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att räkna med Ungern som ursprungslandet. Men möjligen är detta nord
östra Tyskland, där ju skytiska fynd gjorts i Schlesien och Brandenburg 
och dit man anser, att skytiska framstötar ägt rum; jämte Ungern äro 
dessa områden de västligaste, där skytiska föremål anträffats. Men kan 
någon finna bättre paralleller ifrån någon annan kultur, tar jag villigt 
tillbaka mitt förslag. 

Birger Nerman 

MEDELTIDA HUS I STARRKÄRS SOCKEN 

Enligt en bygdetradition i Starrkärrs socken i Västergötland, berättad 
av folkskollärare Petrén, som i sin tur på 1890-talet hört den av sin 
morfar, skollärare Gustav Engberg i Starrkärr (f. 1828), när denne berät
tade den för dåvarande v. pastor Carl S. Lindblad, skall medeltidsborgen 
Stynaborg ha legat i Grolanda. Än i dag heter åkern på udden vid Gro-
landasjöns södra sida »Borggården». Lindblad skriver i »Lödöse stad samt 
Ale och Flundre härader», 1897, s. 60; »Man tror, att å Grolanda fordom 
en herrgård stått, sedermera av fienden ödelagd, vars borggårds tomt 
ännu utvisas.» Johan Alin, som besökte Grolanda 1918, skriver i sin rap
port (i ATA): »På den ovannämnda udden vid Grolandasjön träffas i 
åkern rikligt med gammalt medeltidstegel. Befolkningen på orten tror, 
att här stått en borg, och platsen skulle efter den fått namnet Borre
gården.» 

Grävningar i den nämnda åkern företogs sommaren 1950. En första 
lokalisering av fornlämningen hade gjorts vid markens upptorkande pä 
våren. Murresterna tjänade tydligen som dränering, varigenom jordytan 
över fornlämningen först blev torr och bildade ett mönster, som kunde 
iakttagas frän ett närbeläget berg i nordväst. Vid utgrävningarna blot
tades resterna av källarvåningen till två tydligen senmedeltida hus (se 
uppmätningsritning fig. 1). Det västra huset, som hade dimensionerna 
4,7—4,9 m X 6,7—6,75 m, hade väggar av sten, 3,5—4 dm tjocka, och med 
en bevarad högsta murhöjd av jämnt 1 m. Under lager av lera och jord 
påträffades inom murarna ett 30—40 cm tjockt lager av tegelskärvor och 
hela tegelstenar samt därunder ett 16—17 cm tjockt brandlager. Golvet 
var belagt med flata, oregelbundna stenplattor med ett urtag på 3 X 4 dm 
i golvets mitt med underlagd häll, tydligen avsett för en stolpe, som burit 
upp en golvbjälke för övervåningen. Till källarvåningen kom man ner 
genom en trappa med fyra trappsteg och en bredd av 1,6 m i ett utbyggt 
trapphus. I övervåningen hade det tydligen pä den trappan motstående 
sidan funnits en eldstad, då större mängd sten och aska här var nerrasad. 
Då mycket tegel fortfarande fanns invid murarna men dessa tydligen 
inte varit av kraftigare dimensioner torde övervåningen ha haft väggar 
av skiftesverk. Teglets dimensioner var 30 X 12—13 X 10,3—10,6 cm. Teg
let bar spär av att ha soltorkats på marken och visade i nägra fall rester 
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Fig. 1. Planer av medeltida hus i Grolanda, Slarrkärrs sn, Västergötland. — 
Plans of medieval houses in Grolanda, Sturrkärr parish, Västergötlund. 

av kalkbruk medan stenmuren var murad i lera. Vid trappans anslutning 
till själva rummet framgrävdes de förkolnade resterna av tröskeln, 2 st. 
gångjärnsstolpar och -öglor med beslag samt ett enkelt fällbomslås av 
icke närmare daterbar typ. Omedelbart under de nerrasade stenarna 
mitt på östra hälften av den motstående kortsidan hittades ett annat lås 
av rikare typ, ett s. k. smällelås, som uppträder huvudsakligen på 1500-
talet men som kan härstamma frän både 1400-talets senare hälft och 
1600-talets början. I hörnet mellan denna sida och den västra långväggen 
hittades glasbitar i stor mängd. Glaset var grönt och av skiftande tjock
lek. Enstaka glasbitar samt mer eller mindre sönderrostade spikar hit
tades inom hela byggnaden. 

Det andra husets källarvåning hade väggar av nägot kraftigare dimen
sioner, 6—6,5 dm. Huset var invändigt 6,3 X 5,2—5,35 m, hade golvbelägg
ning som det förstnämnda huset, samt hade liksom detta en trappa i ett 
utbyggt trapphus. Ungefär mitt i rummet, dock något närmare den 
trappan motstående väggen, fanns en nu igenrasad, åtminstone 2 m djup 
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E ' Slenroder pu gammal sjöbotten 

Fig. 2. Sltuattontplan över Grolundu med de medellidu huslängorna. — Plan of 
lhe site of Grolanda showing the remains of the medieval house foundutiiin wulls. 

brunn, rund med 1 m diameter. Vid trappans anslutning till själva rum
met hittades de förkolnade resterna både av tröskeln och det stående 
virket av dörröppningens ram. Där återfanns också gångjärnsstolparna 
samt delar av beslagen. Glasbitar och spikar fanns även här utspridda 
mellan murarna. I de översta lagren hittades vid detta hus ett illa med
faret kopparmynt från 1600-talet, säkerligen tappat i senare tid, då 
ruinen läg öppen ännu på 1700-talet. 

Efter undersökning och uppmätning av de framgrävda husresterna 
övertäcktes dessa åter med jord. Då stenen i väggarna i mycket stor ut
sträckning var skörbränd torde en konservering av ruinen knappast löna 
sig, särskilt som den är belägen ute i en åker. 

I omgivningen kan följande noteras (fig. 2). Ruinerna ligger på slutt
ningen ner mot Grosjön. Omkring 150 m sydväst om denna plats ligger en 
gammal igenrasad »källare» på en kulle, som borde ha varit en natur
lig försvarsplats. Hur gammal denna stenbyggnad är, har inte kunnat 

35 



S .17 t R R E 17 E D D E L A N D E N 

fastställas. 100 m i sydsydostlig riktning från denna kulle finns ännu någon 
påle kvar av en pålbro, som tydligen över den lägsta delen av en sänka 
förbundit kullen med de högre partierna i sydost. Karl Alfredsson i Gro
landa, som ägt den mark, där pålarna stått och varit med att under årens 
lopp dra upp åtskilliga av dem, utpekade pålbrons ungefärliga sträck
ning. Kullen med husen har tidigare före de upprepade sjösänkningarna 
åtminstone tidvis varit helt kringfluten, liksom fortfarande är fallet 
varje vår. Vid den gamla strandkanten öster om de utgrävda byggna
derna finns invid ett ensamt träd en stensatt rektangel, troligen en gam
mal brygga. Mitt för de utgrävda byggnaderna åt sjön till, cirka 50 m 
från den gamla strandkanten ute på gammal sjöbotten, finns stora stenar 
lagda i rad parallellt med stranden. Möjligen har de hört till en gammal 
hamnanläggning eller ett försvarsverk i samband med de utgrävda husen. 

Det inledningsvis nämnda Stynaborg skall ha varit säte för en kunglig 
hövitsman och ett Stynaborgs län omfattande Ale, Kullings och Barne 
härader omtalas i början av 1400-talet. Hövitsmannen hette 1412 Hanis 
Walraffn (Diplomatarium Suecanum II nr 1544) och en skrivare Jens 
Olsson omtalas 1423. Enligt en del forskare som t. ex. C. G. Styffe och 
C. af Ugglas skall Stynaborg ha legat i närheten av Lödöse i Ale härad, 
enligt andra t. ex. F. Wildte skall borgen ha legat i Bälinge nära Alings
ås i Kullings härad. Den sistnämnda uppfattningen är den i dag all
männast omfattade (se t. ex. B. Berthelson, »Västergötlands befäst
ningar och herremansborgar från äldre medeltiden», i Västergötlands 
fornminnesförenings tidskrift V: 2, 1942, s. 25 ff.). Man har då stött sig 
på urkunden från 1412. Det kan dock ingalunda anses som bevis för att 
Stynaborg och Rödene legat i grannskapet av varandra, att hövitsmannen 
på Stynaborg och häradshövdingen i Rödene skrivit under på samma 
kvitto. Wildte framhåller, att tydligen häradsrätt handlagt målet och den 
som dömt skulle vara häradshövdingen i Kullings härad. I dokumentet 
omtalas dock bdde konungsrätt och häradsrätt och konungens hövitsman 
torde ha haft att utställa kvittot oavsett i vilket av de tre häraderna i 
länet domen fallit. I sammanhanget bör även framhållas, att härads
hövdingen i Ale härad Thord Magnusson och skrivaren på Stynaborg 
Jens Olsson 1423 utfärdade på Ekeberg (troligen nuv. Tingberg) i Ale 
härad ett tingsbevis för en Torkil Munstark. Ingendera av de båda do
kumenten torde bevisa något ang. Stynaborgs läge. Redan 1744 ansåg 
dock Anders Rhyzelius i »Swiogothia Munita», att borgen legat i Ale 
härad. Till detta kommer, att borgplatsen i Bälinge tidigare kallats 
Kungsholmen och Rolfsborgs kulle och endast på senare år kallats Styna
borg, medan platsen i Starrkärr tydligen i folktraditionen burit namnet 
Stynaborg. 

Säkrare kan dock sägas, att den nu undersökta anläggningen i Gro
landa i Starrkärrs socken 1529 kallades Borgh. Då gav nämligen Gustav 
Vasa häradsrätten i Ale och Flundre härader jämte kronogodsen Alvem, 
Sålanda, Borgh och Skogstorp till Peder Svenske. Detta gåvobrev jämte 
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ett från 1531 med liknande innehåll finns bevarat pä Riksarkivet (Re-
gistraturet 1529—31, ark 250 och 265). Alvhem, Sålanda och Skogstorp är 
gårdar i Ale härad i omedelbart grannskap av Grolanda med Borg
gården. 

Folke Nordström 

KRING ORNAVASSO 

F r å n en resa 

Den djupt nedskurna dalgång, som Orientexpressen passerar mellan 
Simplontunneln och Lago Maggiore, tränger ett par mil sydöst om 
Domodossola samman sig till en mycket smal passage, som nästan spär
ras av en tvärställd bergsporre. Omedelbart söder om denna naturliga 
hinderlinje — som att döma av en ny minnessten tycks ha spelat en roll 
vid strider mellan italienska partisaner och tyskar 1944 — undersökte 
advokaten och politikern Enrico Bianchetti frän den närbelägna byn 
Ornavasso under slutet av 1800-talet trehundra gravar på tvenne grav
fält. De gav tillfälle att följa, hur en liten lantlig bebyggelse — tidvis 
med starkt tycke av militär gränspostering — gradvis romaniserades 
under århundradena närmast före och efter Kristi födelse. Bianchetti 
fick ej uppleva, hur fynden från hans grävningar kom att inta en 
central plats i det kronologiska system för laténetiden, som byggdes upp 
omkring sekelskiftet, främst av Déchelette, som här ansåg sig kunna 
följa övergången från mellan- till senlaténetid och tack vare de ganska 
talrika myntfynden datera denna övergång absolut. Många har efter 
Déchelette uppmärksammat dessa fynd, men mycket få författare har 
sett dem med egna ögon. En uppgift i nyare facklitteratur att de skulle 
finnas i Torino är felaktig. Fynden har förvarats och förvaras ännu av 
Bianchettis efterlevande med en pietet och en trohet mot utgrävarens 
önskan att bevara dem i hembygden, som inger respekt. Den, som be
sinnar, vilka öden många större kontinentala museer genomgått inte 
minst under det andra världskriget, måste ocksä mena, att det pä sätt 
och vis varit bäst som skett. Men det kan å andra sidan inte råda någon 
tvekan om hur det i längden — och det ganska snabbt — går med en 
samling järnåldersgravfynd, som förvaras utan ständig värd av kon
serveringskunniga fackmän. Sä kan det därför inte heller förnekas, att 
de europeiskt viktiga fynden i Ornavasso i dag ställer italiensk kultur
minnesvård inför ett ömtåligt och mångsidigt problem av en art, som vi 
knappast känner till i Sverige tack vare fornminneslagens bestämmelser. 
Beträffande dess lösning mäste den utomstående nöja sig med att hoppas, 
att den skall kunna tillfredsställa alla berörda italienska parter och dess
utom de utomitalienska arkeologerna, som vet, att jämbördiga fynd av 
Ornavasso-gravarnas art ej kommit i dagen sedan Bianchettis grävningar. 

Genom ett anslag från Humanistiska fonden fick förf. tillfälle att 
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