmoderna bostäderna ur 
den här aspekten beskrivas som mer öppna gentemot omvärlden, även om de alltså delades in i fler sepa-
rata rum. Kontaktytan mellan ute och inne hade ökat, och i de högre sociala skikten förekom inte heller 
på samma sätt en uppdelning mellan utåt öppna och utåt slutna rum.  

Fönster blev i högre grad något som hörde till alla bostadsrum och till rummet som koncept, inte bara 
något som infogades i förhållande till specifika behov. Detta syns tydligt i Visby, där det i de medeltida 
stenhusen funnits en stor skillnad i vilka öppningar som funnits i olika typer av rum. Öppna fönster, och en 
öppenhet mot gaturummet, fanns i representativa utrymmen snarare än i bostadsrum. Där en omvandling 
till bostadshus skedde under tidigmodern tid sattes fönster in, jämnt fördelade över fasaden, vilket gjorde 
att skillnaden mellan rummen minskade och fick ljus och öppenhet att bli en del av alla rum.  

Den ökade öppenheten utåt, och användandet av glasfönster, förändrade alltså successivt förhållandet 
mellan inomhus- och utomhusmiljön, men också rumskonceptet, uppfattningen om vad ett rum var och 
hur det skulle vara utformat. Det slutna, medeltida rummet, timmer- och stenväggarnas ”lugna och 
obrutna ytor”, som Gerda Boëthius uttryckt det, ersattes av öppnare rum och uppbrutna fasader.126 Möj-
ligen kan detta också ses som en del i en större förändring, ett annat sätt att se på rumslighet i stort, vilket 
vi återkommer till längre fram.  
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Nattens och mörkrets faror 
Natten och mörkret förknippas med andra faror än dagen, både konkreta och abstrakta sådana. Tre faror 
som lurade i stadens natt, skriver Hugo Matthiessen, var Tyven, Ilden og Natravnen.127 Det onda som kunde 
ta sig in utifrån var inte bara andar och sjukdomar. Även mardrömmar kunde komma den vägen.128 Roger 
Ekirch har lyft fram att uppfattningen om natten som något skrämmande och farligt återfinns i många 
olika perioder och sammanhang. Natten förknippas med det onda och okända och i flera kulturer med 
döden. Den kristna skapelseberättelsens ljus som bortdrivare av mörker och kaos och uppfattningen om 
ljuset som gudomligt eller symbol för det gudomliga är ett drag som återfinns i flera religioner. Edmund 
Burke menade i sin bok A Philosophical Enquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful från 1757 
att nattens hemskhet var essentiell och skräcken för natten tidlös. Ekirch påpekar dock att det kanske inte 
var natten och mörkret i sig som uppfattades som skrämmande, utan det som kunde gömma sig i mörkret.129 
En del av skräcken för natten handlar om det okontrollerbara, något som även gjort sömnen skrämmande. 
I tidig kinesisk litteratur beskrivs sömn av den här anledningen som någonting negativt, som ett nederlag.130  

Bostaden kan, ur den här aspekten, även ses som ett skydd mot natten och det som gömmer sig i denna. 
Under medeltid och tidigmodern tid stängdes både städer och hus till på kvällen. Wolfgang Schivelbusch 
liknar den medeltida stadens förberedelse för natten, med stängning, släckning och vakthållning, vid när 
ett skepp bereds inför en storm.131 ”Men shut their doors against a setting sun” skriver William Shake-
speare i The Life of Timon of Athens.132 Hugo Matthiessen ger exempel från nordiska och tyska städer, där 
aftonen ringdes in klockan nio. I vissa fall, som i Arboga och Randers, skedde ringningen en timme tidi-
gare om vintern. Därefter var staden stängd fram tills klockan slog på morgonen, vid tre eller fyra på 
sommaren och en timme senare på vintern. Under oroliga tider kunde även kedjor spännas upp över 
gatorna, för att hindra passage.133 Den senmedeltida och tidigmoderna stadens fönster stängdes med 
luckor eller galler. Efter ringning och stängning skulle ingen röra sig utomhus i staden utan att bära ljus. 
Bestämmelserna handlade inte om omsorg om den enskilde utan om säkerhet för allmänheten. Den som 
rörde sig utomhus skulle vara synlig för vakterna och inte gömma sig i mörkret. I Magnus Lagabøters 
bylov uppges att: ”Alle folk skal være inde om nættene, och ikke erendsløse gaa ute i andre folks gaarder.”134 
Av de senmedeltida tänkeböckerna i Stockholm framgår dock att vakthållningen till större del handlade om 
brandsäkerhet än om ordningsuppgifter, vilket blev det primära för senare tiders nattvakter.135  

När gatubelysning började införas i större skala var just säkerhet och minskad brottslighet ett av moti-
ven. De första varianterna av belysning var dock inte i första hand menade att lysa upp gaturummet, utan 
fungerade som orienteringspunkter för nattvakter och resenärer. Matthiessen ger exempel på att lyktor 
hängdes upp utanför husen då brand bröt ut i staden, för att det skulle gå att hitta i mörkret för dem som 
släckte.136 Från slutet av 1500-talet och under 1600-talet sattes enstaka lyktor upp, ofta på enskilt initiativ, 
på vissa platser i nordeuropeiska städer. Det finns bland annat exempel på lyktor vid rådhus vi den här 
tiden. I Sverige var det främst under 1700-talet som utomhusbelysning började användas i de större stä-
derna och först under 1800-talet blev gatubelysning något som användes i större skala, och även i minde 
städer.137 Dessförinnan var den som behövde belysning efter mörkrets inbrott alltså hänvisad till rörlig 
sådan, buren av den gående själv eller någon annan. Bland linköpingsbiskopen Hans Brasks anställda 
fanns under första delen av 1500-talet en kammarsven. I hans uppgifter ingick att gå före med en lykta, 
om biskopen ville gå ut på kvällen.138  

Som Charlotte Damm lyfter fram är skräcken för mörkret emellertid något som varierat mellan olika 
tider och platser. I de arktiska områden som hon utgår ifrån framstår människors relation till mörkret som 
mindre färgat av rädsla och skräck – sannolikt för att mörkret under en så stor del av året var mer eller 
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mindre konstant.139 Dessutom kunde mörkret och natten av samma anledningar som var fruktade även be-
traktas som en befrielse – en frizon och tillflyktsort – både för den som ägnade sig åt ljusskygg verksamhet, den 
som sökte skydd undan hot och förföljelse och för den som bara sökte avskildhet. ”Despite night’s dangers, no 
other realm of preindustrial existence promised so much autonomy to so many people ”konstarerar Ekirch.140  

Nattens faror har inte heller hindrat människor från att röra sig utomhus i mörker. Kravet på ljus gällde 
i staden, i övrigt kunde både längre och kortare färder ske utan belysning (se kapitel 3). I Skandinavien 
företogs många resor och transporter vintertid. Förutom att det var fruset och därmed lättare att ta sig 
fram under denna årstid passade sysslan bra in i arbetsåret ur jordbrukets synpunkt. Flera av de årliga, 
medeltida marknaderna hölls vintertid. Både Distingsmarknaden i Uppsala och Samtinget i Strängnäs 
hölls i februari och i Enköping anordnades marknader både i februari och mars. Under 1600- och 1700-
talet skedde också många av de tyngre transporterna, av virke, träkol och malm, vintertid.141 

Kvällen och natten var inte bara en tid för olika grader av mörker och för tjuvar och demoner, det var 
också skuggornas tid. Förutom härdens ljus var, som redan nämnts, mycket av belysningen rörlig. Den 
vardagliga belysningen, utöver härden, utgjordes troligen till stor del av trästickor som tändes tillfälligt och 
hölls i handen eller sattes fast temporärt. Den enda utomhusbelysningen om kvällen var den burna.  
Mobila lågor ger en annan typ av ljus än fasta. Ljuspunkten följer bäraren och ger ett rörligt sken som 
förändrar skuggor och ljus på vägen.142 Även mer fasta, isolerade ljuspunkter i en mörk kväll eller natt ger 
skuggor på ett annat sätt än dagens belysning, inom- eller utomhus. Även röken i inomhusmiljöer bidrog, 
som tidigare beskrivits, till skuggspelet. 

Vardagens dunkel och nattens mörker 
Användandet av sinnena, både under medeltiden och senare, har på många sätt samspelat med den ma-
teriella tillvaron och bland annat med tillgången till ljus och mörker. Sätten människor har förhållit sig till 
ljus och mörker på har påverkat och påverkats av fönster och dagsljus, rumsliga strukturer på olika nivåer, 
belysning och bränsle och exempelvis möbler och inredning. Dagens sätt att hantera mörker är till stor 
del genom ljus. Som jag påpekade i inledningen är det här något som påverkar vår syn även när det gäller 
äldre tiders bruk av ljus. I rekonstruktioner och diskussioner lyfts ofta de kända exemplen på typer av 
belysningsredskap fram som en lösning på ett problem – mörker – som förmodligen i första hand är da-
gens. Som jag har lyft fram i avhandlingen användes belysning och belysningsredskap dock knappast som 
ett sätt att på något generellt plan driva mörkret på flykten. Det artificiella ljuset nyttjades, liksom ljusöpp-
ningarna, selektivt och i bestämda syften, inte för att skapa någon allmänbelysning. Mörkret, skuggorna 
och alla nyanser mellan ljus och mörker, har varit en självklar del av människors vardag och det har 
funnits andra, eller fler, sätt att hantera begränsade ljusförhållanden, både under medeltiden och senare. 

Ljuset och seendet 
Dagsljus och belysning, både i vilken form och styrka och varifrån de kommer, påverkar hur vi erfar tingen 
i rummet och skuggorna som faller runt dem. Ljus inverkar på hur rum, ytor och strukturer upplevs och 
är i stor utsträckning en förutsättning för att kunna uppfatta färger och kontraster.143 Hur vi ser och förstår 
världen har inte enbart att göra med hur ögat fungerar och samspelar med ljus och synintryck, det är även 
kulturellt betingat på olika sätt och något inlärt. Vi lär oss att uppfatta avstånd och rumslighet utifrån de 
erfarenheter vi möter och i förhållande till de rumsliga miljöer vi vistas i. Studier av seendet hos människor 
som vuxit upp i en tät skog, utan långa siktlinjer, visar att dessa uppfattar synintrycken i ett öppet landskap 
annorlunda än någon som vuxit upp i detta. Betande djur som syns på håll uppfattas inte i första hand 
som långt borta, utan som små, på samma sätt som den som är ovan vid höga höjder upplever människor 
sedda högt uppifrån som småkryp.144  

Förståelsen av tingens egenskaper beror också på hur vi definierar och beskriver både egenskaperna 
och seendet. Förutom att färger beskrivs och förstås olika i olika tider och kulturer kan föremål uppfattas 
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ha färger utan att vi egentligen ser dem. Även på ett svartvitt foto kan vi tycka oss urskilja färgnyanser.145 
Rum där ljusmängden begränsats inte bara genom avsaknaden av fönster utan även genom sparsamt 
använd belysning och ofta dessutom rök, har medfört både att rummen i sig och det som funnits i dem 
uppfattats annorlunda än i en modern, upplyst inomhusmiljö. Det som har förändrats är dock inte bara 
att ljuset idag intagit en självklar position, utan också att olika nyanser av mörker och skuggor till stor del 
försvunnit ur människors liv. Tim Edensor, som är en av dem som lyft fram detta, påpekar att mörkret 
inte enbart är ljusets motsats utan också en förutsättning för att kunna se och uppleva många former av 
ljus.146 Mörkret kan framhäva ljuset liksom ljuset i sin tur förstärker mörkret. En klar ljuskälla i natten 
framstår som mer strålande men får också mörkret runtom att upplevas som ännu svartare. Stjärnornas 
och månens ljus är tydligast i frånvaron av artificiella ljuskällor, och sedan ögonen vant sig vid mörkret 
framträder graderna i det, skuggorna, de skuggor som skapas i samspelet mellan ljus och mörker under 
dygnets timmar och årstidernas växlingar. Med nutida belysning har de olika nyanserna delvis försvunnit, 
och vi kanske också har svårare att uppfatta dem. 

Det är inte heller bara närvaron av ljus, mörker och skuggor som har förändrats. Även hur människor 
använder sina sinnen, och hur sinnena betraktas, är, vilket berördes i det inledande kapitlet, föränderligt 
och situationsbundet. Hur och vad vi ser ändras vilket gör det intrikat att återskapa det förgångnas sätt att 
se och uppleva synintryck.147 Även om det åtminstone sedan antiken – Aristoteles definierar fem sinnen, 
och sätter synen som det främsta bland dessa – talats om fem sinnen har gränserna mellan dem, som 
mellan seende, känsel och hörsel, både då och under medeltiden uppfattats på andra sätt än idag.  Före-
ställningarna har dessutom förändrats under loppet av medeltiden.148 Synen tycks även före Aristoteles ha 
betraktats som det främsta sinnet. Att se uppfattades som det primära sättet att nå kunskap, och orden för 
att se och förstå är både i grekiska och i många andra indoeuropeiska språk nära besläktade. Synen kunde 
dock, som av Platon, beskrivas på ett sätt som idag kan uppfattas som nära besläktat med känseln, som att 
betraktaren berörde föremålen med sin blick. Synen var inte heller enkelriktad. Platon menade att ögonen 
var skapade för att se igenom, inte med, men också för att se in igenom. De var en ingång till tankarna 
och själen. Detta synsätt kan spåras redan i den homeriska diktningen.149 Seendet var under antiken vidare 
starkt förknippat med ljuset, som i en mening beskrevs som varandes synen. Ljuset såg, och även naturliga 
och tillverkade objekt har tillskrivits förmågan att se. Det föremål som i den antika litteraturen oftast före-
kommer i detta sammanhang, som seende, är lampan, med sin ljuslåga.150 

De antika idéerna präglade till stor del även hur ljus, syn och seende beskrevs under medeltiden, inte 
minst genom nyplatonismen, där dessa diskussioner intog en central position. Seendet kunde betraktas 
som en form av känsla och en beröring med blicken, och ljuset i föremål var inte bara något som kunde 
betraktas, utan något som rörde sig åt andra hållet, in i betraktaren. Det sågs som en betydande aktör.151  

Under renässansen ändrades inte bara inredningsidealen utan även sättet att se och synen på seendet. 
Även om synen redan tidigare hade betraktats som det främsta sinnet fick den nu en annan särställning 
än tidigare. Conrad Classen har beskrivit skillnaden som att synen under antiken sattes främst bland jäm-
bördiga sinnen medan den under den tidigmoderna tiden kom att betraktas som det mest överlägsna 
sinnet. Seendet blev också synonymt med det rationella, klarsynta och förknippat med den objektiva ve-
tenskapens optiska instrument.152  

Cykliska rytmer 
Ett sätt att hantera växlande ljusförhållanden är att använda ljus, och mörker, där och när det finns.  
I fönsterlösa byggnader kan detta innebära att ljuskrävande aktiviteter förläggs utomhus eller till en viss 
del av byggnaden och till den tid på dygnet eller året då ljuset är det lämpliga för det som ska utföras.153 
Eva Andersson Strand har, både utifrån arkeologiska fynd och praktiska försök i grophus, diskuterat hur 
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dagsljuset kan ha utnyttjats i dessa. Hon påpekar att ingångarna till grophusen ofta har legat mot sydväst 
och att detta bör ha inneburit att dagsljuset kunnat utnyttjas optimalt genom dörröppningen. Fynden av 
vävtyngder indikerar i flera fall att vävstolen placerats i husets nordöstra del, vilket gav ett bra arbetsljus 
samtidigt som den som arbetade inte skuggade väven. Ljuseffekten har förstärkts av att golvytan varit 
nedsänkt. Ett snett ovanifrån kommande ljus har gett en större ljusyta än vad som hade varit fallet om 
ljuset strålat in rakt genom dörren. För att kunna utnyttja ljuset har dörren dock behövt lämnas öppen, 
vilket gjort att grophusen varit mer lämpliga som vävarbetsplatser under sommarhalvåret.154 Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius som rekonstruerat inredningen i stugorna i sydsmåländska Värend utifrån det tidiga 
1600-talets domböcker konstaterar att vävstolens plats här var vid sydbänken, där ljuset från takfönstret 
var bäst.155 I biskop Hans Brasks bevarade handlingar finns en minneslista över gårdsfogdens åtaganden, 
där det framgår när under året dessa skulle utföras. Sysslorna var anpassade efter årstidernas växlingar, 

jordbrukets arbetsrytm och tidpunkten för ting och marknader. I juni noteras att ”de långa, ljusa dagarne 
borde begagnas för att tillverka de skodon, som kunde för året behöfvas”.156 Skomakarens arbete är även 
senare något av det som framställs som ljuskrävande, vilket bland annat förekomsten av glaskulor, sko-
makarkulor, som förstärkte ljuset visar under senare, historisk tid (jfr figur 128). Ett annat exempel på 
aktiviteter som kunde anpassas efter ljusförhållandena var resor, som vintertid exempelvis kunde företas i 
månljus (se kapitel 3). 
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Figur 128. Glasmålning skänkt av mästaren Jens Pedersen 1583 till skomakargillets hus 
i Ribe. Bild: Odense Bys Museer. 



Även om ett ökat användande av väggfönster gjorde att dagsljuset kunde utnyttjas på ett annat sätt än 
tidigare inomhus skapade det samtidigt nya behov av anpassning till årstidernas och dygnets växlingar i 
bostadsarkitekturen. I de slutna rummen var det som hände utanför i hög grad avskärmat, medan de föns-
terförsedda rummen på ett annat sätt påverkades av solens rörelser över himlavalvet och gjorde att det blev 
betydelsefullt åt vilket håll fönstren fanns och i de mer uppdelade bostäderna var de olika rummen placera-
des. När Gunhild Eriksdotter diskuterar användandet av fönster och ljus i relation till de aktiviteter som ägde 
rum på Skoklosters slott under 1660-talet konstaterar hon att sovrummen var placerade i öster, vilket kan ha 
berott på att de var tänkta att användas för representation under morgonen, medan Carl Gustav Wrangels 
egen privata rumssvit var lokaliserad åt nordost. Eriksdotter påpekar att placeringen kan ha varit en följd av 
adelslivets ideal, som förespråkade inomhussysslor under förmiddagen och därefter utomhusaktiviteter.157 

Med industrialismen förändrades förutsättningarna för samspelet med de cykliska rytmerna. Till skill-
nad från förändringar som sker nästan omärkligt och lättast går att få syn på i efterhand var detta något 
som var tydligt även i samtiden. Både då och senare har en rad forskare påtalat hur den nya tidens belys-
ning, både inom- och utomhus, på ett genomgripande sätt påverkade samhället på alla nivåer – från 
boende och privatliv till näringsliv och stadsbyggande. Åt andra hållet var det radikala förändringar i 
samhället som drev fram att ny belysning och en ny syn på tid utvecklades. Behovet av arbetsbelysning 
och av att förlänga och reglera arbetsdagen hade en stor del i förändringarna. Förknippat med detta fanns 
viljan och behovet av att mäta, kontrollera och standardisera tiden. Även nya, nationella och internation-
ella transportsystemen, framför allt järnvägarna, ställde krav på en samordning som inte var beroende av 
tidigare, lokala system. Processen innebar ett mått av frigörelse från de naturgivna tids- och ljusrytmerna 
och ett skapande av artificiella sådana.158 Ett av de förhållanden som ändrades i grunden var människors 
relation till mörkret och natten. Flera författare har fördjupat sig i hur nya typer av belysning, inte minst 
gatubelysning, förändrade och styrde människors rörelser och handlingar i både tid och rum, framför allt 
i städerna. Nya delar av dygnet blev användbara för andra saker än tidigare. Melbin Murray talar om att 
natten och mörkret koloniserats, en kolonisation som berört både tid och rum.159 

Industrialiseringen av ljuset och tiden var alltså genomgripande och påverkade människors liv på alla 
nivåer, från de mest intima sociala relationerna till samhällets organisation i stort. Samtidigt fortsätter 
delar av våra liv att påverkas av naturliga, cykliska rytmer. Flera kroppsliga processer styrs direkt eller 
indirekt av återkommande rytmer av olika längd och den rytm som har störst inverkan på människans 
vardag är fortfarande växlingen mellan dag och natt. Sömn, aktivitet och ätande organiseras i hög grad 
kring dygnsrytmen, vilken i sin tur påverkar olika kroppsfunktioner och bidrar till att forma sociala pro-
cesser. Rytmerna är ett resultat av ett samspel mellan externa och interna influenser. Sömnrytmen är 
exempelvis inte konstant, den kan ställas in och förändras, både genom externa och interna signaler, där 
de yttre kan fungera synkroniserande, som en zeitgeber för rytmen. Ljus är en viktig sådan extern signal och 
som sådan den viktigaste påverkan på sömnrytmen. Kroppens inre rytm samspelar med dygnsrytmen och 
fungerar olika under skilda delar av detta. Känsligheten för ljus – som ett sätt att reglera sovrytmen – är 
större under dagen än under natten, även i miljöer som är mörka dagtid. I de experiment som gjorts kring 
vad som styr människors dygnsrytm är det dock inte ljuset utan de sociala faktorerna som är mest avgö-
rande.160 Kopplingen mellan sömn och natt, och mellan sömn och sovrum, är också starkt kulturellt färgat. 
Var, hur länge och hur ofta vi sover varierar och är högst föränderligt över tid, vilket även synen på sömn 
är. Sömnen och förmågan att sova varierar dessutom under olika delar av en enskild människas liv. Inte 
heller före den moderna ”ljusrevolutionen” har det varit givet att människor sovit när det varit mörkt, 
eller att det ansetts nödvändigt att sova nattetid. Det västerländska sovmönstret, och uppfattningar om att 
det är nödvändigt att sova åtta timmar per dag, hör ihop med industrialismen och har lett till en norm 
som också påverkat ett tidigare, mer utspridd, uppdelad sömn. Att kontrollera sovmönstret blev ett av 
sätten att styra och samordna människors tid och dygnsrytm och att hindra dagtida sovande.161  
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Roger Ekirch har visat på en lång rad exempel, från 1300-tal och fram till cirka 1800, som refererar 
till en sömn som varit indelad i en första, ofta längre, och en andra sovperiod. Natten var inte en  
sammanhängande enhet utan uppdelad i olika faser av mer eller mindre vakenhet. Nicolas Rémys beskrev 
1595 i Daemonolatreiae libri tres exempelvis att natten inleddes med skymning, därefter kom kvällningen följd 
av den mörka natten, därpå inleddes den första sömnen. Mellan denna och den andra sömnperioden 
inföll en tids vakenhet eller dvala, en interrimszon som kunde fyllas med allt från arbete till samtal, sex, 
böner och stilla eftertanke eller brottslighet, ett mellanrum mellan natt och dag som kanske kunde upple-
vas just som ett avskilt rum i flera bemärkelser. Begreppet ”second sleep” är något människor återkom-
mande refererar till i flera europeiska länder och Ekirch menar att detta varit ett vedertaget koncept. Han 
påpekar också att samma sovmönster finns belagt under 1900-talet i centrala Afrika, och att den gemen-
samma nämnaren är frånvaron av artificiell belysning. Försök som gjorts med människor som fått leva 
utan artificiellt ljus i flera veckor har visat att detta påverkat sovmönstret på ett sätt som liknar det som 
beskrivs från tiden före industrialismen.162 

Hur sömn och sömnmönster påverkats av frånvaron av belysning och fönster i just Skandinavien under 
medeltiden är inte något som undersökts i det här sammanhanget, men det är det troligt att ljusförhållan-
dena hade stor betydelse för sömnen och sovandet också här. I de nordligaste delarna av Europa har 
dessutom årstidernas växlingar haft större betydelse än längre söderut och att sovandet ändrats säsongsvis 
är känt från flera håll i Skandinavien. Vintern var det gemensamma sovandets årstid, ibland både för 
människor och djur, något som i många sammanhang på landsbygden fortsatt att vara fallet ända fram 
till sekelskiftet 1900. Under sommarhalvåret kunde sovandet istället vara mer utspritt. På en del håll funge-
rade eldhuset eller bastun som sommarbostad och sommarbostäder kunde även inrymmas i förrådshus och 
bodar.163 På Gotland omtalas ett sommarhus i en inskrift på en spiselstolpe från gården Kullands i Gerum. 
Inskriften, daterad 1487, berättar att Botmund Kullands låtit göra murverket, spis och skorsten, men att han 
själv gjorde ”trri uirk stuvu ok sumar hus”, träverket till stuga och sommarhus.164 Det är oklart om det är 
separata byggnader som avses men formuleringen visar oavsett detta på skillnader i boendet över året.165 

Sommarens mer spridda boende har inneburit en mindre grad av social kontroll och skapat andra 
möjligheter till avskildhet och privatliv än vad som var fallet under vintern.166 I viss mån kan dock även 
mörkret, och natten, ha skapat möjligheter att uppleva en viss avskildhet, både i tid och rum, även i de 
gemensamma miljöerna. Ekirch påpekar att mellanrummet mellan den första och andra sovperioden för 
många som levde i trånga miljöer var den enda stunden på dygnet som erbjöd detta.167 

Varken fönster eller dagsljus är något som krävs för att sova. Snarare tvärtom, skulle många hävda. 
Med tanke på de senmedeltida och tidigmedeltida glasfönstrens utformning var sannolikt inte ett blän-
dande ljusinsläpp något stort problem i sovrum, särskilt inte förutsatt att sovandet skedde på natten, men 
i relation till det gemensamma rummet kan även ett sådant ljusinsläpp ha varit mindre önskvärt. Uppdel-
ningen av bostaden i flera rum har skett samtidigt som fler av bostadens rum försetts med fönster. I takt 
med detta har också nya typer av belysning kopplade till sovrum och sovande, som bärbara lampor och 
kammarljusstakar, börjat användas. Till en viss del kan den ökade bruket av den här typen av belysnings-
redskap kopplas till att fler rum som värmdes utan öppen eld användes i dessa utrymmen, men de skulle 
också kunna ses som en spegling av att mörkret inte hade lika stor betydelse i det enskilda sovrummet.  

Jan Garnert har diskuterat betydelsen av den ensamma ljuskällan, först den öppna eldstaden och se-
nare lampan, som den centrala samlingsplatsen i kvällsmörkret. Även kompletterande ljuskällor, som ljus-
stickor och talgljus, skapade ensamma lågor. Garnert resonerar kring hur detta påverkade användandet av 
rummet om kvällen. Alla i hushållet kom att samlas runt en enda eller ett par ljuskällor, vilket fick rummet 
att krympa till en ljuscirkel, som samvaro och handlingar i stugan strukturerades i förhållande till, menar 
Garnert. Det elektriska ljusets mer effektiva och dessutom spridda ljuskällor medförde även ur denna 
aspekt långtgående förändringar i människors vardag.168 En ensam ljuskälla, oavsett om det är en eld eller 
en lampa, skapar dock inte bara en ljuscirkel utan också mörka zoner runtom. Det omgivande mörkret 
upplevs dessutom mörkare än om ljuskällan inte funnits där. Ljuset skapar kontraster som förstärker mörkret. 
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Det var med andra ord inte bara en ljus samlingspunkt och ett centrum som skapades, utan också zoner av 
mer eller mindre mörka utrymmen runtom. Dessa kan i sig ha varit värdefulla i sig ur olika aspekter.  

Även mörkret kan dessutom ha fungerat som en social samlingspunkt. Som jag tog upp i avhandlingens 
inledning beskriver Tim Edensor efter sitt besök på en helt mörk restaurang hur mörkret gav andra och 
förstärkta sinnesupplevelser. Mörkret bidrog, skriver Edensor, till en förändrad stämning i sällskapet. Sam-
talen blev mer dämpade och tydliga.169 Både Garnert och Ekirch ger exempel på hur mörker bidrog till 
social samvaro. Sexuell sådan, men också exempelvis berättande.170 Ernerst Burch beskriver att de lampor, 
en eller två stycken, som kunde användas för att värma upp ett enkelt jordhus i 1800-talets Alaska samti-
digt gav tillräcklig mycket ljus för att det skulle gå att läsa och skriva. Om vinterkvällen när lampan släcktes 
efter dagens alla aktiviteter tystnade inte människorna. I mörkret sjöngs och berättades historier. Mörkret 
varade tills lampan åter tändes på morgonen.171 Från Alaska finns också skildringar som beskriver den 
arktiska vinterns mörker som bland annat berättandets och sammankomsternas årstid, något som gjorde 
att mörkerperioden var något att se fram emot.172  

Dunklets materialitet och rummens ordning 
Att belysning använts återhållsamt i vardagen har delvis haft med sparsamhet och brandfara att göra,173 
men sannolikt även med att mörker i många fall inte uppfattades som ett hinder för människor i vardagen. 
Att röra sig och utföra handlingar i mörker – och att använda andra sinnen än enbart synen för att göra 
detta – bör ha hört till människors vardag. Sannolikt har hörsel, lukt och känsel i större utsträckning än 
idag använts exempelvis för att orientera sig, både inne och ute och för att utföra saker med händerna, 
som hantverk.174 Det är även troligt att möblering, inredning och förvaring delvis utformats i samspel med 
det relativa mörkret och med en rumslig organisation som var anpassad efter detta. 

Hur fysiska föremål och miljöer har påverkats av och tett sig under skilda ljusförhållanden, och hur de 
därmed kan ha uppfattats och upplevts, har bland annat diskuterats utifrån olika typer av simuleringar. 
Som Kate Giles påpekar behöver sådana dock göras med en medvetenhet om att det inte bara är ljusför-
hållanden utan också synen och seendet som har förändrats.175 Någonting som också är viktigt i samman-
hanget är hur olika människor använt och rört sig i rummet.  

Merparten av de analyser som gjorts av hur föremåls framtoning och egenskaper förändras av att 
belysas på de sätt som förmodas ha skett i samtiden berör kyrkliga miljöer och föremål. Effekten av bemålad 
träskulptur i kyrkliga miljöer i förhållande till ljuset i dessa har exempelvis nyligen diskuterats i en avhandling 
av Kaja Kollandsrud, som tidigare även har diskuterat tagit upp altare ur samma perspektiv. Kollandsrud 
lyfter fram hur den polykromt bemålade träskulptur hon studerat, från 1130–1350, samspelat både med 
mörkret i de norska stavkyrkorna, med interiören i övrigt samt med den artificiella belysningen och ljuset 
och rörelserna i kyrkorummet. Hon pekar på att olika ytors samspel med ljus använts aktivt. Skulpturernas 
bemålning var medvetet utförd för att reflektera ljus, medan väggarnas färg var matt, något som sannolikt 
ytterligare förhöjde effekten av de guldskimrande skulpturerna. Kollandsrud lyfter också fram mörkrets stora 
betydelse i sammanhanget. Det var i kontrast mot detta som ljuset och skulpturernas effekter framträdde.176  

Något som återkommande förs fram i detta sammanhang är hur de levande lågorna, i kombination 
med mörkret och skuggorna, kunde få skulpturer, målningar och även textila framställningar att framstå 
som mer levande. När Erik Lundberg beskriver hur det begränsade ljuset i bysantinska kyrkor påverkade 
vilket intryck skulpturerna kunde göra menar han att mörkret, och den punktvisa belysningen, närmast 
fick bilder och skulpturer att sväva och att träda fram ur mörkret.177 Neil Price och Paul Mortimer tar upp 
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hur eldens ljus i den vikingatida hallen samspelade med metallutrustning och föremål. Det rörliga ljuset 
förändrade intryck och förstärkte effekter.178 En begränsad belysning med ljus från levande lågor har i sam-
spel med föremål och inredning skapat effekter som det omgivande mörkret förhöjde, liksom i kyrkorummet. 

Duncan Brown, Alan Chalmers och Ann MacNamara har diskuterat keramik ur den här aspekten. De 
poängterar att den begränsade belysningen i medeltida inomhusmiljöer, och det faktum att belysningen 
utgjordes av rörliga lågor, påverkat hur keramik utformats och uppfattats. De framför hypotesen att det 
är troligt att föremål med starka färger främst använts i de bäst belysta miljöerna, där fler fönster fanns. För 
att kunna förstå hur föremålen uppfattades gör författarna datasimuleringar där olika ljusförhållanden, och 
även rökighet i inomhusmiljöer, rekonstrueras för att visa hur keramikens tett sig under dessa förhållanden.179  

Antagandet att starka färger främst hör samman med miljöer där tillgången till dagsljus varit större 
stämmer till stor del överens med de förhållanden mellan inredning och dagsljus som märks i det i denna 
avhandling studerade materialet. De mest belysta, medeltida miljöerna hör dels till kyrkan, dels till ett 
övre samhällsskikt som kunde visa sin status genom färger, något som alltså fick en större effekt eftersom 
dessa dessutom kunde urskiljas inomhus i högre grad än i andra miljöer. I de typer av inredning som 
framför allt började användas från 1500-talet och framåt, och där fönster och ljus värderades på ett annat 
sätt än tidigare, började målade dekorer också spela en större roll.  

Inredning, möblering och rumslig ordning 
Möbler och inredning har både under medeltiden och senare till stor del varit en integrerad, ofta fast-
byggd, del av husen. De vanligaste, flyttbara möblerna har att döma av bouppteckningar, bevarade  
möbler och arkeologiska fynd varit sittmöbler som pallar, stolar och bänkar, olika former av kistor och 
skrin samt sängar. Pallar har under medeltiden funnits både i bemärkelsen rygglös stol, vilket förekommer 
i arkeologiska fyndmaterial, och i form av låga sittdäck.180 Fynd av delar till trämöbler är dock sällsynta i 
de arkeologiska fyndmaterialen, även i kontexter med bra bevarandeförhållanden för trä. Där delar har 
hittats hör de ofta till sittmöbler, som pallar och stolar.181 En vanligare fyndkategori är kistbeslag och lås. 
Sådana, som troligen hört till kistor av olika storlekar, finns från i stort sett alla undersökningar som berört 
medeltida bebyggelse.182 Tryggve Fett menar att tre dörrblad utan gångjärn som hittats i Gamlebyen i 
Oslo kan ha använts som bord, i övrigt är den typen av fynd ovanliga.183 Bord framställs i medeltida 
bildkonst i regel som enkla, mobila konstruktioner.184 

I bouppteckningar och testamenten, de äldsta från 1200-talet, är det samma typ av möbler som omtalas 
– kistor och sängar. Även bord nämns här. Under senmedeltiden har också flyttbara och inbyggda väggskåp 
förekommit. I Stockholms stads tänkeböcker finns ett par bouppteckningar bevarade från slutet av 1400-
talet. De möbler som finns noterade efter änkan Birgitta 1482 utgörs av två kistor – en stor sådan och en 
mindre skeppskista. Rådmannen Karl Jönsson lämnade 1496 efter sig betydligt fler ägodelar, men inte heller 
han hade några andra fristående möbler än kistor – tre stycken. Däremot fanns dynor och bolstrar, som 
sannolikt hört till väggfasta bänkar och sängar. Till skillnad från Birgitta ägde han dessutom två ljusstakar.185 

Enstaka, medeltida möbler har också bevarats ovan jord, framför allt i kyrkor. Från Gotland finns ett 
flertal exempel från landsbygdskyrkorna. Bland dessa finns stolar, bänkar, kistor en skrivpulpet och flera 
skrin.186 Det är möjligt att en del av dessa, i linje med vad som diskuterats för dopfat och ljusredskap, från 
början har hört till profana miljöer och att de skänkts till kyrkan då inredningsidealen ändrats.187 Oavsett 
om möblerna primärt varit avsedda för kyrkorna eller inte är det troligen de mest påkostade modellerna 
som sparats här, medan enklare pallar och bänkar i högre grad har återanvänts för andra syften eller 
eldats upp. Exklusiva möbler finns också bevarade från de vikingatida gravarna i Gokstad och Oseberg i 
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Norge, och från kammargravar som de vid Oberflacht i Baden-Württemberg i Tyskland, från 500–600-
talet. Möblerna i gravarna liknar dem som finns bevarade och avbildade från skandinavisk medeltid, både 
till form och uppsättning.188 De representerar en aristokratisk, materiell kultur, och uppsättningen känns 
igen från medeltida avbildningar från sådana miljöer.189 

Fortfarande vid tidsperiodens slut var väggfasta möbler vanligast. Dessa hörde till huset och nämns 
därför inte i bouppteckningarna, annat än indirekt genom uppräkningen av textilier, som bänkdynor och 
borddukar.190 Den fasta inredningen kan dock i vissa fall spåras arkeologiskt. Vid genomgången av 50 
träbyggnader som undersöktes under 1970-talet på Mindets tomt och Søndre felt i Gamlebyen i Oslo 
fanns det säkra spår av mullbänkar i åtta hus. I ytterligare sju byggnader fanns osäkra lämningar efter 
sådana. Tryggve Fett konstaterar att merparten av husen med mullbänkar hade tidiga dateringar, de var 
från tiden före 1225. Inredningen i de undersökta husen tycks ha varit standardiserad. Mullbänkar fanns 
längs tre av väggarna, vid den fjärde fanns den hörnplacerade eldstaden. Bänkarna, som var byggda längs 
syllstocken och både fungerade som möbel och isolering, har stuckit ut mellan 50 och 80 cm från väggen. 
Höjden var upp till 40 cm. De var fyllda med jord, lera, huggflis, mossa eller sand. Ovanpå låg bänkskivan 
och sannolikt dynor eller liknande.191 På Folkebibliotekstomten i Trondheim fanns femton byggnader med 
mullbänkar. Tre, möjligen fyra, av dessa var dock utvändiga.192 Även i Sigtuna har väggfasta bänkar, upp 
till 1,4 m breda, hittats. Dessa var inte fyllda på samma sätt som i de norska husen. Med utgångspunkt i 
senare paralleller är det tänkbart att de haft en fyllning av halm.193 En annan möjlighet är att de även 
fungerade som förvaringsmöbler.  

Bland de öppna härdarna i Sigtuna finns en viss tendens att de senare varit högre uppbyggda än de 
tidigare. Samma skillnad noterades vid undersökningarna i Arnäs i Ångermanland.194 Möjligen har detta 
samverkat med en i högre grad uppbyggd fast bänkinredning och med trägolv.  

En annan förändring under tidig medeltid var, som redan nämnts, eldstädernas ändrade placering, 
vilken kan ha samspelat med ett ökat användande av mer permanent placerade bord. I senare tiders be-
skrivningar av möblering i stugor utgör bordet en central del, och bordet kan delvis ha övertagit den 
funktion som den centralt placerade härden tidigare haft som samlingspunkt.195  

Textilier har varit minst lika viktiga delar av inredningen som möblerna, något som framför allt fram-
kommer i de skriftliga källorna. En rad olika slags bänkkläden, bonader och drätter, stugklädnader, som 
åtminstone från senmedeltiden och under 1500-talet kunde spännas upp i taket, finns omnämnda.196 Det 
är också troligt att ordet säng under medeltiden ofta refererat till bädden, sängkläderna, snarare än en 
möbel, eftersom detta är den äldsta kända betydelsen av ordet.197 I ett inventarium från den avlidne biskop 
Thomas i Linköping 1443 är det den textila delen av inredningen som dominerar. Här räknas 24 bord-
dukar, 23 hyenden 4 bänkakläden och 2 gamla bonader upp. Dessutom nämns 7 tapeter, 50 hudar samt 
dryckeshorn. Av de möbler som tas upp finns tre skåp och en kista. Det fanns även 6 ljusstakar bland 
biskopens kvarlåtenskap.198 I en inventarieförteckning från 1444, upprättad av ärkebiskop Nils, räknar 
denne både upp det som fanns på ärkebiskopsgården i Uppsala och i den på Arnö. Även här spelade 
textilierna, och påkostade dryckeskärl, en framträdande roll. Fina dukar, mattor och sängkläder nämns. 
Några möbler räknas däremot inte upp bland inventarierna på ärkebiskopsgården.199 Från ett fåtal me-
deltida gillen på landsbygden i Uppland finns vidare listor på inventarier som beslagtogs vid reformat-
ionen. Av dessa framgår att bänkar, med dynor, väggbonader samt kannor och stop hörde till det centrala 
i gillessalarna. Till Vaksala härads gillestuga hörde en 16 alnar lång bonad och 60 gamla dynor. Bona-
derna i Funbo och Danmark var kortare, 4 respektive 3 alnar långa. I Vaksala fanns även en kista, och i 
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Bälinge räknas två dukar upp.200 Angående 1553 års inventarieförteckning från Stora Benhamra i Uppland 
anmärker Erik Lundberg att ”så gott som hela inredningsomkostnaden lagts i textilier.”201 Detta gällde för-
modligen inte bara frälsehushåll och exklusiva textilier. Även mer vardagliga sådana representerade ett stort 
värde.202 Textilierna var flytt- och utbytbara och kunde användas för att klä rum inför fest eller vid sorg.203 

Till stora delar tycks samma typer av möblering ha använts i olika sociala miljöer, även om utförandet 
och mängden skilde sig, inte minst vad gäller användandet av textilier. Det enkla grundmöblemanget var 
för det översta samhällsskiktet dessutom anpassat för återkommande transporter.204 I dikten Rígsþula, som 
finns bevarad i en handskrift från 1300-talet, används olika markörer för att särskilja trälar, bönder och 
frälse. Till det som i dikten skiljer sig mellan de olika miljöerna hör kost, dukning och servering, och 
material som användes och vilka aktiviteter och sysslor som utfördes. Den möblering som beskrivs följer 
samma mönster som kan anas, både från andra medeltida exempel och från senare tiders stugor. Skillna-
den mellan de olika hemmen var en gradskillnad snarare än en fråga om helt olika typer av möblering.  
I trälarnas hus nämns ingen annan inredning än bänkar, säng och bord. Dessa möbler fanns även hos 
bönderna och i frälsehushållet. I det sistnämnda fanns dock fler sängar – Rig fick här sova i en egen – och 
på bordet lades en linneduk. I bondens hus nämns en kista. I trälarnas och bonden gårdar brann elden på 
golvet. I frälsegårdens sal nämns ingen eldstad, men att golvet var bestrött kan antyda att detta var av trä.205  

Skillnaderna i möbleringen var sannolikt störst vid festen, då överflödet visades upp, och inte minst 
här är det tydligt att textilierna var det som dominerade.206 I den nyss nämnda inventarieförteckningen 
från Stora Benhamra i Uppland, från 1553, är det få av de många rummen som alls beskrivs som 
möblerade, i övrigt användes byggnaderna för förvaring. De möbler som beskrivs är få och samma 
uppsättning återkommer i alla de möblerade stugorna – bord, sängar och kistor. Väggarna pryddes av 
textilier och på de väggfasta bänkarna låg dynor. I ett av de många förvaringsutrymmena nämns en 
bemålad sänggavel och i kapellet ett låst skåp. Utöver detta räknas ett stort antal kistor, och bland annat 
låsta tunnor, upp i förvaringsutrymmena. Kontrasten är, som Erik Lundberg påpekat, stor mellan möb-
lerna och den långa raden av dyrbara bonader, dynor och täcken. Den enda möbel som tycks ha varit 
utsmyckad med annat än textilier är den bemålade sängen.207  

Sammantaget kan stugornas möblering beskrivas som enkel och standardiserad. Framför allt i 
högstatusmiljöer utgjordes mycket av utsmyckning och inredning av textilier. Av de möbler som finns 
avbildade och bevarade framgår dock även att dessa, åtminstone de mer påkostade varianterna, hade 
utskurna eller svarvade dekorer. 

Under senmedeltiden blev mer eller mindre permanenta väggbeklädnader vanligare i exklusiva inred-
ningar i Europa. Från 1300-talet finns belägg för tapeter både av gyllenläder och papper.208 De tidigaste 
beläggen för gardiner hör till samma tid, från Frankrike och England. Från 1300-talet finns fynd av möj-
liga gardin- eller draperiringar från England och från 1400-talet även skriftliga belägg för att sådana im-
porterades.209 I Sverige finns vävda tapeter omnämnda under senmedeltiden, bland annat i inventarieför-
teckningen efter biskop Thomas i Linköping 1443.210 Olaus Magnus nämner sådana vid 1500-talets 
mitt.211 Det var dock framför allt under 1600-talet som mer permanent placerade tapeter, som kunde vara 
av textil eller gyllenläder, började användas i påkostade inredningar. Under samma tid blev olika varianter 
av gardiner, som hissgardiner med kappor och tofsar men också rullgardiner, populära. De tidigaste be-
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läggen kommer från slott och herrgårdar men åtminstone under senare delen av 1600-talet förekom gar-
diner även i borgerliga miljöer.212 I takt med att fönstren blev större och rutorna ljusare blev också gardi-
nerna viktigare. Under 1700-talet började draperade och ofta invecklade uppsättningar att användas i 
slottsmiljöer och vid denna tid hade gardinerna börjat ses som en viktig del av interiören.213  

Det ökade användandet av fönster och ljus samspelade även i övrigt med nya former av inredningar.  
I borgar har målade sådana förekommit redan under senmedeltiden, åtminstone i Danmark och Sverige. 
I England blev muralmålningar vanligare under 1100–1200-talet i kungliga miljöer.214 Här förekommer 
även bemålat fönsterglas vid denna tid (se kapitel 2). I 1500- och 1600-talets påkostade inredningar, som 
både återfinns i frälsemiljöer, hos förmögna borgare och hos präster, ingick målade väggar och tak och 
dekorativt utformade fönster, ofta med bemålade rutor och invändigt dekorationsmålade fönsternischer, 
liksom kakelugnar och öppna spisar. De tidigaste exemplen på bemålad träpanel hör i Sverige till mitten 
av 1500-talet. Den bäst bevarade inredningen finns i hertig Karls kammare på Gripsholms slott, med 
målning från 1596. Mindre delar av 1540-talets inredning finns också bevarad. I Vasatornet på Rydbo-
holms slott är delar av inredningen troligen från 1560-talet.215 Under samma årtionde lät Erik XIV inreda 
kungliga gemak med bemålad träpanel och stickbågiga fönster på Kalmar slott. Johan III tog över om-
byggnaden under 1570-talet och ändrade mycket av det hans bror låtit göra, bland annat fönstren, och 
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Figur 129. Hertig Karls tornkammare på Gripsholms slott, målning av Ernst Josephson 
cirka 1870. Foto Hans Thorwid/Nationalmuseum.   



lät göra den panelinredning som fortfarande delvis finns bevarad, dock i hårt restaurerat skick.216 Ytterli-
gare en delvis bevarad inredning finns på Erikssunds herrgård i Uppland. Här har målningen daterats till 
runt 1600.217 Inget av dessa rum har några samtida glasfönster kvar, men det är troligt att även sådana, 
med kabinettsmålningar, ingått i inredningen. Spår av bemålad inredning, från andra halvan av 1500-
talet, har också konstaterats i Mörby slottsruin. Härifrån tyder fönsterglasfynden på att bemålade medal-
jongrutor funnits (se kapitel 4, s. 177–178). 

De väggmålningar som det finns spår efter i några av stenhusen i Gamla stan i Stockholm, och som 
daterats till andra halvan eller slutet av 1500-talet, efterliknar de samtida träinredningarna genom målade 
panelfält och ådringsmålning. Den bemålade inredningen har här ibland kombinerats med öppna  
spisar.218 De polykroma väggmålningarnas stil och motiv påminner i hög grad om det samtida glasmåle-
riet, de så kallade kabinettsmålningarna. Några glasmålningar av den här typen finns inte bevarade i 
Stockholm men enstaka skriftliga belägg finns och minst ett av de fönsterglasfynd som gjorts vid Mynttor-
get kan tänkas höra till en sådan ruta, med växtdekor. Fyndet gjordes i lager daterade till 1550–1630.219  
I 1599 års tänkebok nämns bemålade gåvorutor av glas och att glasmåleri utfördes i staden under denna 
tid framgår också av uppgifterna om målare bland glasmästarna från senare delen av 1500-talet. I skrå-
förordningen från 1585 anges att fyra av de åtta glasmästarna skulle vara målare.220 

Herman Bengtsson påpekar att de bemålade inredningarna under den här tiden i flera avseenden 
var en fortsättning på den medeltida traditionen. Spår av kalkmålningar finns i flera senmedeltida  
borgar, både i Sverige och Danmark.221 I Norge finns inga sådana exempel, däremot har spår av mål-
ningar hittats i en loftbod, Lydvaloftet, i Voss, söder om Bergen. Bengtsson daterar målningarna till 
1300-talets senare del eller 1400-talets början.222  

På Gotland har en väggmålning som troligen är senmedeltida hittats i ett hus, i övrigt är merparten 
av målningarna från slutet av 1500-talet och ungefär fram till mitten av 1700-talet. Både från Visby 
och från landsbygden finns bemålade rutor och fragment av sådana bevarade från samma period. Från 
landsbygden är målade inredningar kända från flera prästgårdar. Panelinredning omtalas i Gothems 
prästgård vid mitten av 1600-talet. 

I Gävle beskrivs, i samband med en gårdsförsäljning 1601, bordsskivor, sängar och stolar i alla uthus.  
I bagarstugan fanns väggbonader, i nattstugan målning och i herrestugan takmålning. Vid 1600-talets mitt 
räknas fönster upp bland inredningen vid en rad gårdsförsäljningar i samma stad. Panelinredning nämns 
däremot bara vid en försäljning – av den före detta borgmästaren Hans Andersson Grubbs gård 1658.223 

Från slutet av 1500-talet och början av 1600-talet finns panelinredningar omnämnda i bouppteck-
ningar från Helsingör. Av det relativt stora antalet bouppteckningar från 1571 och framåt som finns be-
varade framgår att det förutom träpaneler förekom både mattor, bonader och andra textilier uppspända 
på träramar, på väggarna i helsingörborgarnas hus. I bouppteckningarna nämns även lister som var må-
lade och ofta försedda med förgyllda bokstäver, samt hyllor. Också målade tavlor omtalas, men var ovan-
liga före slutet av 1600-talet. Fönster fanns regelmässigt i stugorna. Under dessa, samt på motsatt vägg, 
fanns bänkar, oftast kistbänkar, med förvaringsplats för bland annat sängkläder. Framför stod två bord 
med ytterligare bänkar. Även lösa stolar, som i en del fall snarast var korta bänkar, förekom. I många fall 
nämns även en slagbänk eller stolpbänk med sängkläder. Denna var placerad nära spisen och fungerade 
som sovplats nattetid. I ett hörn av stugan fanns i regel också en säng – en himmelssäng med himmel av 
tyg eller panel. I övrigt upptogs väggarna i stugan av kistor och skåp, de första vanligare än den senare. 
Hörnskåp är något som återkommer i uppräkningarna. På väggarna fanns hyllor och ställ för husgeråd 
som fat och kannor. Målade tavlor nämns inte före 1585. Samtidigt omtalas de första speglarna.224 

Olrik konstaterar att möbleringen i Helsingör var enhetlig, men att det skedde en del förändringar 
under den femtioårsperiod som följde efter 1571. Bland annat flyttade den säng som under början av 
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perioden stod i stugan in i en kammare. Man började skilja mellan sov- och uppehållsrum.225 Kakelugn fanns 
i regel i ett rum, stugan. I flera fall omtalas järnkakelugnar, kakelugnar som var klädda med järn invändigt.226 

Något alla de här exemplen visar på är hur enhetlig och relativt sparsmakad möblering och inred-
ningen varit och vilken stor betydelse väggfast inredning och textilier hade i dessa sammanhang. De för-
ändringar som skedde i inredningen under framför allt tidigmodern tid samspelade, som tidigare berörts, 
med användandet av fönster och ljus i inomhusmiljöer. Samspelet mellan ljusförhållanden gällde dock 
inte bara dekoration och utsmyckning utan troligen också på andra plan. Det var inte bara uppsättningen 
och utformningen av möbler och inredningar som var standardiserad, utan också den rumsliga ordningen, 
hur möbler och inredning placerades. Detta framgår delvis av de undersökningar där fast inredning hit-
tats, och är tydligt i beskrivningar av inredningen i stugor även efter medeltiden, något som både gäller 
stugor med tak- och med väggfönster. Såväl möbler som människor och mindre föremål har haft bestämda 
platser. De beskrivningar som Carl von Linné och Pehr Kalm ger av stugornas möblering och inredning 
vid 1700-talets mitt är på flera sätt lika Samuel Kiechels skildringar från 1580-talets stugor.227  

I de stugor Kiechel beskriver hade var och en sin bestämda sovplats. Bredvid bordet fanns vanligen en 
sängplats fylld med halm och sängkläder, där bonden och hans hustru sov. Barnen låg runt bakugnen, de 
minsta i en vagga upphängd i taket. Drängar och pigor sov på bänkarna, som var täckta med halm. Som 
gäst fick Kiechel sova på golvet om han inte hade turen att föräras en sovplats på bordet eller bänken. 
Gårdens mindre djur samsades med gårdsfolket om vintern och rummet luktade därefter, klagade  
Kiechel, särskilt som den enda gången frisk luft släpptes in var när dörren öppnades.228 

Även Hälsingelagens bestämmelser om hemfridsbrott ger en inblick både i gårdens och stugans rums-
liga struktur och att dessa följde ett återkommande mönster. Hemfriden sträckte sig från där utmarken, 
betesmarken, slutade men straffskalan ökade ju närmare stugan brottet skedde och även inom stugan 
fanns en gradering. Inne i stugan var straffsatsen lägst om brottet skedde mellan tröskeln och härden. 
Därefter nämns gavelbänken, sedan kvinnobänken och till sist mannens säng.229  

Utifrån domböcker från det tidiga 1600-talets Värend i södra Småland rekonstruerar Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius den standardiserade ordningen i stugorna här, med mycket få mobila möbler utom en-
staka pallar.230 Linné beskriver på flera ställen i sina reseskildringar interiören i stugorna på de platser han 
besökte och det framgår att stugorna var lika varandra inte bara på utsidan utan även invändigt. Grund-
möbleringen med bänkar, ofta väggfasta, och ett bord återkommer i olika delar av landet. Bänkarna an-
vändes i regel som sittplats om dagarna och som sängplats om nätterna. Få lösa möbler fanns i stugorna.231 
I Österbotten uppger Linné att det i stugorna fanns ett bord i hörnet, mitt emot ugnen, och bänkar, men 
däremot inga sängar, eftersom man sov på golvet. Om sommaren sov man istället i ladorna.232 Den mest 
utförliga beskrivningen gör Linné på sin resa till Skåne 1749, där han beskriver böndernas ålderdomliga 
hus i gränsområdet mellan Småland och Skåne, alltså samma trakter som Hyltén-Cavallius studerat. Den 
senare konstaterar att till de förändringar som hade skett från det tidiga 1600-talet och fram till 1700-
talets mitt då Linné besökte området hörde att de stolpar som tidigare flankerat högsätet och burit upp en 
takhimmel nu bytts ut mot skåp och att det fanns sängar som skapade avdelade sovplatser och senare 
byggdes in till sängskåp.233 Både Hyltén-Cavallius och Linné konstaterar att det fanns en bestämd ordning, 
som gällde såväl fast möblering som människor och lösa föremål. Bänkarna hade fasta platser och det 
fanns ett ställ där yxorna skulle hängas upp. Till och med sopborsten hade sin bestämda plats. Linné 
beskriver att bondens säng, som var den enda i stugan, avskildes från rummets bord och bänkarna av 
”stapeln” som hindrade insyn. Barn och tjänstefolk sov på timrade, halmfyllda bänkar i stugan medan 
fattiga inhyseshjon kunde få sova vid ugnen, mellan denna och dörren. Ytterligare en säng fanns vid denna 
tid i kammaren, koven, för främmande. Under tidigt 1600-tal då det inte fanns några sängar kunde vissa 
gäster istället erbjudas att sova i högsätet. 
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På Gotland beskrivs den standardiserade stuginredingen förutom av Linné även av P.A. Säve, som 
även redogör för hur denna förändrades under 1800-talet.234 

De återkommande mönstren i den rumsliga organisationen kan delvis ses som ett sätt att upprätthålla 
och reproducera sociala praktiker och maktrelationer.235 Den till stora delar fasta, standardiserade och 
sparsamma möbleringen och förutsägbara placeringen av viktiga föremål har dock sannolikt även sam-
spelat med en vardag där mörker, dunkel och dessutom det vi idag skulle uppfatta som trångboddhet var 
ett självklart inslag. Utformningen av rum och föremål och den rumsliga ordningen har samspelat med 
mörker och ljus, både i form av dagsljus och artificiell belysning. Som redan diskuterats har ljus och mör-
ker kunnat skapa rum i rummen, zoner av olika grader av skuggor och ljus. Människors rörelser och 
handlingar i rummet har skett i relation både till dessa och till materiella komponenter. Aktiviteter som 
krävt ljus har ägt rum där detta funnits och ljusförhållanden har i vis mån anpassats efter uppkomna 
behov. Andra rörelser och handlingar har samspelat med mörkret. Den lätt igenkännbara ordningen kan 
också ha varit ett sätt att orientera sig i en miljö med begränsad belysning. Lars Levander beskriver utifrån 
senare, etnologiskt material från norra Dalarna att den strikta ordningen här var ett sätt att hantera från-
varon av ljus. Om var sak låg på sin plats gick det att veta var allt fanns, även utan att kunna se. Troligen 
har detta även gällt på en större skala, det vill säga när det gällde stugornas möblering. Där denna var 
strukturerad på ett lätt igenkännbart sätt kunde vem som helst som kunde koden hitta i mörkret. I utrym-
men som inte var belysta var det sannolikt också en stor fördel om det fanns få möbler och föremål, och 
om de som fanns gick lätt känna och se skillnad på, även utan belysning. Constance Classen konstaterar 
att möblernas placering längs väggarna kan ha varit ett sätt att undvika att stöta in i dem i mörkret.236 

De medeltida möbler som finns bevarade har ofta olika former av reliefdekor – utskuren, skulpterad 
eller svarvad. På kistor och skrin användes dessutom beslag som dekorativa element. Träytornas relief och 
de mörka, upphöjda beslagen var sannolikt mer effektfulla i en begränsad belysning än de målade dekorer 
som användes senare. Reliefmönstrens effekter kunde upplevas, och förstärktes dessutom av, begränsad, 
snett ifrån kommande belysning som i huvudsak utgjordes av levande eldslågor eller ett takfönster. Mål-
ningar, om de inte var kontrastrika eller utformade för att samspela med levande lågor och begränsad ljus-
styrka,237 var troligen mindre effektiva som utsmyckning i de flesta medeltida inomhusmiljöer. Reliefmönst-
ren var också, till skillnad från målningarna, även möjliga att känna. Skuren dekor och reliefdekor av olika 
slag förekommer även på mindre föremål, och bomärken skars ofta in med reliefverkan. Dekoren kan 
både ses i ljuset av det som diskuterades i det föregående avsnittet, hur sättet att se och använda sinnen 
ändrats, och som ett sätt att orientera sig, känna igen och hitta saker i miljöer med inget eller begränsat ljus. 

Det mer utbredda användandet av dagsljus inomhus och av artificiell belysning inverkade på hur färger, 
ytor och strukturer framträdde i rummen, något som sannolikt efter hand påverkade hur dessa användes i 
inredningen. Många kistor, skrin och andra möbler som finns bevarade från 1700- och 1800-talet har 
exempelvis en målad dekor, vilket sannolikt inte hade varit lika gångbart i de flesta rum under medeltiden. 
Glasfönstren var både en del av och, i kombination med den rökfria uppvärmningen, en förutsättning för de 
nya typerna av inredning och de nya bostadsidealen. Utan dagsljus, och ett ökat användande av belysning, 
hade inredningarna där målade ytor och färger användes varit betydligt mindre effektfulla.238 

Väggfönstren gav, under de ljusa delarna av dygnet, dagsljus till nya platser i stugan och från en annan 
vinkel än tidigare. Fönstren och ljuset från dem blev dagtid nya orienteringspunkter, vilket inverkade på 
rummens möblering. I böndernas stugor märks förändringen bland annat på att borden placerades vid 
fönstret. Ett exempel på detta är den möblering Linné beskriver vid Östergarn på Gotland. Husens två 
fönster var här placerade i hörnet. Det här gjorde att bordet, som ställdes vid fönstren, blev väl upplyst, 
”men däremot sängen, som stod i det andra hörnet, utan fönster, var mycket mörk och fri från drag.”239Att 
fönster började användas, och hur de placerades, inverkade med andra ord på – eller interagerade snarare 
med – rummens inredning och möblering på flera sätt. Användandet av fönster bidrog dels med ett nytt 
inslag i inredningen i form av själva fönsteröppningen och de dekorativt utformade glasfönstren, dels med 
ett ökat insläpp av dagsljus, och ett dagsljus som kom från andra platser och vinklar än tidigare, då dörr- 
och taköppningen utgjort de huvudsakliga dagsljusinsläppen. Ljuset kom från sidan istället för ovanifrån 
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och som Pehr Kalm påpekar gav väggfönstret ett ljus som var mer jämnt fördelat över dagen, särskilt om 
fönster fanns åt fler håll i rummet. Som jag återkommer till i nästa avsnitt gjorde också fönstren att utsik-
ten, och det som fanns utanför, blev en del av rummet, vilket det inte tidigare hade varit. Effekten av detta 
var dock, med tanke på fönstrens utformning, begränsad, åtminstone före 1700-talet.  

Som jag tidigare tagit upp visar det ändrade användandet av fönster och belysning under tidigmodern 
tid på att inställningen till ljus i byggnader ändrats. I många situationer har vardagen dock fortsatt att 
präglas av mörker och sparsam belysning fram till industrialismen och framför allt tills elektriskt ljus bör-
jade användas. Efter mörkrets inbrott var det, i en tid utan utomhusbelysning och utan effektiv, lättill-
gänglig och förhållandevis billig inomhusbelysning, lika mörkt på 1860-talets landsbygd som på medelti-
dens. Grundförhållandena i dessa situationer var, när det gäller ljusförhållandena, lika, även om både 
inställningen till och sättet att använda ljus och behovet av detta ändrats på vissa punkter.  

Ögat mot yttervärlden 
Förekomst respektive frånvaro av fönster och placeringen och utformningen av de fönster som använts, 
har i högsta grad påverkat förhållandet mellan inom- och utomhus. I rum med fönster som går att se ut 
igenom, för att de är öppna eller för att glaset i dem är tillräckligt genomsiktligt, blir det som finns utanför, 
tillsammans med ljuset, en del av rummet. Arkitekten Odd Brochmann har beskrivit det allmänna bruket 
av fönsterglas som en avgörande vändpunkt i arkitekturens historia. Han påpekar att svalgångar och 
öppna luckor även tidigare kunnat fylla en sådan funktion, men att det var glasfönstren som gjorde att 
kontakten mellan inne och ute kunde bibehållas även då öppningen var stängd.240 Av stor betydelse i det 
här sammanhanget var dock inte bara att fönsterglas tagits i bruk, utan även vilken typ av glas och glas-
rutor som användes och hur fönstren utformades. De högmedeltida glasfönstren utgjordes generellt av 
glasmålningar, med färgade rutor hopfogade i mosaikteknik, och var med andra ord inte konstruerade 
med tanke på utsikt. Även den sena medeltidens och renässansens glasfönster, med rutor hopfogade i 
geometriska mönster, gav ett begränsat mått av utsikt. Här var glaset mer sällan färgat, men det avfärgades 
i de flesta fall inte heller, vilket gjorde att rutorna var tonade av de föroreningar som följt med råmaterialet 
i glasmassan. De dekorativa mönstren och det i regel gröntonade glaset, som kunde kombineras med 
kabinettsmålade rutor, var i hög grad en del av rummens, och även fasadernas, utsmyckning, medan 
utsikten var det i betydligt mindre utsträckning. Jämfört med tidigare takfönster och gluggar bjöd dock 
även dessa fönster på en ny kontaktyta utåt. Färger, ljus och ett utanförvarande landskap kunde ses inifrån, 
även om utsikten var filtrerad och mer begränsad än senare.  

Som redan berörts medförde detta delvis förändrade förutsättningar för relationen mellan det privata 
och offentliga – både sett inifrån byggnaden och i stadsrummet. Bostadsrummen var inte längre indelade 
i utåt slutna och utåt öppna. När alla, eller i stort sett alla, rum försågs med fönster blev kontakten med 
det utanförvarande en del rummen på ett mer generellt plan, det blev en del av rumskonceptet.  

Gardinerna verkade delvis i motsatt riktning mot fönstrens ändrade utformning. Under andra halvan 
av 1800-talet blev dubbla sådana vanligare. Fönstren började i högre grad täckas av tyg, vilket minskade 
den faktiska ljusöppningen. Samtidigt började skvallerspeglar att användas i stadsmiljöer. Med dessa gick 
det att få en glimt av vad som hände utanför, utan att det behövde vara lätt att se in.241 Timo Ylimaunu 
med fler har tolkat skvallerspeglarna som en följd av att allt fler rörde sig i städerna, och ser dem som en 
del av det moderna stadsrummet och betonandet av individen.242 De kan också ses som ett utslag av den 
kluvenhet gentemot öppenheten som även framskymtar i de tidigmoderna byggnaderna.  

Användandet av fönster i framför allt stadsmiljöer ändrade också förhållandet till belysningen utomhus 
som, när denna blev mer allmän, också den blev en del av inomhusmiljöerna, liksom ljuset inifrån blev en 
del av gatumiljön. 

Upphöjd utsikt 
I de medeltida byggnaderna var det, som tidigare konstaterats, framför allt de öppna fönstren och galleri- 
och svalgångar som erbjöd utsikt. Inte heller i de fall där mindre gluggar var placerade så att de var möjliga 
att se ut igenom var utsikten en del av rummet och rumsupplevelsen, annat än som en glimt av en himmel 
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eller kanske grönska. Den som ville kika ut var tvungen att gå fram till gluggen eller dörren. Rummen var 
till stor del avskärmade från det som fanns utanför.  

Öppna, kopplade fönster har använts i frälsets byggnader i Uppland. Bland annat har sådana funnits 
på Alsnö hus och Biskops-Arnö. Liknande öppningar har också funnits i de påkostade packhusen i Visby 
och i några av de murade husen på landsbygden på Gotland, som Hästnäshuset. Några av byggnaderna, 
som Bringes i Norrlanda och Kattlunds i Grötlingbo, har haft gallerigångar, liknande dem som finns i 
flera av de gotländska kyrktornen. Denna typ av fönster tycks ha varit knutna till representativa funktioner. 
I de profana stenhusen på Gotland har den här sortens fönsteröppningar generellt funnits på den första 
övervåningen. I Visby har de rum som funnits på denna våning tolkats som kontor och representativa 
våningar. Här fanns ofta separata ingångar utifrån och inbyggda latriner. Rummen kanske har använts 
vid förhandlingar, för representativa måltider och mottagningar. Förutom att fönstren här har möjliggjort 
utsikt ut mot gatan har de varit ett sätt att framhäva och synliggöra funktionen och betydelsen av rummet 
utåt, i husets fasad, men också att synliggöra det som hände där inne, och de som rörde sig där. Även de 
svalgångar som funnits i anslutning till våningarna kan ha varit viktiga för att visa upp sällskapet utåt. 

I de högmedeltida palatsbyggnaderna, som Alsnö hus representerar, har de öppna fönstren sannolikt 
funnits i festvåningar. På Biskops-Arnö tycks de ha vett ut mot vattnet, och möjligen har detta varit fallet 
även på Alsnö. Christian Lovén menar att de platser där folkungapalatsen var placerade var valda bland 
annat med tanke på utsikten.243 Fönstren kan med andra ord ha varit menade att framhäva utsikten från 
palatsen, kanske över vattnet, men även här är det möjligt att de var tänkta att fungera utåt, att åskådare 
skulle kunna se glimtar av betydande besökare. Bengt Thordeman har pekat på att alla brev från Alsnö 
är skrivna sommartid och menat att residenset troligen främst användes under denna årstid. Med tanke 
på detta är det tänkbart att de öppna fönstren gav ett rikligt ljusinsläpp dagtid. Utsikten har också spelat 
störst roll under den ljusa delen av dygnet, och under stjärn- och månklara nätter. Efter mörkrets inbrott 
kan fönsteröppningarna istället ha haft en omvänd funktion – att visa upp ljuset inifrån palatset – den 
kungliga festens ljus, som det beskrivs i Erikskrönikan.  

Martin Hansson påpekar att frälsets arkitektur på olika skalnivåer, både i fråga om rumslig organisa-
tion och placering i landskapet, användes för att upprätthålla och befästa positioner och maktrelationer. 
Genom att flytta bort från bondesamhället och de odlingsbara markerna till mer otillgängliga platser mar-
kerades en position som var skild från produktionslandskapet och visade att de som bodde på gården inte 
försörjde sig direkt på detta. Även byggnadernas arkitektoniska utformning, placering och den övergripande, 
rumsliga strukturen på frälsegårdarna har varit viktiga sätt att markera och strukturera maktförhållanden. 
Borgarna var, menar Hansson, i flera fall snarare socialt befästa än militärt. Han pekar också på en kon-
tinuitet i maktutövningen genom den synliga arkitekturen, från vikingatidens hallar till frälsets borgar.244  

Utsikten, och uppvisandet, var en del av den aristokratiska kulturen och en integrerad del av slottsar-
kitekturen. Christopher Woolgar påpekar att det både i Flandern, Burgund och i England är tydligt att 
parker, med dammar, inhägnader och byggnader, innefattades i den regisserade utsikten från slott och 
palats.245 Den som utformade slottet och omgivningarna styrde över vad som skulle ses varifrån och vilka 
som skulle ha tillgång till utsikten. Utformningen av fönstren spelade en stor roll i det här sammanhanget. 
De ramade in utsikten och definierade det utsnitt besökaren var tänkt att se.246 

Utsikten från öppna fönsteröppningar är också ett motiv som återkommer i det nordeuropeiska måle-
riet. Den framstår närmast som ett aristokratiskt privilegium.  

Jonas Nordin menar att anledningen till att maktpositionerna är så tydligt uttryckta i den materiella 
kulturen under medeltiden är att det dåtida samhället präglades av en representativ offentlighet, något 
som i synnerhet gällde överklassen, vars hela liv var offentligt.247 I fråga om byggnaderna fanns det dock 
även i aristokratiska miljöer skillnader, både mellan byggnader och rum. Utsikten var inte heller alltid 
knuten till representativa funktioner, den kunde tvärtom också vara privat. Roberta Gilchrist, som har 
analyserat den medeltida slottsarkitekturen ur ett genusperspektiv, pekar på sambandet mellan kvinnor 
och trädgårdar som ett återkommande motiv i dåtida konst och litteratur, något som tog sig konkreta 
uttryck i slottsarkitekturen. På Clarendon Palace, Wiltshire, hade drottning Eleonora av Provence, som 
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1236 gift sig med Henrik III, en privat trädgård i anslutning till sina gemak. Från år 1250 finns en uppgift 
om att ett fönster med järngaller skulle sättas in, mot trädgården.248 Fönstrets främsta syfte har troligen 
varit att skapa en utsikt och kanske en förbindelse mellan den privata våningen och trädgården. Att fönst-
ret försågs med galler snarare än glas innebar i det här fallet troligen just att det var menat att kunna ses 
ut igenom. Fönstret har däremot inte varit avsett för insyn, trots öppenheten. Gilchrist ger fler exempel 
på mäktiga kvinnors slottsvåningar, med kammare som låg i anslutning till privata inhägnader, trädgådar 
eller avskilda borggårdar. Hon menar att utsikten mot trädgården varit förbehållen kvinnans hushåll, eller 
det kungliga hushållet som helhet. Slottsfruns rum var ofta placerade längst in och högt upp, vilket för-
stärkte möjligheterna till utsikt både mot trädgården och mot det övriga slottet. Gilchrist pekar på att 
kvinnorna härifrån kunde se, utan att själva synas. En parallell finns i de slutna kapellgallerierna, där 
kvinnor kunde se ut genom en springa utan att själva bli iakttagna.249 Av de miljöer som diskuterats tidi-
gare i avhandlingen kan detta förhållande möjligen iakttas vid Visborgs slott, där frustugans fönster och 
burspråk på avbildningen från 1618 vetter mot en inhägnad trädgård (se kapitel 5, s. 297–298). En möjlig 
parallell, från en helt annan miljö och ett par århundraden senare, framskymtar i det senmedeltida Stock-
holms tänkeböcker. Här framkommer konflikter som gäller förbyggande av stugfönster, som, åtminstone 
i dessa fall, tycks ha vett mot gården. Det finns exempel från 1480-talet och från 1500-talets mitt som visar 
att både dagsljus och utsikt var en del av vad som förväntades av dessa fönster. I konflikterna är det före-
trädesvis kvinnor som är målsägande, och fönstren omtalas som deras. Möjligen går det här att se en 
uppdelning i mer privata fönster mot gården som hörde till hushållets kvinnor och mer offentliga öpp-
ningar, som bodluckor och fönster ut mot gatan. 

Stadsrum och fönster 
Som Vitruvius konstaterade, strax före vår tideräknings början, är det lättare att planera byggnader i 
förhållande till ljusinsläpp på landsbygden, där husen kan ställas mer fritt, än i staden, där hänsyn måste 
tas till omkringliggande byggnader.250 Både i Vitruvius verk och i antika städer som undersökts märks en 
tydlig anpassning efter solljus och vindar på olika skalnivåer – från de enskilda rummen till byggnader, 
stadsgårdar, kvarter och hela stadsplaner. I de här sammanhangen ingick fönstren i det som styrde plane-
ringen av hur byggnader skulle placeras i förhållande till varandra och vilken riktning gator och hus skulle 
ha.251 De antika städernas planer var, ungefär efter 400-talet f.Kr., huvudsakligen rätvinkliga.252 Redan 
de tidiga städerna, från första och andra årtusendet före vår tideräkning, i Egypten, Babylonien, Armenien 
och Palestina, byggdes på detta sätt, liksom senare de grekiska och romerska.253 Stadsplanerna i de nor-
diska, medeltida städerna har istället ofta diskuterats som anpassade efter topografiska förhållanden.  
Gatunäten beskrivs återkommande som oregelbundna och framvuxna utifrån terräng och kommunikat-
ionslededer snarare än planerade.254 När Thomas Hall diskuterar stadsplanen i Stockholm poängterar 
han att staden växt fram successivt, och att det var trafikströmmarna tillsammans med de naturliga, topo-
grafiska förutsättningarna som styrde utformningen. Den triangulära formen på stadsplatån och kommu-
nikationen mellan marknadsplats och strandhamnar var avgörande. Då Johan Ferenius senare tar upp 
samma ämne menar han istället att planen i första hand varit anpassad efter försvarsanläggningarna – 
borgen och stadsmuren – först därefter efter topografi och kommunikation.255 Borgen och stadsmuren var 
dock i sin tur placerade utifrån den ursprungliga topografin.256 Topografin var inte heller något som män-
niskor förhöll sig passiva till. Den kunde förändras i samspel med stadens eller platsens framväxt, vilket 
utbyggnaden av stränder i de medeltida städerna och platåbyggen är ett bra exempel på (jfr kapitel 4). 

Andra påpekar att det är missvisande att utifrån de krokiga gränderna beskriva stadsplanerna som 
oregelbundna och organiskt framvuxna. Som exempelvis Björn Linn påpekat finns det i regel en tydlig 
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topografisk och topologisk struktur i de medeltida städerna, som dock snarare är utformade på plats än 
via en föregående ritning.257 

En aspekt som Anders Andrén tar upp i detta sammanhang är de nordiska städernas ideologiska 
bakgrund. Han menar att de, även om likheten inte alltid är påtaglig, växt fram i dialog med medel-
havsområdets städer och stadsidé.258 Han poängterar att det romerska inflytandet var genomgripande i 
Skandinavien på flera plan och att detta märks redan i järnålderns centralplatser. Den romerska 
härskarkulturen inspirerade till såväl reglerade byar, skriftkultur och viktsystem som vägnät och både 
centralplatserna och medeltidens städer skapades, både i fråga om form och innehåll, i dialog med 
medelhavsvärldens stadskultur, även om detta inte ledde till rutnätsplaner.259 Något som däremot inte 
tycks ha anammats av den skandinaviska eliten var det romerska förhållningssättet till ljus och belys-
ning. Som diskuterades i kapitel 2 hörde fönsterglas inte till det som importerades till Skandinavien 
under romersk järnålder, vilket däremot glasbägare gjorde. Inte heller keramiklampor tycks ha impor-
terats, trots att dessa tveklöst var en betydelsefull del av den romerska kulturen, att de masstillverkades 
och dessutom, jämfört med glasbägarna, var hållbara och lätta att transportera. Delvis kan detta ha att 
göra med att lamporna eldades med olja, främst olivolja. I de nordliga, romerska provinserna användes 
dock andra typer av lampor, öppna sådana som kunde eldas med talg, späck eller tran. I Skandinavien 
hör de enstaka lampor som finns bevarade från järnåldern, också dessa öppna och snarare gjorda för 
tran eller späck än växtolja, dock till slutet av denna period. Användandet av vaxljus, och till en stor del 
även lampor, var under tidig medeltid framför allt knutet till kyrkan. Inte heller i elitens representativa 
byggnader tycks vare sig mer fasta former av belysning utöver eldstäder eller glasfönster ha förekommit 
förrän under 1200-talet i Uppland, möjligen något tidigare i södra Sverige. 

Andrén lyfter vidare fram att det i de medeltida, europeiska städerna var gatorna och inte som under 
antiken kvarteren som den rumsliga organisationen utgick från. Gatorna band samman platser och punk-
ter och markerade riktning och rörelse snarare än begränsade ytor. Gatorna var stadens nerv. Längs dessa 
skedde handeln och de medeltida torgen var vidgade gaturum.260 Även Björn Linn påpekar att de idémäss-
iga aspekterna av den antika staden också präglade de medeltida, europeiska städerna, även om detta inte 
skedde i en fysisk realitet. Linn betecknar dock den medeltida stadsplanen som en helhet, en ”stadskropp”, 
”till vilken man alltid befinner sig i en bestämd relation” och tillmäter gatorna mindre betydelse. De var 
funktionella kommunikationsvägar, som inte gavs mer utrymme än nödvändigt. Liksom den antika stads-
kroppen begränsades den medeltida av en yttre avgränsning, exempelvis en mur. Staden kunde utvidgas, 
genom att en ny stadsdel anlades, men i första hand skedde ny bebyggelse genom förtätning av det befint-
liga stadsområdet. Denna förtätning gjordes i första hand längs stadens huvudstråk.261 Dessa båda per-
spektiv både motsäger och kompletterar varandra. Den medeltida staden behöver förstås ur båda synvink-
larna. Inom den slutna ”stadskroppen” var huvudgatorna nerver eller pulsådror, de stråk där handel och 
händelser utspelades. Fasaderna mot gatan var en kontaktyta mellan de slutna kvarteren och gaturummet. 

Från slutet av 1100-talet och framåt började åter mer reglerade stadsplaner att tillämpas i europeiska 
städer. Förutom i en mer utpräglad urban kultur hämtades inspiration återigen från de antika städerna, 
nu via antika texter som börjat bli tillgängliga genom översättningar från arabiska skrifter. I Norden  
anpassades dock inte städerna efter de nya principerna i någon högre grad, annat än i anläggandet av 
nya, rektangulära torg och i området runt dessa. Regelbundna stadsplaner började inte tillämpas då nya 
städer anlades förrän under 1400-talet. Enstaka befintliga städer reglerades redan under 1500-talet, men 
fortfarande under 1620-talet förekom det att städer som var präglade av den medeltida ordningen anla-
des.262 Flest regleringar av stadsplaner skedde under 1640- och 50-talet, då även nya städer och stadsdelar 
inrättades med rätvinkliga rutnätsplaner. Nils Ahlberg påpekar att det låg en vilja att skapa representativa 
städer bakom förändringarna.263 Ahlberg påpekar också att de reglerade stadsplaner som tillämpades i de 
nordiska städerna under denna tid i regel avvek väsentligt från renässansteoretikernas idealstadsprojekt, 
och att det därför inte är helt rättvisande att kalla dem renässansplaner.264 
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En annan bakgrund till utformningen av de medeltida städerna än den ideologiska är, som Axel 
Christophersen lyfter fram, staden som formad av de vardagliga praktiker som ägt rum på och i relation 
till platsen.265 Detta motsäger inte att det samtidigt funnits övergripande idéer, som implementerats eller 
försökt implementeras, men tillmäter större grupper av stadsinnevånare betydelse i att forma staden. 

Något som mer sällan diskuteras är hur de medeltida städernas planering och framväxten av dem samspelat 
med byggnadernas fysiska utformning. I det här sammanhanget är fönster, och hur fönster betraktas och vär-
deras, en del av det som påverkat hur det har varit tänkbart att bygga. I dag är detta en självklarhet. I en 
miljö där det anses viktigt att hus har fönster som släpper in dagsljus påverkar detta i stor utsträckning stads-
planeringen. När Vitruvius beskriver efter vilka principer städer borde planeras, menar han att hänsyn skulle 
tas till vindarna, solen och årstiderna. Att gatunätet var rätlinjigt och utstakat i rätt riktning var en funda-
mental del i detta.266 Även Bengt Sundborg påpekar, i en handbok i användandet av ljus i nutida stadspla-
nering, att oregelbundna gatunät motverkar siktlinjer och ljusinsläpp. Längs raka gator kan ljuset i byggna-
derna maximeras, medan huskropparna längs böjda gator vid olika tider på dagen skymmer dagsljuset.267 

I de medeltida stadsplanerna i Norden betonades knappast vare sig siktlinjer eller ljusinsläpp. Enskilda 
byggnader kunde, som redan berörts, framhävas i stadsbilden och effekten kunde förstärkas genom bygg-
nadernas placering och synlighet.268 Som helhet befrämjade det medeltida sättet att bygga städer på dock 
inte någon fri sikt. Gatorna följde terrängen och band samman genom rörelser i rummet, och ideologi, 
snarare än visuellt. Det som lyfts fram i fråga om gatorna i 1300-talets stadslag handlar dels om framkom-
lighet, där brandsäkerheten var ett primärt motiv, dels om renhållning. Allmänningsgatornas bredd, och 
att de inte blockerades, var viktigt, medan sikt och siktlinjer inte nämns. Den medeltida staden präglade 
av ett mer slutet ideal än renässansens och barockens städer, där öppenhet och siktlinjer betonades – något 
som kan ses som en parallell till rummens gestaltning på en mindre skalnivå.269 Renässansens nya syn på 
rum och rymd har också beskrivits som framväxt i samspel med perspektivläran.270 

Siktlinjer och ljusinsläpp begränsades i de skandinaviska städerna inte bara av böjda gator utan också 
av att merparten av dessa, främst alla passager eller tvärgränder, var mycket smala. Huvudstråken, all-
männingsgatorna, var bredare, men här förekom ofta ut- och överbyggnader. Enligt Bjärköarätten skulle 
de allmänna gatorna vara åtta alnar breda, så att det gick att rida eller åka på dem. Det var inte tillåtet 
att bygga svale tvärs över gatan.271 I Magnus Erikssons stadslag, som kom till vid mitten av 1300-talet, 
anges att bredden på allmänningsgatorna skulle vara så stor att det gick att ta sig fram på dem, och de 
skulle hållas fria från bebyggelse. Några regler för passager och tvärgränder finns däremot inte. Även 
Magnus Lagabøters bylov anger att allmänningsgatorna ska vara 8 alnar breda. Mellan gårdarna skulle 
det vara 3 alnar och det skulle inte vara trängre på det smalaste stället mellan gårdarna än att det gick att 
komma fram bärandes ”et pund”.272  

I Sigtuna fanns smala passager eller dropprum mellan de långsmala tomtremsorna. I det äldsta skedet 
var bebyggelsen glesare, därefter ökade trängseln på tomterna. Sten Tesch har pekat på att passagerna 
mellan tomterna i den tidigmedeltida staden sannolikt inte hörde till det offentliga gaturummet utan utgjorde 
en del av gården. Ett av argumenten för detta är att utrymmena vidgat sig längre bort från gatan, att passa-
gen alltså är trängst ut mot denna.273 Även i Trondheim tolkas mellanrummen som en del av det privata 
gårdsrummet. Bredden varierade, på Folkebibliotekstomten var den mellan cirka 1,2 och 1,8 m. Under 
1100-talets andra hälft tenderade de att bli smalare. Axel Christophersen menar att det fanns en kritisk, 
nedre gräns vid ungefär 0,9 m. Blev gången smalare än så var det svårt att komma fram med till exempel en 
kärra. Han ser det som att bredden prioriterades bort till förmån för en ökande grad av bebyggelse, framför 
allt i området närmast gatan, som Christophersen menar fick en stadigt ökande ekonomisk funktion.274 
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I de rätlinjiga gatunät som alltså framför allt anlades runt mitten av 1600-talet var en vidgning av gatorna 
en viktig fråga, liksom att bredden skulle vara jämn.275 I städer som Uppsala, där regleringen inleddes under 
1640-talet, är det tydligt att egaliseringen av gatubredden var central. De breda stråken och smala tvärgrän-
derna byttes ut mot ett rutnät av jämnbreda gator, som tillät ljusinsläpp från fler håll än tidigare. 

Förändringarna har också samspelat med en ändrad handel, som i högre grad flyttades från gator till 
torg, vilket ändrade stadsbilden i en något annan riktning. Om det ökande användandet av fönsteröppningar 
i flera sammanhang kan sägas ha öppnat upp byggnadskroppar ut mot gårdar och gator, vilka på ett annat 
sätt än tidigare blev en viktigare del av inomhusmiljön, kan det längs de tidigare allmänningsgatorna snarast 
beskrivas ha skett en ökad, eller mer abrupt, åtskillnad mellan inne och ute. Öppna svalgångar och galleri-
fönster byttes efter hand ut mot mer slutna fasader med glasfönster, och den halvt officiella zon som funnits 
mellan utom- och inomhus försvann. Även i den här bemärkelsen kan gatorna sägas ha blivit mer egalitära. 

Nils Ahlberg pekar dels ut funktionellt betingade motiv, dels estetiskt-representativa sådana, som de 
viktigaste bakom gaturegleringarna. Till de funktionellt betingade motiven räknar han en anpassning till 
moderna befästningar och ändrade behov för bland annat handeln. Bakom de senare låg renässansens 
idealstadstankar. Här var visuella aspekter, som siktlinjer, fondmotiv och utblickar en viktig del. Av betydelse 
var också hur staden framträdde då en besökare nalkades den, vilket helst skulle ske på raka infartsvägar. 
Ahlberg nämner hur planeringen samspelade med offentliga byggnader, monument, slottsanläggningar och 
parker men diskuterar inte hur förändringarna relaterade till det ändrade bostadsidealet vid samma tid.276 

Oavsett om vi betonar att städerna växt inom givna ramar och utifrån ideologiska strukturer eller de 
praktiker som format och formats av vardagen i staden har stadsrummet skapats i relation till byggna-
derna, till såväl fysiska, befintliga byggnader som idéer om dessa. Byggnadsskicket har i sin tur formats 
både av lokala och regionala sätt att bygga, och de särskilda verksamheter och kontakter som de urbana 
och preurbana platserna erbjöd. Det är tydligt att en förtätning av stadsbebyggelsen skett, även om denna 
haft olika karaktär i mer merkantilt inriktade stadsmiljöer som Visby och Stockholm än i Uppsala där 
kyrkliga och administrativa aspekter troligen var mer tongivande. Framför allt i de två förstnämnda stä-
derna bidrog den täta bebyggelsen till ett minskat ljusinsläpp, i synnerhet inne i kvarteren och längs tvär-
gränder och tomtgränser. Att huvudgatorna prioriterats märks redan i de tidigmedeltida städerna, som 
Sigtuna, och i Bjärköarättens förordningar. Tätheten och byggandet på höjden har bidragit till att fönster 
och ljusöppningar delvis spelat en annan roll i staden än på landsbygden. Flervånigheten har troligen gjort 
att väggfönster tagits upp i utrymmen som på landsbygden inte varit försedda med sådana. Enligt det 
synsätt heliga Birgitta ger uttryck för var väggfönster i bostadshus en urban avvikelse från det normala, 
vilket var att stugfönstret satt i taket. I Visby har tomterna varit så fullt bebyggda att några innergårdar 
inte fick plats. I ett av de få förmodade bostadshus som kunnat rekonstrueras, vid Liljehornska huset, har 
två högt sittande, smala väggöppningar funnits ut mot gatan. Dessa har sannolikt fungerat som rökutsläpp, 
men också släppt in ett visst mått av ljus. Någon utsikt har de dock inte erbjudit, vilket gör att den trånga 
gränden utanför inte bör ha utgjort något problem ur den aspekten. De representativa fasaderna fanns ut 
mot huvudgatan, i det här fallet Strandgatan, vars bredd i högre grad tillät ljusinsläpp och utsikt.  

Att förtätningen av bebyggelsen medförde problem märks i den samtida lagstiftningen och inte minst 
i tänkeböckerna från Stockholm. Brandfaran förs fram som det enskilt största problemet. Frågor kring 
avfallshantering är också återkommande. I lagarna lyfts som redan nämns även gatubredd, för allmän-
ningsgatorna, och framkomlighet fram. Ljus och utsikt är däremot inte framträdande, vare sig i lagtex-
terna eller tänkeböckerna – även om det återfinns några exempel på konflikter kring fönster i de senare. 

Vid ett fåtal tillfällen under slutet av 1400-talet nämns stugfönster. Där deras placering framgår har de 
vett mot gården eller gatan. Det framgår att de värderades som luftinsläpp, och vid en försäljning av ett 
stenhus 1482 framgår att också dagsljusinsläpp värdesattes. Här fanns fyra fönster in mot en kålgård, och 
av senare notiser framgår att ljusinsläppet fredades från att byggas för. Dagsljuset omtalas här som ett 
värde, som är en del av det som ingår i det stora stenhuset. Med tanke på vad som värderades med öpp-
ningarna i de här fallen är det troligt att de var helt eller delvis öppningsbara och med tanke på detta inte 
försedda, eller helt försedda, med glas. 

Exemplen visar både att konflikter kring fönster förekom och att dagsljusinsläpp var något som kunde 
värderas under slutet av 1400-talet i Stockholm. Med tanke på hur ovanliga den här typen av konflikter 
tycks ha varit, i förhållande till byggnadssättet i staden, är det dock osäkert om detta var något som var 
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allmänt prioriterat, men de begynnande fönsterkonflikterna kanske kan ses som ett utslag av den föränd-
ring som inleddes under slutet av medeltiden och accelererade efter denna period – då fönster och dagsljus 
började tillmätas en annan betydelse än tidigare. 

I de högmedeltida handelsgårdarna i Visby märks en tydlig skillnad mellan de representativa utrym-
mena längs huvudgatan, där fönstren i den första övervåningen spelade en viktig roll, och de mer slutna 
bottenvåningarna och byggnaderna bakom packhusen. Både här, på landsbygden och i frälsets byggnader 
på fastlandet har det i högre grad funnits en uppdelning mellan representativa utrymmen – som varit 
fönsterförsedda – och övriga utrymmen, som inte har varit det i samma utsträckning. Den förändring som 
inleddes under senmedeltiden, där fler bostadsutrymmen efterhand försågs med fönster, kan ur en syn-
vinkel beskrivas som att de representativa funktionerna i högre grad integrerades i bostaden. Bostaden 
blev, som redan berörts, mer representativ som helhet och det ökade fönsteranvändandet kan delvis ses 
som en del av bostadens ändrade funktion.  

Som jag beskrivit tidigare visar fönstrens ändrade utformning och placering, liksom förekomsten av 
belysningsredskap, också på ett förändrat förhållningssätt till ljus och belysning inomhus. I de senmedel-
tida städerna kan två olika, samtida förändringsprocesser här sägas ha spelat emot varandra. Den ökade 
förtätningen och byggandet på höjden skedde samtidigt som ljusinsläpp genom väggfönster och även glas-
fönster blev vanligare i städerna, tidigare än på landsbygden. Staden blev alltså mörkare samtidigt som 
ljus inomhus började bli något som värderades på ett annat sätt än förut. Det medeltida sättet att utforma 
städer, med breda huvudstråk och smala passager och genom förtätning krympande innergårdar var mer 
kompatibelt med ett sätt att bygga på där ljus inte hörde till det som i första hand värderades. Ändringarna 
i fråga om synen på ljus, och användandet av fönster, kan utifrån detta perspektiv ha samspelat med de 
nya sätten att organisera och planera städer under tidigmodern tid – liksom det skedde i samspel med en 
ändrad uppfattning om rummet. Även i Visby och Stockholm, där ingen rätlinjig statsreglering kom att 
genomföras på samma sätt som i Uppsala, skedde som redan nämnts förändringar i samma riktning. 
Kvarter slogs ihop och hela eller delar av kvarter revs, och även om det också fortsättningsvis fanns hu-
vudstråk, i Stockholm till och med nya paradgator, skedde en generell egalisering av gatubredden.277 Dessa 
och andra förändringar som genomdrevs i Gamla stan var dock jämförelsevis begränsade, förmodligen 
för att den omfattande stenhusbebyggelsen, som Kerstin Söderlund beskriver det, hade en konserverande 
inverkan.278 I andra städer, och bortom Stadsholmen i Stockholm, gjordes mer genomgripande regle-
ringar. Med början under 1630-talet genomfördes en närmast fullständig gatureglering på malmarna.279 

Trängseln, det intensiva utnyttjandet av stadsrummet, tas ofta som intäkt för att det rådde platsbrist i de 
medeltida städerna. Att ytan var värdefull på Stadsholmen i Stockholm är tydligt, inte minst genom de ut-
fyllnader som gjordes för att skapa ny, byggbar mark,280 men det är även troligt att den fysiska utformningen 
av staden har samspelat med en annan syn på rummet och med frånvaron av fönster. Att fönster och dagsljus 
inte var en viktig del av dåtidens inomhusmiljöer möjliggjorde ett kompakt byggande, där huskropparna fick 
skugga varandra. I en miljö där ljusa inomhusmiljöer och utsikt hade varit viktig hade staden sannolikt inte 
utformats som den gjorde. Platsbristen hade knappast minskat under 1600-talet, när både Stockholm och 
andra städer reglerades, men idealen i fråga om sikt och ljusförhållanden i inomhusmiljöer hade gjort det. 

Hur den byggda miljön utformats beror långt ifrån enbart på samspelet mellan fönster och gaturum, 
men utifrån den bild jag tecknat här menar jag alltså att de mörka inomhusmiljöernas självklarhet under 
medeltiden var en av förutsättningarna för att städerna skulle kunna växa fram på det sätt de gjorde – 
med trånga gränder vars böjning inte medgav siktlinjer, i de större städerna kantade av höga hus och 
överbyggda gränder. Tillsammans med stadsplanernas utseende och det vi, utifrån stående byggnader, 
skriftliga källor och arkeologiska undersökningar kan säga om bebyggelsen pekar uppgifterna på att till-
gång till dagsljus var något som inte eftersträvades i någon högre grad vare sig i inomhusmiljöerna eller i 
utomhusmiljön, före slutet av medeltiden. Problemen som samtiden såg med stadsrummet berörde brand-
risk, renhållning och brottslighet, inte mörka inomhusmiljöer.  

Med början i senmedeltiden, men framför allt från 1500-talet, ändrades idealen för inomhusmiljöer. 
Glasfönstren var en del i den förändring som skedde i bostadskulturen vid denna tid, liksom bostadshusens 
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framflyttning till en mer framträdande plats i stadsrummet, längs gatan.281 Bakgårdarnas och de smala 
passagernas trängsel fungerade sannolikt bättre så länge bostäderna inte hade fönster, eller åtminstone så  
länge dessa inte ansågs viktiga. Bostadsrum med fönster ställde andra krav på det som fanns utanför, 
utsikten och ljuset, något som samspelat med de regleringar som gjordes i städerna under 1600-talet.  

Den ökade användningen av fönster ändrade både byggnaderna, gaturummet och förutsättningarna 
för byggande. Det gick inte längre att uppföra långsmala huskroppar, utan kontaktytor utåt.282 Den nya 
typen av fönster syntes också utifrån. De var en del av en påkostad fasad som visades upp.  

Någonting som inte bara påverkar gatumiljön utan också förhållandet mellan utom- och inomhus och 
husens inre är utomhusbelysning, under förutsättning att fönster finns. Under medeltid och tidigmodern tid 
har inte någon organiserad gatubelysning funnits i Sverige. Människor förväntades hålla sig inomhus, och 
släcka elden på kvällen. Idag räknas mörker istället som en bristvara eftersom det finns så få platser som inte 
påverkas av ljus från städer och vägar. För den som bor i en tätort blir det aldrig riktigt mörkt även om allt 
ljus släcks inne på kvällen. Någon stans lyser en gatlampa, och den lyser ofta hela natten, den släcks inte vid 
midnatt som det sena 1700-talets vargögon i Stockholm. Ljuset inifrån lyser i sin tur också upp gaturummet. 

I Stockholm infördes allmän belysning vid mitten av 1700-talet. Belysningskällorna ökade, både i antal och 
styrka, såväl ute som inomhus. Samtidigt blev fönstren en mer central del av människors bostadsmiljöer. Större 
och ljusare fönsterrutor sattes in. Både de större och mer genomsiktliga fönstren och belysningen – på båda 
sidor om rutan – förändrade förhållandet mellan det inre och det yttre rummet. Den yttre miljön, vad som 
fanns utanför, blev av större betydelse. Utsikten, men också blickarna utifrån, blev i hög grad delar av det 
inre rummet. Fönstret blev en utsiktsplats och en plats där kommunikation kunde ske mellan husets ut- och 
insida. Gardiner och skärmar började användas, som skydd mot bländande ljus men också mot blickar.  
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Figur 130. Mårten Trotzigs gränd i Gamla stan i Stockholm. 
Foto och bildbearbetning: Linda Qviström. 



Rum utan utsikt – avslutande kommentar 
Att bo kan utan överdrift räknas till en av de aktiviteter mänskligheten ägnat sig åt längst. Hur vi har bott 
och bor varierar däremot. Varför vi väljer att utforma våra hus och boställen som vi gör är en fråga som 
kan diskuteras och besvaras på en mängd sätt, utifrån en lång rad av aspekter. En är att arkitektur används 
för att markera makt och social ställning. Sociala strukturer och hierarkier påverkar hur bostäder utfor-
mas. Hus och rum kan både sammanföra, sortera och särskilja människor. En annan aspekt är att bostäder 
utformas i samspel med alla de rörelsemönster och praktiker som är knutna till det som sker i människors 
vardag. De påverkar och påverkas av hur och när och till vad vi använder husen. Handlingar och rörelser 
samverkar med rummens utformning liksom formen bestäms utifrån hur de ska användas.  

De här sambanden är dock i regel indirekta. De flesta som använder byggnader har inte varit med om 
att uppföra dem. James Deetz menar att en skillnad mellan traditionell, vernacular, och det han benämner 
akademisk arkitektur är att den förra kategorin mer direkt avspeglar användarens idéer och uppfattningar, 
medan den senare är mer influerad av trender.283 Henry Glassie påpekar dock att den som bygger ett hus, 
oavsett om det är en hantverkare som arbetar utan ritningar eller en utbildad arkitekt, gör det i förhållande 
till idéer om vad ett hus är och bör vara – föreställningar som till stor del formats av de byggda miljöer 
människor upplevt, sett, rört vid och rört sig i under sina liv. Som Glassie skriver är detta, att uppleva 
byggnader och att lära sig att bo, att känna sig hemma, något människor gör tidigt i livet – innan de långt 
senare lär sig att bygga, i praktiken eller på universitetet. Oavsett teoretisk utbildning och senare inlärd kunskap 
kommer byggandet att ske i dialog med det redan byggda och med de samtida och tidigare erfarenheter som 
format detta, vilket, som Glassie påpekar, också är det som gör att det nya huset fungerar i sitt sammanhang. 
”The building works because it integrates the tight routines of professional practice with the loose expanse 
of cultual association.” Den här processen, menar han, sker vid alla former av byggande, oavsett om det kallas 
traditionellt eller modernt. ”All are cultural creations, orderings of experience, like poems or rituals.”284  

De föreställningar människor bär på kring hur en bostad ska vara utformad och inrättad kan innefatta 
allt från uppfattningar om slutenhet och öppenhet och mer övergripande rumsliga strukturer till inred-
ning, möblering liksom ytor, färger, lukter och ljus. För den som levde på 1200-talet i östra Mellansverige 
var troligen olika nyanser av dunkel och mörker en konstitutiv del av att vara inomhus, något förväntat, 
vardagligt och självklart. Bruket av ljus inomhus, utöver härden, framstår i de källmaterial som använts i 
avhandlingen som knutet till vissa sociala miljöer och till särskilda aktiviteter och händelser. Varken dags-
ljus, allmänbelysning eller för den delen utsikt ingick i det grundläggande bostadskonceptet. Det byggda 
rummet var en sluten enhet, där aspekter som skydd troligen värderades högt och där mörker var en 
integrerad del – till stor del som en följd av slutenheten. Mörkret eller dunklet sågs i de flesta sammanhang 
sannolikt inte som särskilt problematisk. Slutenhet och i vissa fall även mörker var snarast något som i 
flera situationer aktivt eftersträvades.  

Slutenhet och olika grader av mörker var inte heller bara något som definierade rummet på bostads- 
eller husnivå. Även de medeltida städerna i Skandinavien kan sägas ha präglats av samma syn på rummet. 
Frånvaron av fönster samspelade med denna slutenhet, såväl på rums- som på stadsnivå.  

I avhandlingen har jag vid flera tillfällen återkommit till hur denna uppfattning kom att ändras succes-
sivt, med början under senmedeltiden men framför allt under tidigmodern tid, under 1500–1700-tal. De 
nya sätten att bygga och bo kan kopplas till övergripande förändringar, där perspektivtänkandet och  
renässansens förnyade antika ideal var en viktig del och bostadsideal som var färgade av nya ekonomiska 
system och sociala strukturer en annan. På ett konkret plan, i enskilda människors vardag, betydde för-
ändringarna förmodligen att de gamla, självklara sätten att bo, som var präglade av slutenhet och där 
aspekter som ljus inte prioriterades, vid olika tidpunkter i olika sociala skikt och delar av landet kom att 
omvärderas. Det tidigare funktionella och naturliga blev omöjligt. Vid mitten av 1700-talet var det för 
många otänkbart att bo utan väggfönster, något som Pehr Kalms besök i de västra delarna av Västergöt-
land på 1740-talet illustrerar. De medeltida stenhusen på Gotland, som haft förutsättningar att överleva 
till idag i lika stor utsträckning som kyrkorna, byggdes om eller revs eftersom de inte längre passade in i 
den nya tidens bostadsideal. Frånvaron av fönster var en viktig del av detta.  
  

                                                        
283 Deetz 1996, s. 126–127 
284 Glassie 2000, s. 17–18, citat s. 18. 



 



Summary 

The title of this book translates to English as “Rooms without a view – windows and light in medieval 
buildings.” In the introduction, the first of six chapters, the objectives and research questions are presented 
and contextualised; the source materials are introduced; and the methods and research areas are geo-
graphically and chronologically defined. The chapters that follow are thematic. In the first one, entitled 
“Windows”, definitions and functions are discussed, as well as the presence and absence of windows in 
medieval buildings in Scandinavia. In the second thematic chapter, with the title “Lighting”, the use of 
artificial light and lighting equipment in different contexts is discussed in a long-term perspective, although 
with a focus on the Middle Ages. This is followed by two regional studies, on Uppland and Gotland re-
spectively. These chapters present medieval buildings and building traditions in these provinces and ad-
dress the thesis's research questions working from a variety of source materials. The same questions are 
also taken up in the concluding chapter, where the results from chapters 2–5 are discussed. 

Chapter 1 – Introduction 
Today, windows and light are self-evident components of dwellings, and of buildings in general. This 
affects the way we think about buildings in the past. The darkness of medieval buildings is repeatedly 
presented as a deficiency, a problem, and the absence of windows and light is quite often explained in 
terms of financial and technological constrains.  

With this dissertation I want to present a more nuanced perspective on how people in the Middle Ages 
related to windows, light and darkness in built environments, on the assumption that darkness was not 
necessarily perceived as problematic in a context where different shades of dimness, rather than light, 
were self-evident parts of people’s everyday lives. Further attention is devoted to the perceptions and sig-
nificance of the views afforded from buildings, and how the presence or the absence of windows affected 
the relationship to what was outside and beyond the structure. 

The way in which light and darkness are perceived, and how these concepts are even defined, is ver-
satile, as with all sensory experiences. To let in as much light as possible has not always been the main 
concern, not even in buildings and rooms with windows. Light was differently valued and desired according 
to context, nor has it had the same significance and meaning in all times. The same applies to the view, 
which is an important part of the function of modern buildings. In medieval Scandinavian buildings, a 
view was clearly not an indisputable part of every room or structure. In some contexts, they were of great 
importance, but the majority of spaces within medieval buildings were closed, without a view. 

These aspects of medieval Scandinavian buildings are discussed at length, relating to the complex inter-
play of light, darkness, and architecture, primarily as articulated in the presence, absence, and use of win-
dows. Secular structures are the primary focus, but artificial light is also examined in other contexts. 

 
To what extent and in which contexts did medieval buildings have windows? What functions did they have? 
  
How did the physical appearance (size, materials, colours etc.) and location of windows affect the experience of light, 
viewshed, and privacy?  
  
In what way and to what extent has daylight been a part of the experience of being inside a building? What expectancies 
did people have of light and a view when they went inside?  
  
What was the relationship between buildings and their surroundings, in this context? 
 



The main source category for the study is material culture – from standing buildings and ruins to 
archaeological records and finds, mainly of window glass and lighting equipment. Written sources, mainly 
published ones, have also been addressed, as well as medieval depictions of windows and uses of light and 
light equipment. 

The geographical focus of the thematic chapters, where windows and artificial lighting are discussed, 
is primarily Scandinavian, with an emphasis on Sweden and with further reference to other parts of north-
ern Europe. The two regional case-studies concerns the provinces of Uppland and Gotland. 

Chronologically, the main emphasis is on the medieval period, in the Scandinavian sense (c 1050–1520 
CE), although the material is also discussed in a longer time perspective, reaching into modern times. 

Chapter 2 – Windows 
In the second chapter, the definition of the term ‘window’ and related designations are discussed, as well 
as their use in medieval texts. During the latter part of the Middle Ages, the word fönster or fenster seems to 
have been used synonymously with the word vindöga, which has the same origins as the English word 
‘window’. In both cases the term denotes an opening in the wall or roof in general. The open shutter-
fronts of medieval shops (Sw. bodluckor) are described in the same terms. The evidence for light- and smoke-
holes in regional medieval law-texts is explored, as well as how they are presented in travel-reports from 
the latter part of the 16th and from the 18th century. Wall-openings in standing timber buildings, mainly 
in Norway but also in the northern parts of contemporary Sweden, are addressed as well as the window-
tax that was introduced to Sweden in 1743 and which remained until 1809.  

Wall openings in masonry buildings, including churches, are also discussed in this chapter, as well as 
the use of window glass and stained (painted) glass.  

In conclusion, there seem to have been large regional differences in how windows have been used 
during the Middle Ages and the early modern period, just as there have been variations in building-types 
and build environments in general. 

Glazed windows, which during the High Middle Ages (c. 1250–1350) were more or less synonymous 
with stained glass, probably entered Scandinavia during the 12th and 13th centuries, when a significant 
increase in the use of window glass took place all over northern Europe. 

Most of the earliest Scandinavian evidence comes from Denmark, while the increase in Sweden seem 
to have occurred somewhat later, around the middle of the 13th century.  

Window glass was mainly used in churches but also in some exclusive, secular buildings. By no means 
all light openings were glazed, not even in the churches. In secular buildings there could, for example, be 
one glazed or partly glazed window while other openings were left open or closed with shutters. Glazed 
windows were generally not possible to open, and they were not designed to look out through. Instead, 
the effects of light shimmering through them were an important part of the interior decoration, not least 
in the churches, where both light openings, stained glass and the light itself were all seen as carrying 
important ideological meanings. During the late Middle Ages, both the window-design in general and the 
design of glass windows changed, particularly in secular contexts, and the use of windows and window-
glass increased in churches, in towns, and in buildings in aristocratic contexts. The increase started in the 
late Middle Ages but got more noticeable during the 16th and 17th centuries. In the later types of glazed 
windows, the letting-in of light was more pronounced but was still not the primary function. The provision 
of daylight views and contact with the outer world characteristic of windows today, as well as the possibility 
of ventilation, were not common features until the late 18th century. Prior to this time, these different 
functions were generally split between various kinds of wall openings. 

During the 18th century, the use of window glass became more common outside the towns and in 
buildings belonging to the nobility, but there were considerable regional differences. In some of the north-
ern parts of eastern Sweden and on Gotland, decorative glass windows with paintings were used in some 
of the wealthy farms, while roof lights were still common in some dwellings in Småland and Västergötland, 
even up to the middle of the 18th century. 



Chapter 3 – Lighting 
Everyday lighting has generally been a more or less temporary phenemenon for a very long period of 
time. Archaeological finds of lighting equipment are rare in prehistory, even up to Classical Antiquity, 
and in Scandinavia there are few finds prior to the Middle Ages. The few exceptions are lamps used either 
in specific, practical contexts, such as night fishing, or ritual activities. In Scandinavia, the oldest finds are 
ceramic lamps from the Mesolithic, thought to have been used when spearing fish in the dark. Apart from 
these there are no confirmed finds until the Viking Age. In the medieval period, lamps and lights were 
closely connected with the church and with religious activities. During the High Middle Ages the use of 
light equipment seems to have increased in secular contexts, at least among the nobility. Artificial light 
was also used for activities such as writing and reading, and for some types of craftwork. From the late 
Middle Ages onwards, the number of archaeological finds increases more broadly, but the use of lighting 
equipment still seems to have been rather limited outside churches, religious institutions and among the 
upper classes. The finds are also fewer from rural contexts by comparison with towns.  

The use of artificial light seems to have been mainly temporary, mobile and to a large extent related 
to specific situations. No permanent, stationary, artificial light was used indoors apart from the fire place. 

The use of light equipment, both in quantity and variety, increased considerably after the Reformation, 
mainly in secular contexts but also in the churches. Another change that took place was that stationary 
light sources became more common, although the mobile use of light was still most important. A variety 
of reflecting materials and objects – including polished metal and mirrors – came into use in order to 
increase the effects of light, again to a large extent in secular contexts, and in Scandinavia mainly in the 
17th and 18th centuries. 

The great variation in light equipment – chronological, spatial and contextual – makes it clear that the 
use of artificial light was not something constant or universal. Artificial light cannot be considered as a 
basic need, in the same way as food, sleep and shelter. The need for artificial light is highly dependent on 
what activities are carried out when and where, and not least on expectations.  

The fact that artificial light in most circumstances was not prioritized more during the Scandinavian 
Middle Ages suggests a significant difference in its social perception.  

Chapter 4 – Uppland 
In this chapter, addressing Uppland province in the eastern part of Sweden, buildings and changes in 
building traditions from the late Viking Age until early modern times are discussed.  

Examples are taken up from a variety of social contexts, including both secular buildings and churches. 
The use of windows is explored in relation to this overview, describing changes in building techniques, 

linked to archaeological finds of window glass. Excavated hearths and fireplaces are discussed together 
with finds related to heating, such as ceramic stove tiles and details from hypocausts, as well as light equip-
ment. 

The earliest, clear evidence for the use of window glass, belongs to the time just before the middle of 
the 13th century, although there are single finds from 12th-century contexts suggesting that window glass 
might have been used earlier on a small scale. The earlier finds come from Sigtuna, where the glass seems 
rather to have been used for other purposes, such as jewelry and small objects, and from Uppsala, where 
the dating is uncertain.  

It is possible that some churches may have had single glazed windows during the 12th century, but 
from the 13th and early 14th centuries there are archaeological finds both from churches and from some 
exclusive, secular buildings.  From the 14th and 15th centuries, the finds still mainly belong to high status 
contexts, but some discoveries have been made in wooden buildings, in aristocratic contexts. From this 
time period, glazed windows – often painted with heraldic motifs – became more common both in 
churches and in the nobility’s buildings. During the same period wall-placed windows, some of them 
glazed, were probably used in urban contexts. The main increase in the use of window glass in urban 
environments seems to have taken place during the 16th century. In the archaeological records a remark-
able increase can be seen in the period after c.1550. In rural contexts the finds are fewer and the increase 
in the use of window glass seem to be later. A slight increase can be noted during the 17th century, but 



larger quantities of window glass are mainly found in later contexts, when remains of buildings from the 
18th and 19th centuries have been excavated. 

Similar patterns can be noticed in the archeological finds of lighting equipment, and the candlestick 
holders and chandeliers preserved in churches. The medieval finds are mainly concentrated to the later 
part of the Middle Ages and onwards. The examples are not evenly spread over different social contexts. 
There are generally more finds from urban areas than from rural ones, and more elaborate objects are 
found in places with a connection to the nobility. 

Chapter 5 – Gotland 
The fifth chapter is another regional study, with a comprehensive presentation of buildings and building 
traditions on the island of Gotland in the Baltic Sea. As in the previous chapter, archaeological records 
are an important basis for this presentation, as well as more or less well-preserved medieval buildings. On 
Gotland several hundred medieval stone buildings are known, both within the only town, Visby, and the 
countryside. Several of these are preserved, or partly preserved, mainly in Visby but also in other places. 
Even in the best-preserved standing buildings, windows are one of the features that have almost without 
exception been changed after the Middle Ages. Some of the medieval windows have survived, for different 
reasons, while others have been restored in the 20th century. Another place where medieval windows can 
be found is in the island’s many churches, many of which have survived well. More than 90 of these still 
stand in the countryside outside Visby. From about 30 of these, smaller or larger parts of medieval stained 
glass paintings remain. In addition, medieval window glass has been found in two thirds of the rural churches.  

Like most of the archaeological finds, the remaining stained glass paintings are from the period just 
before the middle of the 13th century and extending into the mid-14th century. A number of later medi-
eval finds have been made, as well as post-medieval ones. It is uncertain if window glass was used before 
the 13th century on Gotland.  

There are also a large number of finds from excavations in Visby, also from areas situated further away 
from churches or ecclesiastical institutions. In two cases, medieval window glass, from the same period as 
the preserved stained glass windows, has been found in excavations of wooden building remains. One of 
these was situated outside the city wall. A small number of painted window glass fragments from the same 
period have been found in the countryside, mainly in medieval vicarages. Two examples come from Bunge 
and Hellvi, where finds from the 14th century were made. It is likely that these buildings have had a small 
number of stained glass panes, perhaps only in one window.  

It seems clear that the 17th century marked a change in the use of windows and light on Gotland. 
Apart from the fact that the medieval wall openings were generally smaller and fewer than in later periods, 
there were also greater dissimilarities between different spaces in medieval buildings. The light openings 
in the older buildings were also used in a more directed, specific manner than in later ones. The medieval 
way of using windows and light was clearly considered inadequate in the 17th and particularly in the 18th 
centuries. Medieval buildings that continued to be used as dwellings, or were converted into living areas, 
were all provided with new windows. 

The remaining medieval stone buildings on Gotland are largely from the 13th and 14th centuries, 
when three types of windows can be defined. The most frequent type consists of wall openings, often small 
in size and sometimes provided with bars or shutters, but not with window glass. The purpose of these 
openings seems to have been highly functional, used to provide at least a degree of light. In some spaces, 
the openings were also used to let out smoke. In the second category we find glazed windows. These were 
rare in secular contexts, although not unheard of. The third type consisted of open, often paired, windows 
which were situated in what were probably more or less official spaces, both in Visby and elsewhere on 
the island. The architectural expression derived from the buildings of the European nobility, but it prob-
ably had a somewhat different meaning in this context, as there was no aristocracy in a formal sense on 
Gotland. That said, the people owning these houses were probably very aware of their social connotations.  



Chapter 6 – Final discussion 
It is hard to discuss the presence or absence of windows in medieval buildings solely from archaeological 
records. This is particularly problematic when it comes to the early part of the period, but also even from 
the later centuries with preserved secular buildings, as most of them have changed – along with attitudes 
to windows - over time. Based on the types of buildings that can be traced in the two areas studied, it is 
likely that light openings in the walls were not in regular use before the end of the Iron Age (in Sweden c. 
1050). It is uncertain if there were any wall-mounted light openings in wooden structures of the Viking 
Age and early medieval period.  

The extent to which the early stone churches' light openings were fitted with stained glass windows is 
unclear. From Denmark there is evidence that these were present in the 12th century. In Uppland and on 
Gotland it is more uncertain to what extent painted glass was employed at this time, and at the very least 
it was uncommon. However, from the early to mid-13th century onwards there are indications that stained 
glass windows became more common in ecclesiastical settings, especially on Gotland. At about the same 
time, the earliest finds of window glass occur that can be associated with secular settings. In Uppland, 
these belonged mainly to royal contexts and to the ecclesiastical and secular nobility. On Gotland there 
are High Medieval finds from some of the vicarages. In a few cases, finds have been made in excavations 
of wooden building remains. 

The three categories of windows that could be distinguished in the Gotlandic High Medieval material 
can be said to have been valid for light openings in other parts of the Nordic region as well. The different 
types – light openings, glass windows and slightly larger, open windows – have been used in different 
situations and fulfilled different purposes. Functions we currently associate with windows, such as daylight 
entry, the possibility of views and contact between indoors and outdoors have been largely divided 
between different openings. 

The light openings, which were open but could be fitted with bars or shutters, have usually been 
designed to admit the maximum, often directed, light beam through as small an opening as possible. Their 
design and placement show a conscious and selective use of light in indoor environments. The openings 
usually offer no view and only a very limited contact with the outside world. Ventilation and/or smoke 
emission have in some cases been another function of these openings. 

Larger, open windows have, unlike the other types, offered views and also opportunities for display – 
which may have been an essential aspect. The windows in this category have been used in buildings or 
building areas with public functions, like halls. To provide these rooms with light was probably another 
important function of these windows. Some of the open windows have had an upper, glazed part and they 
have also been combined with shutters. 

The third, glazed variant of window was not possible to open if not combined with the previous window 
type. Together with the dark lines of the leading and the light shimmering through the glass, the design 
of the glass window in the High Middle Ages – a mosaic made out of more or less colored and often 
painted glass panes – created a decorative whole. The same also applied to a large extent to the late 
medieval, and also the Renaissance, glass windows, although these were generally composed of uncolored 
orthogonal panes, which in practice were mostly more or less green. The thickness of the glass, the usually 
green tone and the geometrical patterns – frequently combined with colorful, painted panes – made the 
glass windows of the time to a large extent a part of the decoration and to a lesser extent a contribution to 
the contact between indoors and outdoors. 

The way in which windows and lights have been used in buildings indicates that windows have not 
been an obvious part of rooms in general. The basis in the medieval, built environment was rather a closed 
space, where all the wall openings beyond the door were exceptions, motivated by specific needs or 
functions. Those who stepped indoors during the Middle Ages probably expected to be met primarily by 
darkness. Different shades of dimness and shadows were probably an obvious part of indoor environments, 
while light and a view were not. 

The medieval use of lighting equipment is in many ways a parallel to the use of windows, where mobile, 
as well as directed and specific, lighting seems to have been dominant. The largest number of lighting 
tools, especially the more elaborate types, are found in the same contexts as the bigger light openings and 
glass windows, that is mainly in ecclesiastical and aristocratic spaces. As the  number of windows increases, 
so does the quantity of lighting tools. As more windows, especially glass windows, began to be used, brass 
and other light-reflecting materials were employed in light equipment. 



In this thesis I argue that the use of windows, light and lighting in medieval buildings interacts with 
past conceptions and experience. It would have been possible to achieve lighter indoor environments 
earlier if this had been considered very significant. Letting in as much light as possible indoors was not 
always desirable, or the most valued element, in all contexts. Other aspects, including perhaps protection, 
were probably regarded as more important. Building design was influenced by, and had an impact on, 
people's relation to light in indoor environments. 

Darkness was probably not a problem in everyday life to the extent that we would today perceive it in 
similar situations. Apart from the fact that it was a constantly present and very familiar part of the daily 
round, there were several ways that it could be handled other than through lighting and light. One of 
these was to reserve particular activities to specific times and places. Tasks were carried out at particular 
times of the day or year, and in places with sufficient light for the job – quite often outdoors. People's 
attitudes to darkness and light probably also interacted with other parts of their everyday life, such as the 
spatial organization of dwellings. In an environment with a limited degree of lighting, there were 
advantages to a standardized, easily recognizable interior with few furniture, which corresponds well with 
the descriptions both from the Middle Ages and the early modern period. The use of light was also 
interlaced with other aspects of material design and decoration in living areas. The early modern forms 
of interior design with painted walls, ceilings and furniture, with tiled stoves and fireplaces and an 
increasing variety of lighting equipment (including the use of reflectors), all interacted with the growing 
use of windows. The latter were purpose-made to admit light, to amplify these interior effects and bring 
out the details and colors of the decoration. 

The changed use of windows, especially glazed windows, in the early modern period, beginning in the 
late Middle Ages but mainly in the 17th and 18th centuries, was thus connected to new ideals and types 
of interiors, and to a modified view of light in indoor environments. The changes that were made in glass 
and window production were probably in symbiosis with the changing ideals rather than being a one-way 
precondition. The new technologies employed were modifications of existing ones, and not entirely 
innovative – nor was there any compelling, functional relationship between the use of window glass and 
chimneys. Both elements were a part of the new housing ideal, but there are several examples that show 
how both these and other components could be used individually and in different combinations. In a multi-
storey house with a chimney, wall-placed windows are certainly more motivated where daylight is sought 
indoors, but in accordance with the medieval ideals, a smaller light opening could have replaced the roof 
aperture that was lost when the upper floor came into being. A new glass window was hardly necessary. 

The fact that windows and daylight were not elementary parts of medieval indoor environments 
probably also contributed to the design of urban settings, where narrow cross-lanes and internal expansion 
with enclosed, crowded plots and in some places vault-buildings across alleys were more compatible with 
the medieval way of using windows and light. 
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f 592r, f 259v.; f158r. 

EM. Enköpings museum. 
Föremålsfynd, basutställning. 
 
Lars G. Henricson.  "Johan III:s glasbruk " på Bryggholmen 1:1, Vallby sn. Enköpings kommun, Uppland – RAÄ 162.  

Arkeologisk orienterings– och forskningsundersökning – 2002.  

GF. Gotlands museum. 
Föremålssamlingar. 
 
Kyrkoinventarieinventeringen (kyrkoinventarieinv.). 
 
Topografiska arkivet (top. ark.): 
Bro sn. Arkeologisk slutundersökning: Bro kyrka, Bro socken, Gotland. Länsstyrelsens dnr. 220-3100-01: Länsmuseets dnr. 

AD2001-0168. Per Widerström 2001. 
Lau sn 
Lau medeltida prästgård. Rapport 1935–38. Alfred Edle. 
Levide sn 
Kyrkan  
Linde sn 
F.d. prästgården 
Norrlanda sn 
Bringes 
Hammars 
Othem sn 
Prästgården 
Rute sn 
Stora Valla. Rapport. Gunnar Svahnström 1941. 
Öja sn 
Roes. Rapport. Gunnar Svahnström 1941. 

HM. Hälsinglands museum 
Föremålssamlingar. 

Kalkmalerier.dk 
Bilddatabas, http://www.kalkmalerier.dk/ 

KB. Kungliga biblioteket. 
Arkiv ACC 1989/47. Jöran Wallin: Analecta Gotlandensia. Del I och III. 
Fm 57:9. Hilfelings resor 9. 

KM. Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige). 
Föremålssamlingar, https://www.kulturen.com/samlingar/sok-i-samlingarna/ 



LM. Landskrona museum. 
Föremålssamlingar. 

LMS. Lantmäteristyrelsens arkiv. 
Kartor, https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/  
B70–1:3. Uppsala län, Uppsala stad. Stadsplan, 1642. 
B73–4:1. Uppsala län, Vallby sn, Bryggholmen nr 1, Ägomätning 1686. 

MoL. Museum of London. 
Föremålssamlingar. 

LG. Länsmuseet Gävleborg. 
Föremålssamlingar. 

DNM. Nationalmuseum, Köpenhamn. 
Föremålssamlingar. 

NM. Nordiska museet. 
Föremålssamlingar. 

PAS. Portable Antiquities Scheme. 
Föremålsfynd, www.finds.org.uk 

RAÄ. Riksantikvarieämbetet. 
KMB. Kulturmiljöbild, www.raa.se/kmb 
Fornsök, http://www.fmis.raa.se 
Se även ATA. 

RA. Riksarkivet. 
SDHK. Svenskt Diplomatariums huvudkartotek, https://sok.riksarkivet.se/SDHK 

Rijksmuseum Amsterdam. 
Samlingar. 

SAOB. Svenska akademiens ordbok. 
Elektronisk resurs, 1997. http://www.saob.se 

SHM. Statens historiska museum. 
Historiska museet 
Föremålssamlingar, http://mis.historiska.se/mis/sok/ 
Bilddatabas. Medeltidens bildvärld, http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/ 
 
Skoklosters slott 
Föremålssamlingar. 

SF. Sigtuna museum. 
Föremålssamlingar. 

SLM. Sörmlands museum. 
Föremålssamlingar. 

SSM. Stockholms stadsmuseum. 
Föremålssamlingar. 
Digitala stadsmuseet, http://digitalastadsmuseet.stockholm.se: 
Arkeologisk rapport, Fornlämning 103, Norrmalm, Klara kyrkogård.  

10093251_Klara_Kyrkogard_1982_ARKRAPP.pdf. Solbritt Benneth 1982. 
Byggnadsinventeringar. 

Ajax 1.2, SSM_DOK_000254 



Andromeda, SSM_DOK_000278 
Cassiopea, SSM_DOK_000248 
Castor, SSM_DOK_000275 
Cepheus, SSM_DOK_000281 
Ceres, SSM_DOK_000277 
Cupido, SSM_DOK_000273 
Cygnus, SSM_DOK_000276 
Erisichton, SSM_DOK_000279 
Europa, SSM_DOK_000282 
Eurydice, SSM_DOK_000283 
Hippomenes SSM_DOK_000284 
Iris, SSM_DOK_000285 
Juno, SSM_DOK_000252 
Latona, SSM_DOK_000249 
Lycacon, SSM_DOK_000286 
Minotaurus, SSM_DOK_000289 
Morpheus, SSM_DOK_000288  
Trivia, SSM_DOK_000292 
Typhon, SSM_DOK_000295 
Ulysses, SSM_DOK_000294 
Venus, SSM_DOK_000253 

Stadtbibliothek Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum.  
Amb. 279.2° Folio 9 recto (Landauer I) 

TEK. Tekniska museet. 
Föremålssamlingar. 

The Mary Rose, Portsmouth. 
Föremålssamlingar. 

UM. Upplandsmuseet. 
Föremålssamlingar. 
Topografiska arkivet (top. ark.): 
Gezelius, Lars. Rapport över arkeologiska undersökningar på Biskops-Arnö, Övergrans sn, Uppland, 15.9 –25.10 1971 samt 

spridda kontroller 11.1 – 28.3 1972. 
—. Rapport över kompletterande arkeologiska undersökningar på Biskops-Arnö, Övergrans sn, Uppland 22.6 – 28.7 1988 och 3.7 1992. 
—. Rapport över dokumentation av schakt för omläggning av värmesystem från vattenuppvärmning till elektrisk uppvärmning 

vid Biskops-Arnö, Övergrans sn, Uppland, 20.10 1992 samt 9–10.6 1993. 
—. Rapport över putsrenovering av den s. k. Gotiska salen på Biskops-Arnö, Övergrans sn, Uppland, 1987–1988. 
—. Rapport över arkeologiska undersökningar på Biskops-Arnö, Övergrans sn, Uppland, juni 1991 – augusti 1994. 
—. Rapport över putsrenovering av den s. k. Gotiska salen på Biskops-Arnö, Övergrans sn, Uppland, 1987–1988. 
—. Rapport över kabelschakt vid Biskops-Arnö, Övergrans sn, Uppland, 21–22.8 1991. 
—. Rapport över dokumentation vid dräneringsarbeten på Biskops-Arnö, Övergrans sn, Uppland, 18.8 1993. 
—. Rapport över renovering av stora salen (f.d. biblioteket) i huvudbyggnaden pa ̊Biskops-Arno ̈, Övergrans sn, Uppland, 

febr–april 1983. 
—. Rapport över putsrenovering av det s.k. Biskopskökets källare på Biskops-Arnö, Övergrans sn, Uppland, april–juni 1993. 
Fyndförteckningar – Lars Gezelius rapporter 2010-06-16. 
Flasta mur, Arkivrapport 1969, Birgitta Fredricson-Hoberg. 

UNIMUS. Universitetsmuseenes arkeologiske gjenstandssamlinger 
Föremålssamlingar. http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/ 
KMO. Kulturhistorisk museum, Oslo. 
NTNU V. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Vitenskapsmuseet. 
TM. Tromsö museum. 
UMB. Universitetsmuseet i Bergen. 

UUB. Uppsala universitetsbibliotek. 
ALVIN Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv, http://www.alvin-portal.org/alvin/ 
R623:1–6. Gotländska samlingar. Pehr Arvid Säve. 

Vasamuseet. 
Föremålssamlingar. 



VM. Vänersborgs museum. 
Föremålssamlingar. 

VL. Västmanlands länsmuseum. 
Föremålssamlingar. 

Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet. 
Resultat av 14C datering av trä och träkol från Gotland.  
Ua-18941, datering 2002-03-07. 

ÖLM. Örebro länsmuseum. 
Föremålssamlingar. 
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Appendix 

Tabell 1. Fönsterglas och belysningsredskap. Uppland, fynd från 
undersökningar på landsbygden. 
Arkeologiska undersökningar där byggnader från vikingatid/tidig medeltid – 1600-tal påträffats på landsbygden i Uppland. 
Sammanställning av uppgifter om fynd av fönsterglas, belysningsredskap och kakel. Uppgifterna om antalet fynd har i första 
hand hämtats från undersökningsrapporterna. 

 
Plats Datering, beskrivning  Planglas Kakel Belys-

nings-
redsk. 

Referens 

Sandbro/  
Näsan,  
Björklinge sn 

Sent 1200-tal. Torp under godset Sandbro. Undersökt 2004. — — — Dutra Leivas & 
Hennius 2006 

Lilla Ullevi,  
Bro sn 

1300-tal – mitten av 1400-tal samt 1600–1700-tal. Lämningar, troligen efter 
två gårdar, undersöktes 2007. Gårdarna etablerades omkring 1300 och var i 
bruk till mitten av 1400-talet. Lämningar efter en samtida gård undersöktes 
inom ett intilliggande område 1990. Utifrån fyndsammansättningen antas en-
heten ha hört till ett högre socialt skikt. Bland de mest anmärkningsvärda fyn-
den fanns en del av en passare och ett solur i kalksten. 
–Två av fönsterglasskärvorna fanns i raseringslager daterade till 1400-tal. 
Lagret uppges dock innehålla ”kronologiska anomalier”. I övrigt fanns föns-
terglaset i sentida fyndsammanhang. 
–Kakelfragmenten fanns i en stuga uppförd tidigast 1640, i bruk till tidigt 1800-tal.  
–En vinkelböjd ljushållare, en ljushållare m. rakt skaft som kunnat sättas fast 
underifrån i horisontell yta. En klykformad blosshållare. 

46 frag. 
 

2 frag. 3 st Bäck et al. 
2009 

Odenslunda, 
Fresta sn 

Förromersk järnålder – 1200-tal. Fyra av de lämningar efter byggnader som 
undersöktes 1993 var medeltida och uppförda på stensyll. Minst två har da-
terats till 1200-talet, ytterligare ett par hus hör möjligen till samma tid.  
–Enbart två fragment fönsterglas tillvaratogs. Dessa uppges vara recenta. En-
ligt beskrivningarna fanns fönsterglas i flera byggnader, men hörde troligen 
till de modernare fyllnadsmassor som överlagrade lämningarna (Olausson 
2005, s. 17–20, bilaga 4).  

2 frag. — — Olausson 2005 

Sanda,  
Fresta sn 

550 – 1600-tal. Undersökning 1990 
–Ett fragment fönsterglas hittades i huset K27, som var 7,5×7,5 m stort och 
uppfört på stensyll. Det har vilat på en tät stenpackning, haft spis och troligen 
trägolv. Byggnaden tolkades som ett bostadshus och daterades till senme-
deltid. Senare byggdes det samman med parstugan K26, daterad 1550–
1650. Vid mitten eller slutet av 1600-talet övergavs platsen helt. 
–Två ljushållare (F1121 och 2115) finns i fyndlistan. I SHM:s samlingar finns 
en ljushållare, möjligen en del av ljusstake, som i så fall troligen varit två-, 
eller möjligen trearmad, och ett hänge till en ljusstake eller ljuskrona. 
Hänget är av järn och 22 mm brett.  

1 fnr — 2–3 
 

Åqvist 2006; 
SHM, dnr 
4416–90 

Gamla Upp-
sala, Kungsgår-
den, Gamla 
Uppsala sn 

450/500 – 1600-tal. Forskningsundersökningar 2010 och 2011. 
–2010. Minst två fyndposter fönsterglas. Ett par fragment utgjordes av me-
deltida, bemålat glas. De 24 fragmenten fönsterglas hittade 2011 var för-
delade på 9 fyndposter. Två fragment utgjordes av medeltida, bemålat glas 
(F288 och 289 enligt konserveringsrapport 7). Bemålningen var gjord i röd-
brun svartlodsfärg. Rutskrafferade fält kunde urskiljas på det ena fragmentet.  
Fönsterglas hittades i anslutning till syllstensraden i hus 2, dat. 1250–1400 
samt i igenfyllnadslager med avfall som antas komma från parstugan, hus 1, 
ca 1650–1963. Även i hus 3, en ca 5×5 m stor källare som antingen haft en 
separat överbyggnad eller funnits under hus 2, hittades fönsterglas. Dat. 
1350–1400, igenfylld under 1600-tal i samband med uppförandet av hus 1. 

9 fnr/ 
24 frag. 
(2011) 
 

— 1 st Frölund et al. 
2015; 2017 



Herresta,  
Järfälla sn 

800-tal – 1681. Spår efter 27 byggnader, de äldsta var uppförda då gården 
etablerades på 800-talet, de senaste förmodligen på 1500-talet, undersöktes 
2006. Gården var i bruk fram till 1681 då den avhystes. 
–Fönsterglasfynd har knutits till två av de undersökta husen. Det ena, hus 20, 
har tolkats som ett enrummigt bostadshus daterat till ca 1400–1681. En inre 
stenrad kan tyda på att huset istället varit tvårummigt. Fönsterglas hittades 
även i rasmassorna från hus 24, daterat till ca 1500–1681 och tolkat som ett 
kokhus. Både syllstenar och stolpar fanns längs vägglinjen och i rasmassorna 
hittades tegel. Med tanke på detta, och dateringen, är det möjligt att bygg-
naden varit uppförd i korsvirke. Fönsterglas hittades i anslutning till ytterligare 
tre byggnader. Fynden från kokhuset hus 17 (ca 1270–1500), fähuset/stallet 
hus 26 och logen hus 27 i fas 5 (ca 1500–1681) hittades dock i lager med 
blandat material som inte behöver komma från själva byggnaden.  
–Ett belysningsredskap hittades, en holk till en ljushållare eller ljusstake av 
järn (F350:28232/4). Ingen datering angiven. 

30 fnr/ 
70 frag. 

— 1 st Lindblom et al. 
2008 

Lingnåre,  
Hållnäs sn 

100/1100-tal – mitten av 1300-tal. Spår av minst sex hus vid provgropsgräv-
ning inom ”boplatsområde C” på 1980-talet. Husen har haft öppna eldstä-
der, härdpallar. Inga belysningsredskap eller fynd av fönsterglas eller kakel 
nämns i Anders Brobergs avhandling där undersökningen presenteras. Ingen 
fyndlista finns dock bifogad här. 
År 2010 gjordes en kompletterande undersökning på platsen. Inte heller vid 
detta tillfälle tillvaratogs något fönsterglas eller några belysningsredskap. 

— — — Broberg 1990; 
Göthberg & 
Frölund 2010 

Kalvshälla,  
Järfälla sn 

Vendeltid – 1900-tal. Lämningar efter omkring femton byggnader under-
söktes1995–1998. Fyndmaterialet är kronologiskt blandat vilket delvis be-
ror på de störningar som skett i samband med den omfattande militära 
verksamheten i området. 
–Fönsterglas fanns i elva av de undersökta byggnaderna. En av dessa var 
från 1900-talet. Fem hade stått på platsen minst fram till mitten av 1800-
talet. Av dessa har två parstugor, hus I:1 och hus III:1, daterats till ca 1720–
1872 respektive 1670–1872. Fönsterglas har också hittats i hus VI, som  
karaktäriserats som ”kammare” och daterats till 1770–1870. Två av husen 
med fönsterglasfynd är daterade till 1600-talet. Av dessa har hus I:2 varit 
en enkelstuga under 1600-tal och fram till ca 1720.  Hus III:2 har varit en 
enkel- eller parstuga, daterad 1625–1675. Fönsterglas har även hittats i Hus 
XIV, en stuga daterad till senmedeltid, och vid hus XII, en möjlig vikingatida 
husterrass. Utöver fönsterglas fanns dock även yngre rödgods, tegel, krit-
pipor och buteljglas bland fynden från dessa konstruktioner.  
–Andra, fönsterrelaterade fynd från undersökningen: Ett beslag till fönster-
båge eller fönsterlucka (F1789), ett beslag till ett fönster eller en dörr (F2055) 
samt en järnkrok, möjligen en fönsterhake (F1150). 
–Åtta fyndposter rumpkakel har registrerats. Utöver ett fynd i hus I:1 och tre 
lösfynd kom alla fragment från en av husgrunderna, hus II:1. Detta tolkades 
som en sidokammarstuga, i bruk ca 1720–1872. I stugans hörn fann ett för-
modat kakelugnsfundament. 
–Fem fynd av belysningsredskap, alla av järn. En ljushållare i hus I:1. I samma 
hus en del av en fotogenlampa. Två blosshållare i hus III:1 resp. VI. En del av 
en ljusstake i en odaterad härd, 522, ej knuten till någon konstruktion. 

116 fnr/ 
396 frag.
  

8 fnr  5 st.  
 

Andersson, 
Kjell 2010 

Äggelunda, 
Järfälla sn 

300–400-tal – senast omkring år 1400. Undersökning 2011.  
Under 1500-talet fanns en ovanligt stor, stensatt brunn på gården och ett 
bostadshus med spis av tegel. En samtida byggnad, med utanpåliggande 
ugn, har tolkats som kokhus. Både brunnen och huset med den utanpålig-
gande ugnen pekar tillsammans med ett ovanligt och exklusivt fyndmaterial, 
som bl.a indikerar penningtransaktioner, på en ovanlig gårdsmiljö. Den ger 
”snarast bilden av en borgarmiljö”. En tolkning som framförs är att gården 
kan ha innehafts av en av Gustav Vasas fogdar.  
Nästa generation byggnader på platsen kan dateras till 1600-tal. Under detta 
århundrade har ett hus med källare och syllstensgrund byggts på platsen. 
Detta har brunnit och därefter rivits under tidigt 1700-tal. Under 1600-talet 
har bl.a även en byggnad uppförts på järnålderns husterrass.  Även yngre 
byggnadslämningar undersöktes. 
–Bland fynden fanns inget fönsterglas och inte heller några kakelfragment. 
Däremot hittades en ljushållare, i lager som hörde till 1500-talsfasen. 

— — 1 st Evanni et al. 
2013  



Märsta,  
Norrsunda sn 

Högmedeltid samt 1600-tal. Bland det som undersöktes 2012 fanns spår av 
en högmedeltida gård. Senare, möjligen kring 1630, har ett torp byggts på 
samma plats. Torpet antas ha haft en relativt kort brukningsperiod, fram till 
1680-talet. Bostadshuset hade en hörnplacerad spis, troligen med en tegel-
häll. Det kan möjligen ha haft två rum, en stuga och en kammare.  
–Inget fönsterglas hittades vid undersökningen. 
 –På golvlagret i 1600-talshuset hittades en blosshållare (F100003) i form av 
en kraftig ögla med spetsig ände, som troligen varit inslagen i en vägg eller 
liknande. Bland de övriga fynden från huset fanns en järnkniv, en sax och delar 
av söljor och spännen. I raseringslager från samma hus hittades en ljushållare 
med mycket kort, rakt skaft och öppen holk (F100021). Några av fynden från 
huset, främst söljorna, kan vara medeltida. Det fanns dock även ett fynd som 
troligen är senare än huset, som ett järnbeslag med försänkta hål.  

— — 2 st Runer & Grön-
wall 2013 

Säby,  
Norrsunda sn 

Äldre järnålder – 1800-tal. Undersökning 1992–93. Vid övergången mellan  
vikingatid och tidig medeltid fanns ett fåtal grophus inom området. Under 
1200/1300-tal flyttade gården. Den yngsta bebyggelselämningar som under-
söktes daterades till 1700–1800-tal. 
–455 poster fönsterglas. 
–Belysningsredskap, två blosshållare 

455 
fnr/ca 
1635 
frag. 

4 fnr 2 st Andersson & 
Hållans 2006 

Valsta,  
Norrsunda sn 

Äldre järnålder – 1700-tal. Undersökning 1992–93. Under medeltiden har två 
gårdar/bebyggelsegrupperingar funnits. På den norra fanns, senast under 
1200-tal, fem hus, ställda på syllstenar, två med ugnar/spisar. Den andra gården 
har troligen etablerats under 1300-talet. Här fanns ett hus på stensyll med en 
halvkällare. I anslutning till denna byggnad har vapen- och rustningsdetaljer  
hittats. De yngsta byggnadslämningarna daterades till 1700-tal. 
–Sammanlagt har 113 poster fönsterglas registrerats.  
–Ett belysningsredskap, en del av en ljusstake, har påträffats. 

113 
fnr/ca 
1760 
frag. 

1 fnr 1 st Andersson & 
Hållans 2006 

Knista,  
Sollentuna sn 

Vikingatid/tidig medeltid – 1700-tal och framåt. Den sydvästra kanten av 
bytomten berördes av undersökningen 2008. Här hittades ett hus med stol-
par och stensyll från vikingatid/tidig medeltid, samt, på samma plats, ett 
hus från 1400-talet, ställt på stensyll. Båda byggnaderna har tolkats som 
bostadshus. Det yngre hade dock centralt placerad härd, vilket gör att det 
påminner om ett eldhus. 
 –Ett fönsterglasfynd (F71) men inget kakel och inga belysningsredskap. 
Kakel och fönsterglas finns dock omnämnda bland recent fyndmaterial som 
inte togs tillvara (bl.a. från matjordslagret).  

1 frag. — — Sillén 2009 

Gredelby,  
Knivsta sn 

Äldre järnålder – 1600/1700-tal. Undersökning 1984/85 samt 1988.  
–Fönsterglas hittades inom omr. C, fas 5, med dateringar till nyare tid. Fynden 
kom från ett omrört lager. Enstaka fragment hittades även inom område E, där 
de inte kunde knytas till något definierat lager. Även ett par fragment kakel hit-
tades här, som rens-/schaktfynd (Andersson et al. 1996, s. 43–44, 53, 93). 
–En ljushållare, troligen del av flerarmad ljusstake, hittades inom omr. E men 
kunde inte knytas till något definierat lager (Andersson et al. 1996, s. 93) 

4 frag. 2 frag. 1 st Andersson et 
al. 1996 

Hjulsta,  
Spånga sn 

Runt 600 e.Kr. – 1960-talet. Undersökning 2007. Ett 35 m långt och 6,5 m 
brett, mångfunktionellt långhus har uppförts omkring år 1000, på en delvis 
uppbyggd terrass. Troligen har både stolpar och syllstenar använts i vägglin-
jen. Vid slutet av 1000-talet revs bostadsdelen och ersattes av en fristående 
byggnad uppförd på samma ställe. I det nya bostadshuset fanns två ungefär 
liktora rum, det ena uppdelat på två utrymmen. Det stora rummet hade tro-
ligen jordgolv. I golvlagren fanns bl.a. gott om rester efter förkolnade gran-
barr, vilket kan tyda på att granris eller granbarr lagts på golvet. Från och 
med strax efter år 1100 antas det ha funnits två gårdar i byn 
–Inga fynd av fönsterglas, kakel eller belysningsredskap. 

— — — Dardel et al. 
2010 

Vallby,  
Tierp sn 

900–400 f.Kr. – 1200-tal. Undersökning 2002. Tre successiva, treskeppiga 
långhus, hus 1–3, har uppförts under sen vikingatid-tidig medeltid. Både 
dessa och det yngre hus 7, från 1100–1200-tal, var treskeppiga. Den största 
byggnaden på gården, med dateringar till sen vikingatid-tidig medeltid, har 
dock varit enskeppig. Mittdelen i denna har tolkats som en representativ hall. 
–Inga fynd av fönsterglas, kakel eller belysningsredskap. 

— — — Seiler 2005 

Mälby,  
Tillinge sn 

Romersk järnålder – 1900-tal. Undersökning 2007.  
–96 skärvor fönsterglas/planglas, fördelat på 86 fyndposter. Den största 
mängden (104 g, 39 skärvor) hittades i lager som utgjort markyta när parstu-
gan hus 21 och därefter ekonomibyggnaden hus 20 var i bruk. Hus 21 använ-
des från 1600-talets andra hälft fram till mitten eller senare delen av 1800-
talet, hus 20 var i bruk in på 1900-talet. 19 skärvor tillvaratogs från lager hö-
rande till hus 23, uppfört under slutet av 1500- eller början av 1600-talet och 
i bruk fram till slutet av 1600-talet. Här hittades även ett möjligt fönsterbeslag 

86 fnr/ 
96 frag. 

— 5 st Beronius Jör-
peland & Seiler 
2011; UM 
43363 



(F492). Två skärvor fanns i den översta fyllningen av hus 28. Enligt en 14C-
datering av byggnadsvirke bör byggnaden ha uppförts under sent 1300- 
eller tidigt 1400-tal. Den antas ha varit i bruk ungefär fram till mitten av 1500-
talet och fynden har från det avfallslager där fönsterglaset hittades har 
kopplats till husets övergivande. I källarstugan hus 43 hittades blyspröjs. 
Byggnaden bedöms ha varit i bruk främst under 1500-talet, men kan ha 
byggts något tidigare och använts en bit in på 1600-talet. Fönsterglas fanns 
vidare i ett avfallsområde där även blyspröjs hittades. 
–Fem delar av belysningsredskap hittades, två i lager ovanpå östra delen av 
den stenpackning som ingått i hus 24. Det ena av dessa var en vinkelböjd arm 
till en järnljusstake eller dubbel ljushållare i järn (F1232). Holken har troligen 
varit öppen både ned- och framtill. Det andra fyndet var ett tung- eller dropp-
format hänge av järn (F264). Hänget hittades i ett raseringslager, ljusarmen i 
ett aktivitetslager ovanpå stenpackningen. Konstruktionen, hus 24, har san-
nolikt uppförts senast under början av 1000-talet och stått fram till mitten av 
1200-talet. De tre övriga belysningsredskapen utgörs av två möjliga blosshål-
lare i järn och ett fragment av kopparlegering, tolkat som en del av en foto-
genlampa. Fynden kunde kopplas till hus 21, troligen uppfört under andra 
hälften av 1600-talet och i bruk fram till mitten eller slutet av 1800-talet. F259 
utgjordes av en järnbygel med avbrutna tenar, tolkad som en möjlig ljushål-
lare med hänvisning till ett liknande föremål från Falkenberg (Beronius Jörpe-
land & Seiler 2011, s. 147; SHM 7764:54). F667 utgjordes av en halvcirkelfor-
mad järnten med tillplattade ändar, försedda med hål. ”Möjligen är fyndet en 
hållare till mindre facklor, med piken som kunde slås in i träväggar.”  (Beronius 
Jörpeland & Seiler 2011, s. 147). 

Hellby och 
Gnista,  
Vaksala sn 
/Uppsala 

700–900-tal–1100-tal. Hellby var en av två grannbyar undersöktes vid  
Fyrislund i utkanten av dagens Uppsala 2010. Den andra byn har kallats Över 
Gnista. Ytterligare en undersökning skedde vid Hellby 2015. Undersökning-
arna visar att bebyggelsen etablerades under romersk järnålder vid Hellby 
och under vendeltid vid Gnista. På båda platserna fanns bebyggelse kvar 
fram till ungefär mitten av 1100-talet. Sammanlagt identifierades minst 20 
huskonstruktioner.  
–Antalet föremålsfynd från undersökningarna är litet. Inget fynd faller under 
kategorin belysningsredskap och inga fragment av fönsterglas påträffades. 
Vid utredningen hittades kakel från 1700-talet. 

— (1700-
tal) 

— Lucas & Lucas 
2013; Lucas, M 
2017 

Sommaränge, 
Viksta sn 

1300-tal – 1400-talets första hälft. Lämningar efter vad som tolkats som en 
lågfrälsegård knuten till Sandbro undersöktes 2003.  
–Ett stort antal fyndposter, drygt 9000, finns registrerade från undersök-
ningen. Inga fynd av fönsterglas eller kakel gjordes dock. 
–En vinkelböjd ljushållare (F270) hittades i bostadshuset, mellan de utrym-
men som tolkats som förstuga/kammare och vardagstuga. Den förmodas 
ha suttit inslagen i väggen i något av dessa utrymmen. Torderat skaft, rak 
flikholk. H 27 mm, diam. 14 mm. 

— — 1 st Schmidt Wik-
borg 2006; UM 
40280 

Täby,  
Vänge sn 

Förromersk järnålder – 1200/1300-tal. Undersökning 1998. Bebyggelsen har 
succesivt flyttat närmare den bytomt som är känd från kartor från 1600-talet 
och framåt. Huvuddelen av den medeltida gården låg förmodligen inom by-
tomtsområdet och därmed utanför undersökningsområdet. Lämningar efter 
fyra byggnader med medeltida dateringar undersöktes.  
– Fyndmaterialet var mycket begränsat. Inga belysningsredskap, eller något 
fönsterglas, hittades. 

— — — Göthberg 1998 

Pollista,  
Övergran sn 

700-tal – 1960-tal. De bebyggelselämningar som undersöktes vid Pollista un-
der andra halvan av 1980-talet representerade troligen två gårdar, ”Norrgår-
den” och ”Södergården”, som anlagts omkring 760 och som funnits i samma 
läge fram till omkring 1100. Även senare under medeltiden har två gårdar 
funnits, den ena delvis på samma plats som den tidigare Södergården, den 
andra i ett nytt läge. Även under 1700-talet tycks en förflyttning av gårdarnas 
lägen ha skett. Flera av byggnadslämningarna har osäkra eller mycket vida 
dateringar. Undersökningsmetoden har dessutom gjort det svårt att knyta 
fyndmaterialet till enskilda lämningar.  
–Sammanlagt registrerades 141 poster fönsterglas. Något enstaka fynd kan 
rumsligt knytas till 1700-talsbebyggelsen. I övrigt hör fynden till lämningarna 
från 1800- och 1900-tal. 
–Ett belysningsredskap, en ljushållare (F59653), hittades. 

141 fnr  1 st Hållans & 
Svensson 1999; 
Henricson 1999 

 



Tabell 2. Medeltida glasfönster och glasmålningar. Uppland.  
Belägg för glasmålningar före ca 1700, medeltida fönsterglas samt masverk från kyrkor i Uppland. Observera att alla stadskyrkor 
inte är medtagna. 

 
Kyrka Glasmålning/fönsterglas Masverk Datering Referens 
Adelsö Vapenmålning, östra fönstret. Jacob Ulfsson (ärke-

biskop 1469–1515), Sture samt Gumsehuvud. 
 1470-tal Tuulse 1954, s. 6, 14–15;  

Andersson 1964, s. 145, not 7 
Alsike Fynd av fönsterglas i sakristian 1911 samt i ko-

ret 2017. 
 Medeltid Asplund & Curman 1912; 

Lucas & Kjellberg 2018 
Alunda Fynd av fönsterglas 2009–2010 i rasmassor vid 

en medeltida korsarm, troligen riven på 1780-
talet. Grönt, tjl. 2 mm. Från före 1780. 

  Qviström 2010b; UM 
42292_05 

Biskopskulla Undersökning 1954. Ljust grönt glas med röd 
bemålning, troligen lövmönster. Rutskrafferad 
bakgrund. Tjl. 2,7–3 mm.  

 Senmedeltid UM 20398 

Björklinge  Vapenmålning. Agneta Horn.  1658 Kilström 1961 
Bladåker Glasmålning i öster, uppgift av Rhezelius.  

S:t Egidius och en biskop samt vapen, dels 
med kalk (prästvapen?), dels ärkestiftets. 

 1400-talets 
senare del 

Rhezelius [1915], s. 20; Erichs 
& Wilcke-Lindqvist 1953b, s. 
407; Andersson 1964, s. 144 

Bälinge Undersökning 2008. Fönsterglas av högmedeltida 
och senmedeltida/tidigmodern typ. Merparten av 
glaset är grönt. Minst en skärva blått glas. Rest av 
bemålning på ett par skärvor. 

 1300-tal samt 
1400–1500-
tal? 

Kjellberg & Qviström 2013, s. 
218, 256; UM 41776 

Danmark Glasmålningar i koret avbildade/beskrivna. 
Kristusbild samt vapen. Oxenstierna, Kröpelin 
och Snäckeskal. Årtal 1491. 
Fynd av fönsterglas 2014, troligen delvis me-
deltida. 

Avbildning. 
Långhus. 

1300-talets bör-
jan (masverk) 
1491 
(glasmåln.) 

Hadorph [1917], pl. 110;  
Peringskiöld 1710, s. 272;  
Sundquist 1959; Andersson 
1964, s. 144; Bonnier 1987, s. 77; 
Ölund 2016b 

Edebo Glasmålning, avbildad av Rhezelius. Kalvarie-
grupp, S:t Lars samt fyra vapen varav släkten 
Posses kan identifieras. En sköld innehåller ett 
bomärke, en annan ett andreaskors. 

 1470–80-tal Bohrn & Tuulse 1956, s. 826–
827, fig. 681; Andersson 
1964, s. 145, not 7 

Edsbro Glasmålningar i södra korfönstret, omtalas av 
Rhezelius. S:t Lars och S:t Erik (?). 

 Senmedeltid? Erichs & Wilcke-Lindqvist 
1953b, s. 442, 461 

Enköping, 
Vårfrukyrkan 

Fynd av fönsterglas. Avbildning. 
Långhus. 

1300-tal? Hadorph [1917], pl. 119;  
Bonnier 1984, s. 40, 48–49, 84–
85; UM 43223 

Enköping, 
Franciskan-
konventet 

 Tegel 1200-talets 
senare hälft, 
senmedeltid? 

EM okänt inv. nr. 

Enåker Fynd av fönsterglas, möjligen något fragment 
medeltida glas. 

 Medeltid? Ölund 2016a; UM 43229 

Faringe Vapenmålningar i två fönster, ett i söder och 
ett i väster, avbildade av Rhezelius. Nils Eskils-
son (Banér). 

 1500, cirka Rhezelius [1915], s. 19;  
Andersson 1964, s. 145, not 
7, pl. 178 

Flasta Fynd av fönsterglas i koret 1965–68. Fyra poster, 
ca 25 fragment. Korroderat glas, några skärvor 
dessutom brandskadade. Rester av bemålning 
på minst ett fragment. Där färgen går att avgöra: 
blått, blått/turkos, klargrönt, ljust grönt–grönt. 

 1200-talets 
senare hälft? 
Före 1297 

SHM inv. 28883 F32, 42, 43 
och 46; UM top. ark., arkiv-
rapport Birgitta Fredricson-
Hoberg 

Fresta Glasmålning i koret, avbildad av Aschaneus. Figur- 
samt vapenmotiv. De bemålade rutorna upptar 
fönstrets mittparti, i övrigt utgörs detta enligt av-
bildningen av runda ”buteljbottenglas”. 

 1520, ca Henschen & Tuulse 1954, s. 
160–163, fig. 157; Andersson 
1964, s. 144, pl. 178 

Fröslunda Vapenmålning enligt anteckning, 1600-tal. 
Donerat av Margareta, ätten Stures vapen. 

 1400-tal? Andersson 1951, s. 266;  
Bonnier 2004, s. 48 

Frösthult  Avbildning, 
masverk? 

 Hadorph [1917], pl. 32 

Frötuna Vapenmålningar, togs bort då fönstren fick 
nytt glas 1698. Två vapen hör troligen till  
Johan Christiernsson Vasa och hans första fru 
Birgitta Gustafsdotter Sture. En hör till Ham-
merstasläkten, en oidentifierad.  

Sandsten. Del 
bevarad, inmu-
rad.  

1400-talets 
mitt 

Wilcke-Lindqvist 1945, s. 253–
255; 275–276; Andersson 
1964, s. 145, not 7 

Färentuna  Avbildning. De-
lar bevarade. 

1440, runt Hadorph [1917], pl. 86; Tuulse 
1954, s. 101, fig. 91, 106 



Gamla  
Uppsala 

Glasmålning med S:t Erik och S:t Lars avbildad 
av Peringskiöld. Fynd av bemålat fönsterglas i 
och vid kyrkan 1926. På ett fragment, hittat ne-
danför absidens mittfönster, syns en del av en 
krona som kan identifieras på målningen. Tjl. 3 
mm, rödviolett bemålning. Troligen kommer 
fler av de påträffade fynden från samma 
glasmålning. En del av en kantbård överens-
stämmer exempelvis med den avbildade. 
Bland fynden finns grönt och ljust/avfärgat 
samt bärnstensfärgat glas och rött överfångs-
glas. Bemålningen är i flertalet fall brunsvart, på 
något fragment röd. Klädveck går att urskilja 
på några fragment. 

 1200-talets 
mitt/1300/  
runt 1300 

Peringskiöld 1710, s. 202; 
Wilcke-Lindqvist 1949, s. 11–
12; Andersson 1964, s. 140, 
144; Bonnier 1987, s. 106–
107; 2004, s. 48; Göthberg et 
al. 2010, s. 56–57, fig. 34: 
SHM inv. 18188 

Hagby Ett fragment grönt fönsterglas, tjl. 3 mm,  
hittat 2017. Möjligen medeltida. 

 Medeltid? Lucas, R 2017 

Hammarby Glasmålningar i korets östfönster, fördelade 
på två skivor med 53 resp. 49 rutor, nämns i 
inventarium 1620-tal.  

 Medeltid? Henschen & Tuulse 1954, s. 
189, 196; Andersson 1964, s. 
144 

Husbyborg, 
kyrkoruin  

Undersökning 1971. 33 fyndposter fönster-
glas. Merparten ljust grönt, troligen efterme-
deltida. 

  UM 20538 m.fl. 

Håbo-Tibble Vapenmålning över 9 rutor varav 7 bevarade. 
1600-tal. Reinholt Tobias Palmstruch, 1697. 
Tre ovala medaljonger med motiv ur Abra-
hams liv, 1696. 

 1696, 1697 Tuulse 1962, s. 342–343;  
Söderberg 1931, s. 166; 
NM.0051431A-G 

Håtuna Glasmålningar, troligen medaljongrutor, be-
skrivna i ett inventarium från 1814. Skänkta av 
glasmästaren Petter Giöranson i Stockholm 
1691.  

Delar beva-
rade, rekon-
struerat i sakri-
stian. 

1300-tal 
(masverk) 
1691 
(glasmåln.) 

Tuulse 1962, s. 215, 239;  
Bonnier 1987, s. 76; 2004, s. 
40; KMB 3782-018.TIF 

Hökhuvud Vapenmålning, sydväggen. Möjligen Inge-
borg Isaksdotter (Banér).  

 1500-tal? Bohrn & Tuulse 1956, s.746–
747, fig. 614 a; Andersson 
1964, s. 145, not 7 

Jumkil Korfönstret med glasmålningar togs ned 
1828, förkom efter 1832.  

Skriftligt be-
lägg samt fynd.  

1300-tal? Nisbeth 1953; Andersson 1964, 
s. 141; Bonnier 1987, s. 107; 
Bengtsson 2010b; Lucas 2018 

Kalmar  Fagment, trol. från 
ö. fönstret. Delvis 
rekonstruerat.  

1300-tal Tuulse 1962, s. 382, fig. 373; 
Bonnier 1987, s. 77; 2004, s. 
40 

Karls  
kyrkoruin 

Vapenmålningar, Christina Oxenstierna.  1695 Norberg & Wilcke-Lindkvist 
1967, s. 878 

Kungs-Husby Fynd av fönsterglas, 41 fyndposter, från restau-
rering 1958. Från korets östfönster. Merparten 
runt 3–4 mm tjockt. Bandformade kantrutor 
samt runda rutor och rektangulära sådana med 
avfasade hörn. Ljust grönt, grönt, blått, ljust lila, 
rödlila, rubinrött och ljust brunrosa glas. En del 
(främst det gröna) ojämnt, buckligt. 
Tolv skärvor bemålade. Ett par av dessa runda 
(diam. runt 100 mm), en rektangulär med avfa-
sade hörn. En bandformad ruta med målad 
bård. Bemålning röd–rödbrun. Merparten från 
grisaille-målning med lövmotiv. 
Ca 6 poster yngre fönsterglas. Mångkantiga/tre-
kantiga former. Tjl. 1,2–3 mm. 

 1343 
 

Andersson 1964, s. 137, 141, 
239, pl. 143; SHM inv. 26198 

Lena Uppgift om vapenmålning i korfönstret.  Masverk? 1400-talets 
mitt (vapen) 

Norberg 1967, s. 12 

Litslena Fynd av bemålat fönsterglas i koret 1948. 141 
fragment varav 55 bemålade med röd färg. 
Bladornament. 

Del bevarad. 1300-tal Hadorph [1917], pl. 6; Anders-
son 1964, s. 137; Kilström 1969; 
SHM inv. 24008 

Lovö Fynd av fönsterglas 1935. 566 fragment. Bemå-
lat fönsterglas, bl.a. kantbårder, bladdekor och 
delar av figurmålningar. Svart och röd svart-
lodsfärg.  
Berit Wallenberg menar att målningen i östfönst-
ret kan ha invigts vid ärkebiskopens besök 1317 
och daterar i övrigt fynden genom jämförelser 

Masverk?  1240-tal, 
1300-tal, 
1600-tal? 

Wallenberg 1984, s. 16–17, 
53. Fynden förvaras enligt  
Wallenberg i Lovö hembygds- 
och kyrkomuseum i Hogsta. 



med gorländska glasmålningar. Hon definierar 
även en tunnare glastyp som” liknar en marmor-
skiva”. Ett fragment är blått, med röd bemål-
ning. Möjligen 1600-tal. 

Långtora  Tegel. Korets 
östfönster. 

1300-tal? Sundquist 1960 

Malsta  Glasfals. 1200-tal, sent Wilcke-Lindkvist 1961 

Odensala Fynd av fönsterglas 1936 i äldsta sakristian. 
Fyra fyndposter. Tjl. ca 3,2 mm. Kraftigt korro-
derade. Ljust grönt glas, trol. rödbrunbrun be-
målning, del av lövmönster, rundel med ros, 
bård med fyrklöver och ”S”.  
Vapenmålningar har funnits i koret. I söder  
Oxenstierna samt oidentifierat vapen. I öster 
Jacob Ulfsson och Sten Sture d.ä. 

 Högmedeltid 
samt 1400-tal  

Wallin 1912, s. 63; Andersson 
1964, s. 137, 145, not 7; SHM 
inv. 21461:6–9 

Rasbo  Avbildning.  
Långhuset. 

 Hadorph [1917], pl. 105 

Riala Vapenmålningar i östra korfönstret avbildade 
av Peringskiöld. Trol. Banér samt ”Sjuuddig, 
vit stjärna i sköld kluven av blått och rött”.  

 1400-tal Vennberg & Bohrn 1950, s. 
612–613, fig. 628; Nilsén 
1986, s. 231                                 

Roslags-Bro  Sandstensom-
fattningar i koret. 

 Wilcke-Lindkvist 1940;  
Bonnier 1987, s. 74 

Sigtuna,  
Mariakyrkan 

Vapenmålning, flyttad.  1300–1400-tal Andersson 1964, s. 145, 214, 
pl. 151; Nisbeth 1997 

Sigtuna, 
Dominikan-
konventet 

Fynd av fönsterglas vid 1950-talets undersök-
ningar. Enstaka fragment bemålade. Korrode-
rat. Merparten gröntonat glas, även blått. 
Glasmästerispill, grönt glas. Troligen är mer-
parten av glaset senmedeltida och senare. 

 Högmedeltid, 
senmedeltid, 
nyare tid?  

SHM inv. 26027; SM Domini-
kanerklostret SF 1866; ATA 
dnr 5431/50; 4895/51; 
5031/52; 5879/53; 91/54 

Spånga Vapenmålning i ett av sydfönstren omtalas av 
Hadorph. Jöns Bengtsson Oxenstierna (ärke-
biskop 1448–67). 

 1448–-67 Tuulse & Lindqvist 1959, s. 98, 
fig 58; Andersson 1964, s. 
144, not 7 

Stockholm, 
Riddarholms-
kyrkan 

Fynd av fönsterglas. Flest fragment har hittats 
i korets östligaste del. Merparten gröntonat 
glas, även klargrönt, blått, rött (överfång) 
samt gult. Tjl. 2,4–4 mm. Bland fynden finns 
delar av bandformade och formkröjslade ru-
tor samt bemålade fragment. Bl.a. lövmöns-
ter, textband och bårder. 
En hel, rombisk ruta är av blått glas, 53 mm 
långa sidor. 

Kalksten och 
tegel. 

1300-tal SHM inv. 19283:I:F-28-73; 
Olsson 1928, 65-72 

Stockholms-
Näs 

Vapenmålning, biskopsbild. Möjligen Jacob 
Ulfsson (ärkebiskop 1469–1514). 

Del bevarad. 1200-talets 
slut 
(masverk), 
1400-tal 
(fönsterglas) 

Tuulse 1956a, s. 165–166;  
Andersson 1964, s. 144, not 7 

Svinnegarn Vapenmålningar i östra fönstret, enligt 
Hadorph. Tott, Sparre samt Jacob Ulfsson (är-
kebiskop 1469–1514). 

 1400-tal Rosell 1966, s. 32 

Tensta Vapenmålningar i korfönstren enligt Pe-
ringskiöld. 

Avbildat i föns-
ter i s. Masverk 
av ek bevarat i 
v. 

Ca 1280-tal 
(masverk) 
1400–1500-
tal (vapen-
målningar) 

Nordström 1951; Nilsén 1986, 
s. 232; Bonnier 1987, s. 78 

Tolfta Fynd av fönsterglas. Två skärvor, tjl. runt 3 
mm. En rund ruta, 7,5 cm i diameter, med 
sexuddig stjärna. Ojämnt, buckligt glas. Den 
andra skärvan har raka kanter. 

Avbildning. 
Långhus, kor. 

1300-tal?  Hadorph [1917], pl. 39;  
Kilström 1952; Bonnier 1987,  
s. 107; SHM inv. 31059:5 

Uppsala-Näs Fynd av fönsterglas 1991. Ett fragment.  
Vapenmålning har funnits i koret. Jacob Ulfs-
son (ärkebiskop 1469–1514). 

Delar beva-
rade, trol. fr. 
korets ö. föns-
ter. 

1200-talets 
slut (masverk) 
Medeltid/ 
1400-tal 
(fönsterglas) 

Tuulse 1956a, s. 165; UM top. 
ark., Fyndförteckningar – Lars 
Gezelius rapporter 2010-06-16 

Uppsala, 
Domkyrkan 

Bevarat, bärnstensfärgat glas i en masverks-
svickel. Vapenmålningar har trol. funnits i De 
Geerska koret. Fynd av blyspröjs. 

Kalksten. Delar 
bevarade. 

1200-talets 
slut? 
(masverk), se-
nare delen av 

Bengtsson 2010b; UM 36865 



1400-talet 
(vapenmåln.) 

Uppsala, 
Helga trefal-
dighetskyr-
kan 

 Täljsten. Beva-
rat samt fynd. 

 UM top. ark., Fyndförteckningar – 
Lars Gezelius rapporter 2010-06-16 

Uppsala, 
Franciskan-
konventet 

Sex fyndposter fönsterglas. Minst en skärva 
bemålat, ljust grönt glas. Starkt korroderat. 

Masverk, kalk-
sten och even-
tuellt täljsten 

 Gezelius 1986; UM 18440, 
18507–18510, 21641b, 
39793a 

Vada Vapenmålning i söder omtalas av Peringskiöld. 
Släkten Görtz på Stora Benhamra. 

Rundfönster 
vapenhus. 

1400-tal? Henschen & Tuulse 1953, s. 
54, 76; Hadorph [1917], pl. 4 

Vaksala  Del bevarad. 1300, runt Ehn 1962; Bonnier 1987, s. 77 

Valö Fyra ”fönstertavlor” omtalas 1677, troligen inne-
hållande de fyra vapen som Hadorph redovisar. 
Jacob Ulfsson (ärkebiskop 1469–1514), ärkestif-
tet, Gyllenstierna och Bielke. 

 Slutet av 
1400-talet – 
1500-talets 
första hälft 

Bohrn & Tuulse 1955, s. 467; 
Andersson 1964, s. 145, not 
7; Nilsén 1986, s. 233 

Vänge  Avbildning.  Hadorph [1917], pl. 94;  
Norberg 1945 

Västeråker  Bevarat i koret, 
i söder. 

1300-talets 
första hälft 

Norberg 1956b; Bonnier 
1987, s. 77 

Ärentuna Fynd av fönsterglas i sakristian 2013. Formkröjs-
lade rutor, grönt glas. Svartlodsbemålat, möjli-
gen även ristat. Spretig växtornamentik samt 
tygveck. Hittat i rivningsmassor från andra halvan 
av 1700-talet.  

 Senmedel-
tid? 

UM 43143; Ölund 2014a 

Älvkarleby Kyrkan försågs enligt en nu försvunnen, in-
skrift med glasfönster 1478. 

  Nilsén 1986, s. 176 

Övergran Vapenmålning, noterad av Aschaneus. David 
Bengtsson (Oxenstierna), död omkring 1470. 

 1470, före Tuulse 1963, s. 542 

 
 

Tabell 3. Fönsterglas. Gotland, fynd från landsbygden. 
Fönsterglasfynd från undersökningar av profana miljöer på landsbygden. 

 
Plats Beskrivning, anmärkning Dateringar Referenser 
Bunge sn 
Medeltida 
prästgården 

En skärva, 4,9×3,5 cm stor, 2,4 mm tjock. Ljust grönt glas med 
rödbrun målning – löv med tjocka konturer, finare ådring, rut-
skrafferad bakgrund. 

1300-tal? SHM inv. 22915:9 

Fole sn 
St. Sojdeby 
2:2  

Ett 60-tal skärvor. Klart eller ljust grönt. Ett par fragment bärn-
stensgula. Tjl. 0,5–2 mm. F441 möjligen del av en gåvoruta. 
Klart glas med böjd kröjslad kant.  

1600/1700–1900-
tal 

GF dnr 421-617-1997 
 

Fröjel sn 
Medeltida 
prästgården? 

Medeltida, bemålat fönsterglas samt del av kabinettsmålad 
ruta med texten ”petrus”. Beskrivningen bygger på redogörel-
sen i publikationen, fynden ej lokaliserade. 

Medeltid, 
1600/1700-tal 

Carlsson 1990; 1999a 

Fårö sn 
Langhammars  

Ett fragment. Grönt. Tjl. 2 mm. Undersökning 2001–02. Bygg-
naden har varit i bruk fram till omkring 1530. 

Senmedeltid? Östergren 2004; 
GF dnr 431-5764-05 

Halla sn  
Hallegårde 
1:39, 1:14 

Fyra fyndposter. Ljust grönt och bärnstensfärgat glas. Ett fragment 
(F94) troligen medeltida: ljust eller gult–bärnstensfärgat, två kröjs-
lade kanter i snäv vinkel, tjl. knappt 4 mm.  

Medeltid?  
(F94) 

GF dnr 4295/90 

Helllvi sn 
Medeltida 
prästgården 

En fyndpost. Korroderat glas. Grön–ljust grönt där färgen går att 
avgöra. Ett par skärvor bemålade med rödbrun färg. Lövmönster, 
rutstkafferad bakgrund. Kröjslade kanter. Tjl. 1,5–3,5 mm.  

1300-tal/ 
senmedeltid 

GF dnr 7612/91 
 

Linde sn 
Odvalls 
 

En ruta som varit 2,3 cm lång, tjl. 3,6 mm. Bandformad ruta, 
två parallella kanter, troligen kröjslade. Ljust grönt. vittrat, 
ojämnt glas, möjligen brandskadat. 

Medeltid? SHM inv. 8765:14 

Othem sn 
Klints 1:16 

Raä 223, undersökning 2007. Flera fyndposter glimmerskiffer, 
ingen kantbearbetning.  

 GF dnr 431-4354-07 

Vamlingbo sn 
Kastelle 1:9 

Undersökning 1998. Blandat fyndmaterial, tyngdpunkt i 1700-tal? 
Tre par ljust gröna fönsterglasskärvor, två par bärnstensfärgade 
och en klar skärva. Tjl. 1–2 mm. En av de ljusgröna skärvorna från 
en rund ruta med polykrom målning (F 75). 1600-tal? 

1600/1700-tal GF dnr 220-1784-1999 
 



Visby  
Bingeby,  
stg 116 

Undersökningar 1966–69. Minst sju fyndposter fönsterglas. 
Merparten är av medeltida karaktär. 
F272: Klargrönt, blyglas? Tjl. 2 mm.  
F2002: Brunt, starkt korroderat glas. Tjl. 3 mm.  
F2379: Starkt korroderat, kärna av blått glas. Formkröjslad. 
F2378: Litet frag., samma typ av glas som 2379. 
F2380: Smulor av glas, fönsterglas? Där färgen går att avgöra 
är denna ljust grön eller ljust blå. 
F 2470: Starkt korroderat, möjl. målad bård (fyrbladig blomma). Tjl. 2,5 mm. 

Medeltid,  
nyare tid 

GF dnr 321-634-2004 
 
 

Västergarn sn 
Ammor 6:1 

Undersökning 1989. En skärva bemålat fönsterglas enligt fynd-
katalogen. 

Medeltid GF dnr 1990/88 

Västergarn sn 
Kyrkogården 1:1 

46 poster fönsterglas. Tolv kröjslade, ett med smältrand, åtta 
bemålade enligt fyndkatalogen. 

Medeltid,  
nyare tid 

GF 421-1830-1997 

Västergarn sn 
Öninge 1:10 
 

Provschakt 1987. 17 poster fönsterglas. Två kröjslade, en med 
smältrand. F3857: korroderat glas, tjl. 3 mm, två kröjslade kan-
ter i snäv vinkel. 

Medeltid? 
Nyare tid 

GF dnr 1990/88 

 

Tabell 4. Fönsterglas och glasmålningar. Gotland, utanför Visby.  
Belägg för glasmålningar (medeltid samt tidigmodern tid) och fynd av fönsterglas från kyrkor på landsbygden på Gotland. 
Dateringarna är i första hand hämtade från den refererade litteraturen. Till skillnad från i tabell 2 har förekomst av masverks-
fönster inte medtagits här. Förutom fynd av fönsterglas finns blyspröjs, i flera fall sammanhängande nät, från flera kyrkor. Från 
samtliga av dessa finns även bevarade glasmålningar eller fynd av fönsterglas (jfr Andersson 1964, s. 248–249). 
 

Kyrka Glasmålningar, fönsterglasfynd Dateringar Referenser 
Akebäck Ett fåtal fönsterglasfynd. Nyare tid? GF dnr 0500–2006 

Ala Rester av medeltida glasmålningar i korets södra fönster avbil-
dade 1864.  

1300-talets  
mitt? 

Roosval & Lagerlöf 1959, s. 626, 
641 

Alskog Glasmålningar bevarade i koret, uppfört runt år 1300. Ytterligare 
en ruta som kan ha hört till Alskog finns hos SHM. Även i Malmö 
museers samlingar finns en glasmålning som kan komma häri-
från. Fragment i Gotlands museums samlingar. 

Runt 1300 samt 
1300-talets 
första hälft  

Andersson 1964, s. 85–91, 108–110, 
152–155, 248, pl. 74–76, 175;  
Lagerlöf 1968; Bengtsson Melin 
2014, s. 101; SHM inv. 20667:4 

Anga Fönsterglas hittat vid korets och långhuset sydmurar i samband 
med restaurering 1946–47. Elva fragment. Rödbrun bemål-
ning, bladornament samt geometriska figurer. Koret är från 
runt 1200, kalkmålningarna från 1280-talet. 

1280-tal? Roosval & Lagerlöf 1959, s. 566 

Ardre Glasmålningar bevarade i koret, förlängt under andra halvan av 
1200-talet.  

Ca 1280–1310 
resp. 1300-talets 
första hälft 

Roosval & Lagerlöf 1963, s. 812–
815; Andersson 1964, s. 91–92, 
110–111, 155–156, pl. 82–83 

Atlingbo Rester av glasmålningar i svicklarna i långhusets masverksföns-
ter. År 1864 fanns en glasmålning kvar i koret, troligen den som 
nu finns i Zornmuseet i Mora. 

Ca 1250–
80/1300-talets 
första hälft 

Roosval & Bohrn 1942a, s. 116; 
Andersson 1964, s. 55–80, 157, 
222, pl. 7, 50 

 Vapenruta med texten H. Martinus Lundberg 1694 (kyrkoherde i 
Stenkumla 1681–1722) i absidfönstret. Ytterligare två vapensköl-
dar har funnits.  

1694 Roosval & Bohrn 1942a, s. 116 

 Fynd av fönsterglas. Svart samt röd bemålning. Medeltid GFC19528_1 
Barlingbo Glasmålningar bevarade i kor och långhus. Ca 1230–50  

samt ca 1250–80 
Lundmark 1931a, s. 481-485;  
Andersson 1964, s. 46–82, 157–
160, pl. 62–64 

 Fynd av fönsterglas, bemålat. 1200-talets mitt GFC18119_3 
Boge Färgat glas bevarat i några av masverkssvicklarna i långhusets 

ena sydfönster. Långhuset är daterat till omkring 1320.  
1300-tal? Andersson 1964 s. 160, pl. 112 

 Ca nio illa medfarna fönsterglasskärvor hittade i sakristian 1926.  Medeltid? SHM inv. 18086 
Bro Delar av glasmålning bevarad i långhusets ena sydfönster. 

Långhuset är daterat till runt 1300.  
Runt 1300 Lundmark 1929; Andersson 1964, 

s. 161, 248, pl. 89 
 Fynd av fönsterglas. Merparten grönt, även ljust blått, bärnstens-

färgat och rosa glas samt rött överfångsglas. Bemålning i svart resp. 
rödbrunt (bl.a. lövmönster på grönt glas). Tjl. ca 3–4 mm. 
I undersökningsrapporten görs tolkningen att glasfynden hör till 
den romanska kyrkan, eftersom de hittades under långhusgolvet, 
inlagt runt 1300 (dendrokronologidaterat till 1302–03). Materialet 

Medeltid  
samt nyare tid 

GF dnr 220-3100-2001; (220-458-
2001); GF top. ark. Bro sn, Per 
Widerström 2001 



avviker dock inte från övriga, högmedeltida glasmålningsfragment 
och delar av det är dessutom sannolikt från nyare tid. Det är däre-
mot möjligt att glasfönster satts in i den romanska kyrkans fönster 
redan innan långhuset byggdes om, alltså före 1300. Huvuddelen 
av glaset hittades längs sydmuren men ovanligt nog fanns även 
glas i den nordöstra delen av långhuset. 

Bunge Delar av glasmålning bevarad i långhusets ena sydfönster, da-
terat till runt 1310. Dessutom kommer två paneler i National-
museums samlingar eventuellt från Bunge. 

1300-talets 
första hälft  

Andersson 1964, s. 98–107, 161, 
223, pl.111; NM inv. C. XV. 
 

 Fynd av fönsterglas 1971–72. Blått, ljust grönt, grönt, gult och 
vitt/avfärgat, tjl. 5 resp. 2 mm. Bemålning brunsvart resp. rödbrun. 
Bl.a. grönt glas med lövmönster i rödbrunt.  
Även senare, gröna, rombiska och rektangulära rutor.  

Medeltid/ 
1300-tal samt 
1500–1600-tal 

GF dnr 5635/76 

Burs Delar av medeltida glasmålningar i korets östfönster. 1300-talets 
första hälft 

Andersson 1964, s. 98–107, 162–
163, 248, pl. 21, 96–97, 175;  
Lagerlöf & Stolt 1967, s. 38–42 

 Två bemålade rutor från 1600-talet i korets sydfönster. Änglar 
och vapensköldar på ljust glas. Målning i brunt, rött, gult, grönt 
och svart. Text: ”Her Jørgen Jørgen søn” (pastor i Burs, död 
1669). Ytterligare en glasmålning, troligen från 1500-talet, är 
infattad i en tavelram. 

1500-tal samt 
före 1669 

Lagerlöf & Stolt 1967, s. 42–43, 
not 24 

 Grönt glas, rest av rödbrun bemålning. 1300-tal? GFC18119_4 
 Fynd av fönsterglas, sju fragment. Ljust grönt–grönt, tjl. ca. 2,5–3,5 mm. 

Svartlodsmålning, svart: bård (fyrbladiga blommor) samt möjligen  
huvud. Rödbrun bemålning: lövmönster, rutskrafferad bakgrund. 

Högmedeltid? SHM inv. 22931 

Buttle Rester av glasmålningar i korets östfönster. Bland motiven finns 
vinlöv. Dessutom fragment i Gotlands museums samlingar. 

Ca 1330–60 Roosval 1952c, s. 397; Andersson 
1964, s. 163, 248, pl. 110 

Dalhem Bevarade glasmålningar i koret. En glasmålning i SHM:s sam-
lingar kommer möjligen från Dalhem och flera glasmålnings-
fragment har föreslagits komma härifrån. Glasmålningsfrag-
ment i Gotlands museums samlingar. 

Ca 1230–50 
samt ca 1250–
80/1200-talets 
mitt 

Roosval 1952b; Andersson 1964, 
s. 36, 46–55, 164–166, 227, 237, 
248, pl. 1–2, 31–35; Bengtsson 
Melin 2014; SHM inv. 26328, inv. 
20667: 7-9, 11; GFC18119_5 

Ekeby Rester av glasmålningar i korets och långhusets sydfönster. 
Kyrkans kor och långhus daterade till 1270–80-tal. Glasmål-
ningsfragment i Gotlands museums samlingar. 

1270–80-tal Lundmark 1931a, s. 440; Anders-
son 1964, s. 81–82, 167–169, 248, 
pl. 67–68, 170 

 Grönt glas, ett fragment med spår av svart bemålning.  GFC19553_1 
Eksta Medeltida glasmålning insatt i rundfönster från 1838–40. Sam-

manlagt har ytterligare nio olika rutor från 1200-talets mitt, i en 
rad olika samlingar, antagits komma från Eksta. Mats Bergman 
(1978) är tveksam till om detta stämmer eftersom kyrkan brann 
1640. Korvalvet rasade in och ingen av kyrkans inventarier kunde 
räddas. Bergman påpekar att det därför är osannolikt att några 
glasmålningar bevarats. Han föreslår att en serie sådana kan ha 
köpts in efter branden, alternativt att en ensam ruta köptes in i 
samband med den omfattande ombyggnaden på 1800-talet. 

Ca 1250–80 Andersson 1964, s. 55–80, 169, 
223, 231–232, 234–235, 240–243, 
250, pl. 12, 59–61; Bergman 1978, 
s. 43; GFDEP1249–1251. 

 Grönt glas med rödbrun och svart bemålning. Tjl. 3 mm. Medeltid GFC18139 
Endre Delar av de medeltida glasmålningarna bevarade i korets östra 

och södra fönster. Färgat glas bevarat i långhusets sydfönster. 
Ca 1230–50 
samt ca 1250–80 
och 1300-talets 
första hälft 

Lundmark 1931a, s. 393–398;  
Andersson 1964, s. 36, 46–55, 
108–110, 170–174, 247, pl. 3–4, 
36–42, 171; GFF911_35–48 

 Fynd av fönsterglas. Inv. 15424: nio fragment varav sju ljust gröna 
och två gröngula. Ett med troligt spår av överfång (rött). Tjl. 2–3,5 
mm. Spår av röd bemålning (bl.a. rutskraffering) på tre fragment. 
Svart bemålning på tre fragment: bårder (pärlstav, fyrbladig 
blomma). Inv. 22848: bl.a. en elliptisk ruta av grönt glas med 
vinblad målat med rödbrunt mot grå, rutskrafferad bakgrund. 
Inv. 25204: 114 fragment. Tjl. 2–3,5 mm. 

Högmedeltid 
(15424) samt 
1300-talets 
andra fjärdedel 
(22848) 

SHM inv. 15424, 22848, 25204; 
Andersson 1955; 1964, s. 108-
110, 238–239, pl. 40, 42 

 Fynd av fönsterglas, 111 fragment hittade 1915–16. Gult, rödgult, 
grönt, tjl. runt 3 mm. Svart svartlodsmålning. Enstaka fragment 
grönt glas med tvåfärgad (rödbrun och svart) bemålning. 
C10063:1–3 hittade bakom altaret.  

Högmedeltid? GFC9366, GFC10063_1–3;  
Andersson 1964, s. 247 

Eskelhem Bevarade glasmålningar i koret. 
 

1300-talets 
första hälft/mitt 

Roosval & Söderberg 1942a;  
Andersson 1964, s. 98–107, 174–
175, 248, pl. 109–110 

 Fynd av fönsterglas 1959–60. 97 fragment. Grönt, klargrönt, ljust 
grönt, gulgrönt, ljust orange (avfärgat?), bärnstensfärgat, ljust 
blågrönt, mörkt turkos, blått, blågrönt och rosa–brunrosa glas 

Högmedeltid, 
1300-tal 

SHM inv. 29373 



samt rött överfångsglas. Tjl. ca 2–4 mm. Svartlodsmålning, svart: 
bl.a. bårder samt arkitektoniska motiv (fönster/dörrar), växt-
slinga, tygveck, text. Rödbrun bemålning: bårder, tygveck, hår, 
arkitektoniskt motiv (bl.a. tak). Troligen två generationer medel-
tida glasmålningar. Den äldre med svart bemålning och fler fär-
gade glasrutor. Rödbrun bemålning enbart på gröna/ljust gröna 
samt orange/bärnstensfärgat glas. 
Fynd av grönt obemålat glas, bl.a. kröjslat med rundade kanter 
– anpassat efter masverkssvickel.  
F33: Ljust grönt, tunt glas med svart text. 1600-tal? 

/senmedeltid 
samt 1600-tal 

Etelhem Glasmålningar bevarade i koret och i långhusets sydöstra föns-
ter. Kyrkans kor och långhus från runt 1300. En av rutorna i ko-
ret avviker från de övriga. Erland Lagerlöf och Bengt Stolt me-
nar att den kan vara en rest av de glasmålningar som fanns i 
kyrkan före korombyggnaden. Ytterligare en glasmålnings-
panel från kyrkan förvaras i SHM:s samlingar. 

1300-talets 
första hälft 

Roosval 1950, s. 169–173; Anders-
son 1964 s. 92–96, 175–178, 227, 
fig. 9, pl. 19, 84–88, 175; Lagerlöf 
1965, s. 129–133; SHM inv. 25853 

 Fynd av fönsterglas, ett tiotal skärvor.  Grönt, ljust grönt, av-
färgat (?), orange /bärnstensfärgat, gröngult. Tjl. ca 1,5–3 mm. 
En ljust grön skärva med rödbruna rester av bemålning, bred 
linje och rutskraffering. 

1300-tal? –  
nyare tid 

SHM inv. 25921 

Fardhem Fynd av fönsterglas, ett 40-tal skärvor hittade år 1900. Ljust 
grönt, tjl. ca 1,5–3 mm. Minst två generationer glasmålningar. 20 
skärvor med rödbrun bemålning: blad med kraftiga konturer, åd-
ring, rutskrafferad bakgrund. Finns även rutor med samma typ av 
bladmönster med rutskrafferad bakgrund målat med svart färg, 
på ljust glas. Några av skärvorna kröjslade för att passa svickel i 
masverksfönster.  
13 skärvor med polykrom bemålning (svart, rött, gult och lite blått) 
på ljust glas. Text, versaler. Slingor – eld?  

1200- och 
1300-tal? samt 
1500–1600-tal 

SHM inv. 10992 
 
 

Fleringe Fynd av fönsterglas, 15 skärvor hittade vid restaurering 1946. 
Grönt och gulaktigt. Bemålning svart respektive rödbrun. Dess-
utom ett par avlånga, sentida glasrutor, rött överfångsglas.  

Medeltid samt  
1800–1900-tal 

GFC11162_6 

Follingbo Delar av glasmålningar i korets östfönster, daterat till runt 1260. Ca 1270–80-tal Lundmark 1931b, s. 519–520; Anders-
son 1964, s. 81–82, 179, (190), pl. 69.  

 Glasmålning från 1500-talets slut i korets sydfönster. Oval ruta 
med målning i blått och rödbrunt, föreställande aposteln 
Petrus och med inskriften Peder Havers 1588. 

1588 Lundmark 1931b; Söderberg 
1931, s. 163 

Fröjel Fynd av fönsterglas, tre fyndposter, 24 fragment. Grönt glas. 
Del av rombisk ruta? 

Medeltid? samt 
nyare tid 

GF dnr 413-3189-1997 

Gammelgarn Rester av färgat fönsterglas i korets östfönster 1864.  Roosval & Lagerlöf 1963, s. 741; 
Andersson 1964, s. 180 

 Fynd av fönsterglas, främst från koret och långhusets södra halva 
men även från sakristian. Sammanlagt ca 266 skärvor bevarade från 
undersökningar 1956–58. Enligt Ingrid Swartling påträffades dock 
hela 485 fönsterglasfragment i koret och 1112 fragment i långhu-
set. Delvis brandskadat, merparten medeltida glas. Troligen har 
glaset skadats vid brand på 1400-talet. Bland färgerna finns blått, 
blågrönt, grönt, gult, gulgrönt/gult, rött. Både brunsvart och röd-
brun bemålning. Kyrkans långhus och kor har fönster från 1300-
talets andra fjärdedel.  
Från sakristian: ljust grönt glas. En ungefärligt rektangulär ruta med 
kröjslade kanter och gråsvart svartlodsmålning på framsidan med 
ett bomärke samt årtalet 1573. Ojämnt, buckligt glas. Bredd 10–
10,3 cm, tjl. 2,1 mm. En annan ruta rombisk med 8 cm långa kanter. 
Något ljusare glas. Tjl. 2 mm. 

1300-talets 
andra fjärde-
del? Samt  
nyare tid, 1573 

Roosval & Lagerlöf 1963, s. 741–
742; GFC10111_9–13; 
GFC19529_1; GFC19530; ATA 
dnr 4154/56 

Garde Rester av medeltida glasmålningar dokumenterades i korets 
östra och södra fönster 1864. Lövmönster. 

1300-tal? Andersson 1964, s. 180, pl. 175; 
Lagerlöf 1972, s. 304 

 Fynd av fönsterglas, 12 poster, ca 60 fragment. Bland dessa 
grönt och rött glas med rester av röd, målad dekor, bl.a. löv-
mönster. Tjl. runt 2,5–3 mm. Merparten från långhuset, ett par 
fragment från tornet. Kyrkans kor dateras till första fjärdedelen 
av 1300-talet.  

1300-tal? Lagerlöf 1972, s. 266–267, 304; 
GFC16016 

Gerum Del av glasmålning i korets sydfönster. S:t Olof, lövornamentik. 
Färgat glas i långhusets sydfönster. Rester av glasmålningar i 
övre delen av långhusfönstren. 

1300-talets 
mitt 

Andersson 1964, s. 114–116, 180, 
pl. 119; Stolt 1994, s. 44–45 

 Fynd av fönsterglas, ett fragment. Ljust grönt, rödbrun bemålning. Senmedeltid? GFC10123_1  



Gothem Fynd av fönsterglas, 17 fragment. Merparten ljust grönt–grönto-
nat, dessutom blått, bärnstensfärgat, rött överfångsglas samt en 
enklare variant av överfångsglas (ljust grönt glas överdraget med 
röd färg). Tjl. 1–3,5 mm. Rödbrun bemålning på minst fem skärvor. 

Senmedeltid–
nyare tid? 

SHM inv. 24450 

Grötlingbo Glasmålningar bevarade i delar av korets trefönstergrupp. 
Mittfönstrets målningar kan vara något äldre (1300-talets mitt). 
Bladverksfyllning bevarad i långhuset.  
Blyspröjs och fönsterglas i Gotlands museums samlingar. 
Bränt glas? Grågrönt, rött, gulaktigt och blågrått. Rester av 
gråvit bemålning. 

1300-talets 
mitt och  
andra hälft 

Andersson 1964, s. 111–116, 
181–184, 248, pl. 25, 114–118, 
175; Stolt 2001a, s. 59–66; 
GFC13642_1–2; GFC10201_7 

 Fynd av fönsterglas, närmare 40 skärvor, från koret. Ljust grönt, 
grönt, klargrönt, bärnstensfärgat, ofärgat, ljusblått. Tjl. ca 2–3,5 
mm. Rödbrun bemålning på grönt glas: löv, eklöv, linjer, rutskraf-
fering. En skärva bemålad på två sidor.  
En ljust grön ruta formad som krönruta i renässansfönster.  

1300-tal samt 
nyare tid 

SHM inv. 25740; Stolt 2001a 

Hablingbo I Gotlands museum ingår en glasmålning som identifierats med 
en som avbildats i Hablingbo 1892. Flera andra bevarade pa-
neler anses höra till samma svit.  

1300-talets 
mitt– 
andra hälft 

Roosval 1950; Andersson 1964, s. 
117–124, 231, 233–234, 242–243; pl. 
28–30, 120–124; SHM inv. 2976: VI: 1 
och 3; GFDEP1252; UUM B17-18 

Halla Medeltida glas i delar av korfönstrets masverk. Kor från om-
kring 1300.  

1300-talets 
första hälft 

Roosval 1950, s. 159, fig. 117; 
1952b, s. 270; Andersson 1964,  
s. 108–110, 184, 247, pl. 112  

 Glasfragment.  Andersson 1964, s. 247 
Hamra Delar av glasmålningar i koret och svickelfyllning i långhusets syd-

fönster noterat av Säve 1864. Långhus omkring 1200-talets mitt, om-
byggnad av koret och delar av långhuset i början av 1300-talet. 

Högmedeltid? 
 

Andersson 1964, s. 185, pl. 171; 
Lagerlöf & Svahnström 1991, s. 
160 

 Fynd av fönsterglas, ca 210 fragment huvudsakligen från långhuset 
men även från tornet. Gröntonat glas dominerar, enstaka röda 
fragment. Målning i rött, svart, vitt och i vissa fall gult. 1600-tal? 
Fynd från tornet: två skärvor grönaktigt glas, spår av målning i vitt och 
svart, tre skärvor rödviolett respektive blått glas, spår av bemålning.  

Medeltid samt 
nyare tid, 1600-
tal? 
 

GFC10225 

Hangvar Fynd av fönsterglas, 70 fragment, tjl. ca 1,5–3,5 mm. Där färgen 
går att avgöra: grönt, ljust grönt, gulorange, rosa–brunrosa samt 
ett par fragment rött överfångsglas (möjligen istället målad yta). 
Rödbrun/brun bemålning på grönt glas, men även på rosa–
brunrosa glas: pärlbård, rutskraffering, linjer. 
Ljust grönt och gult glas (skurna kanter, 1900-tal?) från större 
rutor, minst en rombisk. 
F66: tre skärvor glimmerskiffer? Spjälkat. Tjl. runt 2 mm. En 
möjligen kröjslad kant. F52: Samma material. 
Kor och långhus från första delen av 1200-talet. Långhuset för-
sågs med en ny portal vid århundradets mitt. 

Hög- och sen-
medeltid samt 
nyare tid 

SHM inv. 26272 

 Fynd av fönsterglas, sju askar.  SHM dnr 2393/57 
Hejde Glasmålningar bevarade i korets östfönster. Fragment i Got-

lands museums samlingar. 
Andra halvan av 
1300-talet 

Roosval & Lagerquist 1942a;  
Andersson 1964, s. 124–130, 185–
187, 248, pl. 26–27, 125–129, 175; 
Bengtsson Melin 2014, s. 107–108 

Hejdeby Fynd av fönsterglas, 93 fragment hittade 1966. Huvudsakligen 
grönt glas med målad, röd dekor. Tjl. 1–3 mm. Delar av fynden 
från översta steget mellan kor och absid  

Senmedeltid? GFC19331_1–3 

Hejnum Fynd av fönsterglas, 12 fragment. Ljust grönt, tjl. 2,5–3 mm. Röd-
brun målning: löv mot rutskrafferad bakgrund. Något buckligt 
glas. En ruta med tre kröjslade kanter är rektangulär, med ett 
runt urtag i ena hörnet. Bredd 7 cm. Finns även några fragment 
som kan vara äldre. 
Några fragment mörkblå med bemålning i vitt, svart och rött. 

Senmedeltid/ 
renässans? 

GFC10250_2 

Hellvi Delar av glasmålningar dokumenterade av Säve 1864. Baldakin 
och lövmönster. 

Medeltid Andersson 1964, s. 188, pl. 176 

Hemse Försäljning 1780. Fragment hittade vid utgrävningar 1896. Arkitektur-
motiv (bl.a. fönster), pärlbård med punkter, fyrklöver i ruta.  

Högmedeltid Lagerlöf & Stolt 1969, s. 231  

 Fynd av fönsterglas, 45 skärvor. Tjl. ca 2–4 mm. Grönt, ljust grönt, 
klargrönt, orange/bärnstensfärgat, gul-gulorange, lila–brunlila, 
rosa–brunrosa, ljust rosatonat (avfärgat?), ljust gultonat (avfärgat?), 
blått, rött överfångsglas. Svartlodsbemålning, svart: linjer på blått 
glas, fyrpassbård på bärnstensfärgat glas. Rödbrun/brun bemål-
ning: öga på rosatonat/avfärgat glas, linjer på rosa glas, växtslinga 

1200-talets 
slut? samt 
1600/1700-tal 

SHM inv. 10950; 10291 



(?) på lila–-brunlila glas, pärlbård på bärnstensformat glas, fyrpass-
bård på ljust grönt glas. Svarta och röda linjer och slingor på gul-
tonat/avfärgat glas, runt 3 mm tjockt. 
Svart och möjligen även röd bemålning (fina linjer) på ljust 
grönt glas, tjl. 1,5 mm. Bl.a. pösig skjortärm. 1600/1700-tal. 

 Grönt glas, rödmålat lövmönster mot rutskrafferad bakgrund. 
Tjl. ca 2 mm. Datering Carl R. af Ugglas, SHM (1939). 

1400-talets 
första hälft 

SHM inv. 10291:2 

Hogrän Fynd av fönsterglas, ca 400 fragment, medeltida samt senare. 
Merparten av glaset grönt, näst vanligast är rött. Enstaka frag-
ment blå/blågröna, bärnstensfärgade och bruna. Bemålningen 
rödbrun respektive rödbrun, gråsvart och vit.  
Många skärvor grönt glas med rödbrun bemålning, bl.a. löv. 
Mer än hälften av fynden (C 10033_9 och 14) anges hittade i 
långhusets sydöstra hörn. 14 fragment är hittade i korets nord-
västra del, under korbänken (C10033_2). Ca 150 fragment sak-
nar angiven fyndplats (C10033_32). 

1300-tal,  
nyare tid 

Andersson 1964 s. 101; 
GFC10033 

Hörsne Glasmålningar delvis bevarade i korets och långhusets sydföns-
ter.  

1300-talets 
första respek-
tive andra hälft 

Roosval & Wachtmeister 1947,  
s. 40, 47; Andersson 1964, s. 96–98, 
117–124, 188–189, 243–244, fig. pl. 
20, 90–95 

 Fynd av fönsterglas, nio fragment. Sju gröna, en brungrön och 
en röd skärva. Målning på grönt glas i rött och vitt, lövmönster.  

 GFC8946_2; GFC9395_12–13 

Klinte Glasmålningar bevarade i korets östfönster. Två paneler finns i 
SHM:s samlingar. Fragment i Gotlands museums samlingar. 
Kor och långhus daterat till efter 1270. 

Ca 1280–1310 Roosval & Lagerquist 1942b; Anders-
son 1964, s. 85–91, 190–191, 228, 
248, pl. 78–81; SHM 3086:1–2 

 Fynd av medeltida, bemålat fönsterglas samt delar av eftermedel-
tida rutor fönsterglas 1977. Grönt, blått och ljust glas samt rött 
överfångsglas. Tjl. 2–4 mm. Rödbrun bemålning: bård med rutor 
målad på blått glas (F108), på ljusgrönt glas (F109, 135). Penselmå-
lad bård (F78, del av). Målat ”överfång” (F161)? 
Sammanhängande blyspröjs med en fastsittande ruta. Grönt 
glas, bemålning i rött/rödbrunt och vitt (grått?). Tjl. ca 2 mm  

1300-tal/ 
senmedeltid 

GF dnr 413-2630-1998 
 

 Fynd av fönsterglas, bl.a. från en rund eller oval ruta med po-
lykrom bemålning. Tjl. 2,1 mm. 

Medeltid samt 
1600-tal 

GFC8213_9 

Kräklingbo Fynd av fönsterglas från undersökningar i kor och korutsprång. 
105 fragment tillvaratagna (Falck 1973). I Gotlands museums 
samlingar ett fåtal fragment medeltida, bemålat fönsterglas, 
tjl. ca 2–4 mm. Grönt och klargrönt glas samt rött överfångs-
glas. Rödbrun och svartbemålning. Dessutom finns delar av 
gröna, rektangulära rutor. En skärva grönt, tunt ljust glas, tjl.  
1 mm, med svart bemålning. 1600–1700-tal?  
Från långhuset. Enstaka fragment bemålat, medeltida glas, bl.a. 
med pärlbård. Grönt glas, bemålat med röd dekor. Rött överfångs-
glas. Ruta anpassad efter rundel.  

1200-talets se-
nare del? samt 
1600–1700-tal? 

Roosval & Lagerlöf 1959; Falck 
1973; GF dnr 413-2627-1998  

Källunge Rester av ornamentalt glas i korets masverksfönster i söder. 
Kor från slutet av 1200-talet. 

Slutet av  
1200-talet? 

Andersson 1964, s. 192, pl. 176 

 Två rombiska rutor i ursprunglig omfattning i sakristian. På den 
ena ett bomärke och namnet Hans Kerckhof samt årtalet 1576. 
På den andra namnet Hans Koppersleger och samma årtal.  
Ytterligare en delvis bevarad ruta med ett tvåmastat skepp är 
flyttad men hör troligen ihop med textrutorna. Detsamma gäl-
ler möjligen fyrkantig ruta som finns i Gotlands museums sam-
lingar. Här är motivet en mansfigur. 

1576 Söderberg 1931, s. 162–163 

 Två bemålade rutor i Gotlands museums samlingar, den ena med 
årtalet 1618, den andra med namnet H. Christien. Den senare hette 
Pedersen i efternamn och var kyrkoherde i Källunge 1599–1630.  

1618 resp.  
före 1630 

Söderberg 1931, s. 167 

 Fynd av fönsterglas, hittade i det tidigare koret (GFC9927_32). Ca 
200 skärvor, medeltida samt senare. Grönt, brunt och blått. Grönt 
glas med rödbrun bemålning: bl.a. lövmönster, rutskraffering. 
Minst tre skärvor med polykrom bemålning på ljust, närmast klart 
glas. Rundade rutor. Tjl. 2,5–3 mm. Trol. 1600-tal. 
Fynd från sakristian (GFC9927_43). 98 skärvor. Grönt, brunt och 
blått glas i olika nyanser. Någon röd skärva. Svart samt rödbrun 
bemålning, bl.a. lövmönster och pärlbårder.  
Fynd av medeltida fönsterglas (9928_5): 11 fragment, spår av  
bemålning, svart och rödbrun.  

Medeltid– 
nyare tid,  
1600-tal 

GFC9927_32; GFC9927_43; 
GFC9928_4–5; ATA Go, Källunge 
dnr 5782/1952 



Fynd av fönsterglas från nyare tid (9928_4): ca 20 fragment tunt 
grönt glas, inga spår av bemålning. 

Källunge? Fönsterglas, 25 skärvor. Grönt, blått. Rester av bemålning. Tjl. 1–3 
mm. Enl. uppgift från Källunge kyrka och Klosterbrunnsgatan i Visby. 

Medeltid GFC19510 

Lau Rester av medeltida glasmålningar i korets östfönster, troligen 
tillkomna runt 1300 då koret uppfördes. I mittenfönstret ett 
hopplock av flera (äldre) fönster, troligen insatta 1886. En del 
av det glas som hittades vid renoveringen 1957–60 återanvän-
des i de båda romanska fönsteröppningarna i söder. 

Ca 1250–1280 
resp. 1300-ta-
lets första hälft/ 
runt 1300 

Andersson 1964, s. 55–80, 108–
110, 192–193, 248, pl. 21, 65–66, 
176; Lagerlöf & Stolt 1975, s. 609 

 Fynd av fönsterglas 1957–60, främst från koret. 268 fragment. 
Grönt, ljust grönt, orange/bärnstensfärgat, gult, blått, brunt 
och avfärgat glas samt rött överfångsglas och sådant som sna-
rare är rosa resp. orange än rött. Minst ett exempel på flerskik-
tat glas, med ett rött och ett blått lager (26899:3c). 
Tjl. ca 2–4,5 mm. Ett par skärvor ca 5 mm tjocka. 
Svartlodsmålning, svart: bårder (fyrbladiga blommor, pärlstav, liljor 
i romber), dräkt/brynja?, huvud. Brunsvart bemålning: bl.a. växt-
slingor, bårder (liljor, romber och pärlstav), figurer (huvud, dräkt). 
Röd/rödbrun bemålning: bårder (pärlstav, trekanter med prickar), 
rutskraffering, figurer (ansikte, dräkt), arkitekturmotiv (kvadermur-
verk, pelare?). Grå–silvergrå bemålning (figur?) på grönt blyglas. 
Enstaka skärvor bemålade på båda sidorna. 
Rundad skärva, ljust gultonat/avfärgat glas med målade kon-
centriska cirklar i svart, rött och grått/vitt. Tjl. 2 mm 

1200-tal,  
runt 1300, 
samt nyare tid 

SHM inv. 26899; Lagerlöf & Stolt 
1975, s. 609 

 Fynd av fönsterglas, 42 fragment. Merparten ljust grönt, men 
även grönt, rött, blått och bärnstensgult glas. Brunsvart bemål-
ning på ljust glas: bl.a. ansikte. Rödbrun bemålning på ljust 
grönt glas. Merparten av fragmenten ej bemålade. 

 GFC11156_1–11 

Levide Delar av glasmålningar i långhusets sydfönster, en tornspets och 
lövornamentik i grisailleteknik, dokumenterade av P.A. Säve 1864.  

1300-talets 
början 

Andersson 1964, s. 193; Lagerlöf 
& Stolt 1996, s. 59–60 

 Fynd av fönsterglas 1956, sammanlagt ett 40-tal skärvor från 
absiden samt tornrummet. Ljust grönt, klargrönt, bärnstensfär-
gat, blått, rött (överfång), rödorange (troligen överfång), 
gröngult/avfärgat. Svartlodsmålning på fem fragment. 
Brun/brunsvart bemålning på en grön och en rödorange skärva. 
Rödbrun bemålning på tre ljust gröna skärvor. På två av dessa 
flikiga blad med kraftiga konturer, ådring, rutskrafferad bak-
grund. På den tredje ett örnhuvud. Två generationer medeltida 
glasmålningar? 

1300-tal/ 
senmedeltid 

Lagerlöf & Stolt 1996, s. 92–93; 
SHM inv. 25922; GF arkiv Levide 
kyrka 

Linde Fynd 1951/52 från kor och långhus. Gulbrunt glas, svart svart-
lodsbemålning. 

1200-talets 
mitt 

Lagerlöf 1981, s. 44; GFC10122_1 

Lojsta Bevarade glasmålningar i korets östfönster. Koret färdigställt 
vid mitten av 1200-talet. Avbildning (Säve) av glasmålningar, 
troligen från 1300-talet, i det södra korfönstret. 
 

Ca 1250–1280 
/1200-talets 
mitt samt  
1300-tal 

Roosval 1950; Andersson 1964,  
s. 55–82, 193–195, 249, pl. 8, 54–
56; Lagerlöf & Stolt 1977, s. 47; 
Bengtsson Melin 2014, s. 99–101 

 Fynd från koret 1957. Gulbrunt glas med svart pärlbård.  Rött över-
fångsglas, från svickel? 

1200-tal?  GFC10048_2–3  

Lokrume Färgat glas i en del av masverksfönstret i tornets västvägg.  
Tornet är från senare delen av 1200-talet. 

1200-talets  
senare del? 

Andersson 1964, s. 94, 196;  
ATA Ser. E4, vol. 5  

 Fynd av fönsterglas, ett 60-tal fragment. Ljust grönt, klargrönt, 
orange/rosa, rosa–brunrosa, blått, bärnstensfärgat, rött över-
fångsglas (med två sidor av glaset infärgat runt en ljusgrön 
kärna). Tjl. ca 2–4 mm. Svartlodsbemålning, svart/brunsvart: 
bårder (pärlstav med punkter och ”S”, akantusslingor, fyrbla-
diga blommor. Både smala och breda bårdrutor. 

1200-tal? SHM inv. 12012  

Lummelunda Fynd av fönserglas, från restaurering 1960. Två fragment. Ljust grönt, 
tjl. ca. 3 mm. Ena skärvan bemålad med svartlodsfärg, rutmönster.  

Medeltid SHM inv. 26903  

 Grön, rundad ruta med rödbrun bemålning: lövmönster.  
Tjl. 2,1 mm. Blå kantruta med konkav sida. Tjl. 3,1 mm. 

Medeltid GFC10064_1–2 

Lye Glasmålningar bevarade i korets öst- och sydfönster från  
ca 1325.  

1300-talets 
andra  
fjärdedel/ 
första hälft  

Roosval 1950; Andersson 1964, s. 
98–99, 196–200, 249, pl. 22–24, 99–
108, 176; Lagerlöf 1965, s. 51–52; 
Bengtsson Melin 2014, s. 102–105 

 Fynd av fönsterglas, tre fragment. Gröntonat med rester av be-
målning respektive gröngult.  

1300-tal? GFC18119_6; GFC9514 

Lärbro Fynd av fönsterglas i tornet, vid restaurering 1952–55. Fyra 
fragment varav ett blått och ett grönt troligen är medeltida.  

Medeltid? GFC10214_1 



Martebo Rester av glasmålningar fanns i korets sydfönster 1864. Löv-
mönster samt färgat glas. Kor och långhus från början av 1300-
talet.  

1300-talets 
början/  
omkr. 1330 

Roosval 1914, s. 75–76; Anders-
son 1964, s. 94, 201, pl. 176 

 Fynd av fönsterglas 1970, ca 200 fragment. Bl.a. från långhuset. Mer-
parten ljust grönt, även mörkt grönt och rött. Tjl. 1–4 mm, merparten 
runt 3 mm. Ett par fragment med röd och gul bemålning, 1600-tal? 

1300-tal samt 
1600-tal? 

GFC19532 
 

Mästerby Glasmålning i ett av långhusets sydfönster. Långhus och kor 
troligen från slutet av 1100-talet. Fönsterförändringar ca 1300-
talets mitt? Fragment i Gotlands museums samlingar. 

1300-talets 
mitt/andra 
hälft/slut 

Roosval & Sällström 1942;  
Andersson 1964, s. 124–130, 
201–202, 249, pl. 130 

Norrlanda Delar av glasmålningar bevarade i långhusets masverksfönster 
i söder. Baldakinspets, lövmönster. 1801 fanns glasmålningar i 
både kor och långhus. Långhus ca 1330. 

Ca 1330 Roosval & Alm 1947, s 130;  
Andersson 1964, s. 115, 202, pl. 119 

När Rester av färgat glas fanns enligt Säve i långhusets sydvästra 
fönster 1864. Troligen sattes glaset in vid slutet av 1200-talet, 
då kor och långhus var klara. 

Slutet/andra 
hälften av 
1200-talet 

Andersson 1964, s. 203, pl. 177; 
Lagerlöf & Stolt 1990, s. 714  

Näs Ett tiotal medeltida fönsterglasskärvor hittade i en igenmurad 
nisch i koret 1990. Röd bemålning: växtdekor, fönsteröpp-
ningar, bårder med bl.a. trepass- samt bönmönster. Mats 
Bergman föreslår en datering till 1300-tal men möjligen är gla-
set samtida med koret, från slutet av 1200-talet.  

1300-tal? Bergman 1998, s. 37 

Roma kloster Fynd av fönsterglas 1990. Sammanlagt 2 fyndbackar, varav 
merparten sentida fönsterglas (1700-tal och framåt). Även me-
deltida glas. Grönt, klargrönt, blått, bl.a. Tjl. 2–3 mm.  
Svart och rödbrun bemålning, bl.a. pärlbård. 

Medeltid samt 
nyare tid 
(främst 1700–
1900-tal) 

GF dnr 413-1697-1997 

 Fynd från östra klosterlängan 1973. Tre fragment. Bland dessa 
ett med rödbrun bemålning: pärlbård. 

Medeltid GFC11485_3 

Rone Glasmålningar bevarade i korets östfönster. Vid Säves besök  
omkring 1860 fanns ytterligare en medeltida glasruta bevarad, i 
långhusets västra fönster. Kor och långhus uppförda efter mitten 
av 1200-talet. Figurframställningar, bladornamentik.  Utifrån Säves 
avbildning tycks glasmålningen i långhuset ha haft en annan karak-
tär och vara något senare. Möjligen har långhusen försetts med 
glasfönster vid mitten av 1300-talet, då flera förändringar gjordes i 
kyrkan. Fragment i Gotlands museums samlingar. 

Ca 1250–1280/ 
1200-talets 
mitt resp. 
1300-talets 
mitt? 
 

Andersson 1964, s. 55–80, 203–
205, 237, 249, pl. 11, 57–58, 155; 
Lagerlöf & Stolt 1973, s. 398–401 

Rute Fynd av fönsterglas vid restaurering 1951 (65 fragment) samt  
orgelinstallation 1964 (två fragment). Grönt, ljust grönt, gul-
grönt, gulaktigt/avfärgat, orange/bärnstensfärgat, blått, rött 
(överfångsglas, belagt på båda sidor), orange (överfångsglas, 
belagt på båda sidor), rosa (överfångsglas). Tjl. ca 2–4 mm. Svart-
lodsmålning, svart: ca 20 fragment. Bårder (bl.a. pärlstav, 
groddar). Bakgrund med akantusslinga. Rödbrun bemålning: ca 
5 fragment. Ett par senare rutor, bl.a. en ljust grön, möjligen hus-
gavelformad ruta. Datering Iwar Anderson, SHM (1953). 

Ca 1240–1270, 
1300-tal samt 
senmedeltid-
nyare tid 

Andersson 1964, s. 238; SHM inv. 
24911; 27304:1 

Sanda Fynd av fönsterglas 1956, från tornet. Sex skärvor gulgrönt glas med 
bemålning i rött och svart. Två bitar blått glas.  

Medeltid– 
nyare tid 

GFC10121_2 

Silte Sex rutor glasmålningar bevarade från nordöstra korfönstret 
varav tre finns i Gotlands museum och tre i kyrkan. Troligen 
från korets byggnadstid vid mitten av 1200-talet. 

1200-talets 
mitt 

Andersson 1964, s. 55–80, 245–246, 
pl. 46–49; Bergman 1992, s. 30, 60–
66; GFB930-935 

 Fynd av fönsterglas 1971–72. 77 fyndposter. Ljust grönt och blått 
glas. Bl.a. skärvor med pärlbård av samma typ som i de bevarade 
glasmålningarna. Dessutom rutor av renässanstyp.  

1200-tal samt 
nyare tid 

GF dnr 431-847-1997 

Sjonhem Bevarade glasmålningar korets östfönster, troligen insatta då 
koret färdigställts runt mitten av 1200-talet. 

Ca 1250–
1280/1200- 
talets mitt 

Roosval 1952c, s. 302–307;  
Andersson 1964, s. 55–80, 206–
207, pl. 9–10, 51–53 

 Fynd av fönsterglas, 19 fragment. GFC18119_7 dateras i kata-
logen till 1200-tal, GFC18119_8 till sent 1300-tal. 

1200–1300-tal GFC18119_1–10 

Stenkumla Rester av ornamentalt glasmåleri och färgat glas i masverks-
fönster i koret samt i långhusets sydfönster. Kor och långhus 
1260–80-tal. 

1275–1300/ 
1300-talets 
första hälft? 

Roosval & Söderberg 1942b, 
s. 18–19; Andersson 1964, s. 108–
110, 208–209, pl. 113 

Stenkyrka Fynd av fönsterglas vid restaurering 1955. Närmare 250 fragment från 
kor, absid, långhus, sakristia och torn. Gulbrunt, gult, bärnstensfärgat, 
blått, blågrönt, ljusblått, klargrönt, grönt, rött (överfångsglas), rosa, 
brunrosa, ljust/avfärgat. Tjl. ca. 2–4,5 mm. Stor variation i materialet, 
flera generationer glasmålningar. En stor del av skärvorna svartlodsbe-
målade. Svart bemålning: bl.a. bårder (akantusblad, pärlstav, ”ägg-

1200-tal, 1300-
tal, 1400-tal? 
samt 1600- 
1700-tal 

SHM inv. 26273 
 



stav”, fyrbladiga blommor), arkitekturmotiv (tak), dräkt?, hund. Röd-
brun bemålning: bl.a. bård (groddar) på orange glas, blad med kraftiga 
konturer, rutskrafferad bakgrund, på ljust gultonat/ljust grönt glas. 
Delar av rundad medaljongruta, polykrom bemålning. Svart bot-
ten, bruna växtslingor, gula detaljer. Avfägat/svagt gröntonat 
jämnt glas, tjl. 1,4 mm. En skärva med röd och svart bemålning, 
på ljust grönt, ojämnt och något bubbligt glas (F8:21). Även bl.a. 
ljusgrön, husgavelformad ruta.  
Dateringar Ingrid Swartling, SHM. 

Stånga Gammalt fönster sålt 1777, troligen medeltida.  Lagerlöf & Stolt 1968, s. 110 
Sundre Fynd av fönsterglas 1970. Merparten eftermedeltida.  

GFC11575: två fragment från koret. Grönt, röd bemålning. 
Medeltid? samt 
nyare tid 

GFC9092; GFC11575 

Tingstäde Fynd av fönsterglas Fem fragment (GFC10741). Flera bärnstensfär-
gade, bl.a. med text. Brunsvart bemålning. Fyra fyndposter (GF dnr 
422-5038-1999). Ett bemålat fragment. Fyra fragment från sakristian 
(GFC11165_10). Grönt, rester av bemålning. 
Grönt, buckligt fönsterglas (GFC11165_3). Tjl. 2–2,5 mm. Rek-
tangulär ruta, bredd 9,5 cm. 1500–1600-tal? 

 GFC10741; GFC11165_3; 
GFC11165_10; GF dnr 422-5038-
1999 

Tofta Glasmålning i långhusets sydfönster. Kor och långhus från 
första hälften av 1300-talet. 

1300-talets 
första hälft 

Roosval & Söderberg 1942c; Anders-
son 1964, s. 108–110, 209, pl. 114 

 Fynd av fönsterglas 1958–59. 34 fragment, några bemålade.   GFC10210_17 
Träkumla Glasmålning i korets östfönster. Koret är förmodligen byggt i 

början av 1200-talet. Tre av glasmålningarna i SHM:s samlingar 
är möjligen från Träkumla.  

1200-talets 
första hälft, 
1287? 

Roosval & Söderberg 1942d, 
s. 34–39; Anderson 1964, s. 82–
85, 210, 230–232, 235–236, pl. 
13, 70–73; SHM inv. 2976: VI: 5; 
inv. 20667:5; inv. 23195 

Vall Glasmålning i masverksfönstret i tornets västvägg. Torn från ca 
1240, fönstret troligen insatt i början av 1300-talet. 

1300-talets 
första hälft 

Roosval & Bohrn 1942b,  
s. 78–79; Anderson 1964, s. 98–
107, 211, 244, pl. 98, 177 

 Fynd av fönsterglas, ca 230 skärvor. Ljust grönt, grönt,  
gulgrönt, ljusblått, blått, rosa överfångsglas (tjockt, rosa lager 
på ena sidan), rött, orange, gulorange, avfärgat/orangetonat, 
gulgröntonat. Svårt att avgöra färgen på en stor del av frag-
menten, starkt korroderade. Tjl. 2–4,5 mm. Ett par fragment 
runt 5 mm tjocka. Svart–brunsvart svartlodsmålning, bl.a.  
bårder (pärlstav), blomma i rombisk ruta. Rödbrun bemålning: 
bårder samt lövmönster. Husgavelformad (?) ruta. 

Hög- och sen-
medeltid samt 
nyare tid 

SHM inv. 25385 

Vallstena Del av glasmålning i korets sydfönster.  Ca 1300 Anderson 1964, s. 211, pl. 89, 177 
 Fynd av fönsterglas vid restaurering 1957–58, ca 60 fragment. 

Merparten grönt, även rött. Svart och röd bemålning.  
En rombisk ruta, 6,5 cm i sida (ca 10×8 cm stor), tjl. 1,8 mm. 

Medeltid– 
nyare tid 

GFC10110_1–3 

Vamlingbo Glasmålning i Gotlands museums samlingar. 1200-talets mitt Andersson 1964, s. 246, pl. 133 
 Fynd av fönsterglas vid restaurering 1961, 73 fragment. Medeltid GFC10274_1 
Väskinde Bevarat glas i övre delen av långhusets masverksfönster. Bygg-

nadstid 1280-tal. Främst utifrån måtten har glasmålningar i 
SHM:s samlingar samt en glasmålning på Skokloster och en på 
Zornmuseet i Mora knutits till kyrkan.  

1280-tal  Andersson 1964, s. 94, 212, 221–
222, 233, 250–251, 249, pl. 5, 6, 
43–45, 152; SHM 10705:1-3 

 Fynd av fönsterglas vid restaurering 1957. Tio fyndposter, ca. 840 
fragment, merparten från långhus och kor. Två fynd från tornet. 
Större delen av glaset efterreformatoriskt. Bärnstensfärgat, blått, 
klargrönt, grönt och ljust grönt glas samt rött och ljusrött över-
fångsglas. Merparten av de bemålade skärvorna målade med svart 
svartlodsfärg. Bland dessa grönt glas med svarta löv/eklöv mot 
rutskrafferad bakgrund. Även skärvor med rödbrun bemålning. 
Några rutor anpassade efter masverkssvicklar.  
Minst en skärva ljust glas bemålat med svartlodsfärg samt röd 
emaljfärg, 1600–1700-tal.  

1200–1300-tal 
samt  
1600–1700-tal  

SHM inv. 26274 

 Fynd av fönsterglas 1932. Kabinettsmålning, rundad ruta? Ängel, 
text. Tjl. 1,9 mm. 1600-tal? 

1600–1700-tal GFC8048 

Västergarn Fynd från kyrkogården, bl.a. bemålat, medeltida fönsterglas. Medeltid GF dnr 421-1830-1997 
Väte Fynd av fönsterglas, tre fragment. Ljust grönt. Ett fragment 

med bemålning (pärlbård). 
Medeltid GFC11163_1 

Öja Fynd av fönsterglas, 45 poster. Merparten av glaset grönt. Fem 
blå, en gul och en grön skärva. Tolv bemålade fragment. Två 
fragment med skuren kant.  

Medeltid samt 
nyare tid 

GF dnr 4325/88 
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