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Undersökningarna i hus V 1,3 är en del av Svenska Pompejiprojektets arbete med att 
totaldokumentera de stående strukturerna i kvarter V 1 i Pompeji. Dokumentationen 
publiceras på nätet www.pompejiprojektet.se 
 
Husets ingång ligger utmed Via di Nola och redan här märker man att detta är ett hus byggt i 
många faser. Östra delen av porten är byggd i stora tuffkvaderblock av samma sort som 
fasaden österut medan västra delen är byggd i tegel som är vanligt byggnadsmaterial i västra 
hörnet av insulan. 

 Vid tiden för utbrottet var detta ett atriumhus. Väster om atriet fanns tre 
cubicula, dessa hade i antiken haft övervåningar. I nordöstra hörnet fanns en latrin innanför 
en igensatt korridor och i fonden låg som brukligt tablinum. I öst fanns ett triclinium kopplat 
till ett nypheum. Huset hörde till det intilliggande Casa Torello di Bronzo, och var förbundet 
med detta via en korridor i sydöst. Den nu igensatta korridoren i norr har en gång lett till 
Torellos köks och bad avdelningar. Troligen var det när denna korridor stängdes och vägen 
till köket skars av som spisen byggdes i atriets sydöstra hörn. I atriet finns ett impluvium vars 
olika delar blivit omhuggna och inte hör ihop vilket tyder på att det är återanvänt. 

 Arbetet började 2008, som en seminariegrävning – en del i Stockholms 
universitets fältarkeologiska kurs. Syftet var då att försöka komma underfund med var vattnet 
leddes in i den södra delen av kvarteret och framför allt till  Casa di Torello som hade ovanligt 
många fontäner. Thomas Staub hade tidigare lokaliserat en vattenfördelare vid impluviets 
nordvästra hörn. Frågan var nu om vattnet till Torello kunde komma via V 1,3. Arbetet i huset 
fortsatte hösten 2009 och undersökningen har inte bara gett oss information om hur vattnet 
användes i denna del av kvarteret utan också gett upphov till frågor rörande ägarförhållande 
och sociala beroendestrukturer mellan boende i de olika lokalerna. 
 Med utgångspunkt från vattenfördelaren lokaliserades ett antal blyrör. Vi fann 
då ett rör som gick i nordvästlig riktning mot den igensatta korridoren till Casa di Torello. 
Detta var det rör som ledde in vatten till vattenfördelaren och alltså kom vattnet inte till denna 
del av kvarteret från V 1,3. Vattenfördelaren hade ett rör som ledde vatten till impluviet där 
det stått en fontän i mitten. Ett nu avbrutet rör ledde troligen vatten till ytterligare en fontän, 
som stått vid sidan av impluviet. Vi fann också att avloppet från impluviet inte gick ut i gatan 
som det är brukligt, utan att vattnet leddes via en avloppsränna under golvet i ett av 
västrummen till en cistern i den angränsande lokalen V 1,31. Intressant i detta sammanhanget 
är också att det finns kommunicerande dörrar i övre plan mellan V 1,3 och tabernorna V 1,30 
och 31. Eftersom det finns trappfundament i V 1,31 men inte i V 1,3 är det troligast att 
övervåningarna över västrummen  i 3 tillhörde tabernorna väster därom. 

Ytterligare ett rör ledde från vattenfördelaren utmed impluviekanten österut mot 
nympheet. Nympheet har i en tidigare fas varit en öppen sommarmatsal. Vattenröret hade 
murats in i de bevarade bänkarna och mynnade i den mittersta ifrån vars framkant vattnet 
måste ha sprutat ner i en bassäng. Därifrån rann vattnet dels ner en cistern, dels leddes det 
vidare tillbaka ut i atriet, in under impluviet där det matade ytterligare en cistern vid 
impluviekanten, innan det leddes vidare genom en kanal under fauces till en sista cistern i den 
intill liggande fullonica V 1,4. Detta vattenfördelningssystem tyder på en medveten 
vattenhushållning och ett beroendeförhållande mellan de olika lokalerna i sydvästra delen av 
insulan. Eftersom vattnet kostade pengar visar arrangemanget att ägaren till Casa di Torello 
och V 1,3 hade ekonomiska intressen i de lokaler som de lät försörja med vatten.  
 



Huset har som tidigare nämnts varit utsatt för många ombyggnader. De äldsta murarna hittar 
man i öster och i nordöst. I tricliniet ser man tecken på minst tre faser. Sydväggen är inte 
original. Ursprungligen har korridoren bakom inte funnits. Detta kan man utläsa av att en bit 
tidig väggputs på rummets östvägg löper bakom sydväggen och i västväggen syns rester av ett 
igensatt dörröverstycke. I en senare fas har man byggt väggen som ursprungligen haft en dörr 
som senare blivit igensatt. Även östväggen visar i övre delen tecken på ombyggnader. Kanske 
har rummet tidigare varit uppdelat i två rum. Det är det för tidigt att säga. 
 
 I västra halvan av huset är ombyggnationen också tydlig. Sydväggen har delvis blivit 
ombyggd i tegel, östra hörnet är helt i tegel. För att förstärka väggen har dessutom tegel och 
tuffstenar murats i valvform. Västväggen har också blivit ombyggd vilket kan ses runt 
dörrarna. Hur många faser som gäller här är ännu mycket oklart. När golvnivåerna frilades, 
fann vi i sydvästra hörnet koncentrationer av pozzolanamurbruk som vittnade om att man här 
blandat murbruk som använts vid en av ombyggnaderna. När vi grävde djupare, fann vi, att 
man använt byggnadsrester i form av sten, murbruk och väggpust som fyllnadslager under 
golven.  Analys av putsresterna visar att det har varit väggar med förstastils puts som byggts 
om, vilket tyder på en relativt tidig bebyggelse. Vad vi ännu inte vet är, hur det ursprungligen 
såg ut i västra delen av huset, om det alls fanns några rum väster om atriet, eller var husets 
originalyttervägg gick. Eftersom impluviet är sekundärt kan man ju undra: Var det ens ett 
atriumhus? Det enda som är säkert är att ju mer vi arbetar här desto fler blir frågorna. 
 
 


