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En preliminär undersökning av Ismantorps borg.1 

Av 

MÅRTEN STENBERGER. 

ornborgarna pä det svenska fastlandet synas företrädesvis 
vara koncentrerade till landskapen kring de stora sjöarna 
i Mellansverige, från vilket centrum borgarna avtaga i 
talrikhet norr- och söderut. Typen är emellertid till sin 

konstruktiva natur föga sammansatt eller variabel, varigenom den 
erbjuder vida mindre av intresse än vad man av det stora anta
let förekomster skulle kunna ha anledning förmoda. 

Fastlandsborgarna äro merendels lokaliserade till branta, av 
naturen otillgängligt utformade bergshöjder, vilkas högst belägna 
delar medelst primitiva stenvallar blivit utbyggda att tjänstgöra 
som reträtt- och försvarsplatser för den befolkning, som haft säte 
i bygden däromkring. I mindre kuperade trakter, som ej haft 
tillgång på för ändamålet lämpliga höjder, äro befästningar av 
antytt slag mindre allmänna, men där de förekomma ligga de 
merendels i eller i omedelbar närhet av sumpmarker eller på 
näs eller uddar, vilkas omflutna läge varit gynnsamt ur försvars
synpunkt. Det torde varit tider kännetecknade av ständiga ofre
der, som föranlett anläggandet av dessa talrikt förekommande 
borgar i vårt land, vilka tvivelsutan endast varit avsedda att i 
orostider upptaga den närmast omkringliggande bygdens befolk
ning och som sådana blott blivit tagna i bruk i yttersta nödfall. 
Genom undersökningar, verkställda i några bohuslänska och öst
götska borgar, företrädesvis av Almgren, Hallström och Schnitt-

1 Sedan denna uppsats inlämnats till redaktionen ha sommaren 1925 gräv
ningar företagits i Ismantorgs borg, varom närmare meddelanden framdeles 
komma att lämnas på annan plats. 
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ger,1 ha borgarna på fastlandet kronologiskt blivit bestämnda som 
i huvudsak tillhörande 4- och 500-talen ef. Kr. I vad mån fort
satta undersökningar kunna komma att utvidga denna relativt 
snäva borgbyggnadsperiod till att omfatta även de närmast därpå 
följande århundradena är visserligen omöjligt att avgöra, men 
starka skäl tala för att likartade anläggningar varit i oavbrutet 
bruk ända fram till vikingatidens slut. 

Medan Smålands bergiga terräng är relativt fåtaligt försedd 
med detta slag av fornminnesmärken, excellerar det närliggande 
Öland med ett antal, som i förhållande till öns obetydliga areal 
måste betecknas som synnerligen stort eller icke mindre än fjor
ton stycken. Ölands natur och berggrund ha bidragit lill ska
pandet av en för ön säregen, så att säga nationell borgtyp, vilken 
till sin konstruktion i mycket hög grad skiljer sig från fastlandets 
enkla befästningsvallar. De naturliga betingelser, som underlättat 
borgbyggandet på fastlandet, ha ej förefunnits på Öland, utan 
borgarna äro här helt och hållet uppförda av människohand samt 
bestå av mer eller mindre ovala eller cirkelrunda kalkstensmurar, 
ofta av ansenlig höjd och tjocklek. Ett undantag från denna 
regel utgör endast den halvcirkelformade Bårby borg (Mörby-
långa sn) på västra landborgen, vars branta stup bildar bor
gens begränsningslinje mot väster, varför någon befäslningsmur 
där ej förekommer. Denna brist på goda naturliga försvarsmöj
ligheter har utan tvivel varit en av orsakerna till det gedigna, 
omsorgsfulla utförande, som kommit de öländska borgarna till 
del, vartill kommer att befolkningen på den smala, ytterst utsatta 
ön i än högre grad än fastlandsbefolkningen varit beroende av 
säkra, fasta replipunkter vid försvaret av sin bygd. Pä fastlandet er-
bjödo i sista hand de djupa skogarna en säker tillflyktsort för be
folkningen, något som däremot aldrig stått Ölandsallmogen till buds. 

1 O. ALMGREN. Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden. Upp
sala 1923. 

O. ALMGREN. Boberget. Meddelanden frän Östergötlands fornminnesföre
ning 1906. 

B. SCHNITTOER. Die vorgeschichtlichen Burgwälle in Schweden. Opusc. 
archceologica Oscari Montelio dicata 1913. Stockholm 1913. 
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1 flertalet fall äro dessa borgar numera starkt nivellerade 
som en följd av tidens inverkan samt icke minst människors 
åtgöranden. Bäst bibehållna, tack vare sitt jämförelsevis undan
gömda läge, äro de båda ringborgarna Gråborg och Ismantorps borg 
i Algutsrums respektive Långlöts socknar. Gråborg är öns ansen
ligaste fornborg, liksom den torde vara landets största ringborg 
över huvud taget, men dess inre är sedan lång tid tillbaka upp
odlat, varigenom den erbjuder vida mindre av intresse än grannen 
i norr, Ismantorps borg.1 

Ismantorps borg är utan jämförelse den mest intressanta av 
alla Ölands borgar. Läget inne i Ölands vidsträcktaste skogsom
råde har varit särdeles gynnsamt för borgens vidmakthållande i 
ursprungligt skick, och i stort sett har den också varit tämligen 
fredad för mänsklig åverkan. Borgen ligger ungefär på gränslin
jen mellan Långlöts och Högsrums socknar på utmärker till
hörande Folkeslunda och Himmelsberga byar. Den omgivande 
terrängens tunna jordtäcke har aldrig inbjudit till fast bosätt
ning. Avståndet till närmaste bygd, Ismantorps by i öster, är fågel
vägen c:a 2 km; till Högsrums by i nordväst är avståndet c:a 3 
km. På något närmare håll i öster och söder finnas några min
dre lägenheter, vilkas odlingar dock torde ha blivit upptagna i 
jämförelsevis sen tid. Allt talar för att likartade förhållanden som 
i nutiden städse varit rådande i denna trakt av Öland och att 
Ismantorps borg alltid haft samma för främlingen svåruppläckta 
läge som i våra dagar. Spår av äldre odlingar stå ej heller att 
upptäcka i borgens närmaste omgivningar. Förekomsten av sump
marker i norr och öster, nutilldags visserligen starkt igengrodda, 
men tidigare synbarligen av betydligt större omfattning, vittna 
dessutom om ett omsorgsfullt utnyttjande av samma naturliga 
försvarsmedel, som varit utslagsgivande vid anläggandet av många 
av fastlandets fornborgar. 

Borgen har av ål ler tilldragit sig stor uppmärksamhet från 
fornforskningens sida, utan att den likväl av skilda anledningar 
ännu blivit föremål för några mera omfattande undersökningar. 

1 Se härom A. BILLOW i Svenska Turistföreningens Årsskrift 1921, s. 49 ff. 
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IJ. H. Rhezelius' anteckningar om Ölands fornminnen1 beskrives 
den som "en skön borg i sin fundation, dock för växande sko
gen därpå är, synnerlig törne, kan han icke tillfyllest, som sig 
bör avritas; med sina osäglige rum och kamrar han borde 
väl med de andra borgarna vara rensat, landet till beröm och 
gagn. Maken kan man icke någonstädes finna!" Rhezelius plan
karta över borgen framställer denna som en cirkelrund mur, 
försedd med en port i nordöst. Borgens inre gör på planen 
ett fullständigt förvirrat intryck med husgrunderna korsande var
andra utan tillsynes minsta ordning eller reda. Det är tydligt att 
Rhezelius på gund av den "växande skogen" misströstat om att 
kunna få till stånd en exakt bild av borgens utseende och därför 
endast med några streck kors och tvärs velat markera de talrika 
grunderna innanför muren. Vid Linnés besök på platsen 1741 voro 
möjligheterna för en orientering uppenbarligen lika hopplösa. I 
sin öländska reseberättelse omnämner Linné borgen, mtn även 
pä hans tid var den till den grad igenvuxen att han "ingen red
lighet därav kunde ernå." Riktigare än på Rhezelius' plan är 
borgen återgiven pä en av L. M. Rooswall år 1796 upprättad 
karta. Yngre är H. Sidens karta, daterad 1874.a Trots sitt ålder
domliga och mycket schematiska*utförande äger likväl Rooswalls 
karta vissa företräden framför den av Siden c:a åttio år senare fram
ställda, vilket likväl icke hindrar att denna sistnämnda kommit 
till flitig användning i såväl vetenskapliga som populära fram
ställningar. Medan Rooswalls karta på ett tillfredsställande sätt 
återger borgens oregelbundna form, har åter Siden i likhet med 
Rhezelius framställt denna som en fullt regelbunden cirkel, vilket 
haft till följd att husgrunderna innanför muren delvis kommit i 
felaktigt läge pä kartan, andra oriktigheter att förtiga. 

Utöver dessa uppmätningar ha även några av borgens hus-
tomtningar gjorts till föremål för undersökningar av Hildebrand 

1 J. H. RHEZELIUS. Monumenta ölandica, 1634. Handskrift förvarad i 
Kungl. Biblioteket, Stockholm. 

2 Bädi dessa kartor förvaras i Antikvarisk-Topografiska arkivet, Statens 
Historiska Museum. 
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Fig. 178. Plan av Ismantorps borg. Den streckade linjen betecknar gräns för ras frän huvudmuren. 
Endast i sädana fall där hustomtningarnas ingängar fullt tydligt kunnat iakttagas ha dessa 

blivit angivna på planen. 

och senast Arne,1 utan att några fynd av större arkeologiskt 
intresse, ägnade att belysa borgens tillkomsttid, därvid blivit 
gjorda. Ett stort hinder för alla vidare arbeten har dessutom 
varit den oerhört täta snårvegetation, som hittills dolt borgen 
och nära nog förhindrat tillträdet till densamma. En önskan att 
få borgen fullständigt avröjd har därför länge förefunnits. 

För verkställande av en ny uppmätning och kartläggning av 
området erhöll författaren till dessa rader sommaren 1924 riks
antikvariens tillstånd att föranstalta en total rensning av hela 

1 T. J. ARNE. Ölands fornlämningar, Svenska Turistföreningens 
skrift 1921, s. 33 ff. 
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borgkomplexet, vilket nu ter sig i ett nytt, överskådligt skick. 
Vid dessa uppmätningar, liksom under arbetet i övrigt, biträddes 
jag av kand. Bertil Frostenson, vilken även varit mig behjälplig 
med kartans utarbetande. Då denna karta i många avseenden 
ger en ny bild av Ismantorps borg bör en orienterande beskriv
ning av densamma, särskilt som borgen hittills ej blivit närmare 
behandlad i den arkeologiska litteraturen, kunna vara på sin plats. 

Ismantorps borg består av en relativ väl bibehållen ring
mur av ungefär 3,r> m:s höjd, beskrivande en något oregelbunden 
cirkel kring ett område av 124x127 m:s inre diameter. Murens 
omkrets uppe vid krönet uppgår till 411 m. Byggnadsmaterialet 
utgöres uteslutande av sten, huvudsakligast kalkstensblock jämte 
en och annan klumpsten av granit, lagda i fortlöpande murskift 
utan murbruk. Vid murens bas, som äger en bredd av 6—6,5 m., 
äro blocken av avsevärd storlek, en meter i längd och därut
över, men avtaga alltmera i storlek mot det c:a 5 m. breda mur
krönet, som är sammansatt av mindre, avrundade, ofta knappt 
huvudstora stenar. Den yttre sidan av muren är starkt nivellerad 
och döljes till hela sin längd av en sammanhängande rasmassa. 
Denna demolering av yttersidan har framskridit sä långt att man 
endast på ett par punkter kan skönja ytterlivets konstruktion. 
Den ursprungliga murbredden har därför blott kunnat iakttagas 
i portöppningarna, vilkas kraftigt utformade hörnstenar tillräck
ligt tydligt markera gränsen för ytter- och innersidorna. 

Den inre sidan befinner sig däremot alltjämt i ett tämligen 
orubbat skick med murskiften vilande i ursprungligt läge. Anled
ningen till att innersidan undgått rasering är det trappstegslik-
nande sätt, på vilket detta parti av muren blivit byggt med 
varje murskift indraget omkring halvannan decimeter innanför 
det underliggandes yttre kant, varigenom murbredden decimeras 
omkring 1,5 m. från murfoten till krönet. Murverkets fot är lik
väl även på denna sida blockerad av ett mindre mäktigt men 
sammanhängande rastäcke, vars ungefärliga utsträckning blivit an
given på planen med en streckad linje. 

På några särskilt väl bibehållna delar av murkrönet äger 
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detta formen av ett slags enkelt bröstvärn, anordnat som en inte 
bred avsats av flata kalkstensplattor, framför vilken den yttre de
len av muren stiger upp i en svag välvning. Tillvaron av denna 
plattform ger vid handen att muren ej kan ha undergått några 
större förändringar med avseende på höjden, utan att den fort
farande i stort sett äger samma höjdmått, som ursprungligen för
länats den. Huruvida muren tidigare varit försedd med någon 
extra fortifikatorisk förstärkning i form av pallisadverk av ett eller 
annat slag är på undersökningarnas nuvarande stadium omöjligt 
att avgöra, men med tanke på kontinentens förhistoriska borg
anläggningar, där en dylik utbyggnad av murarna förefaller ha 
varit ytterst vanlig, är det ej osannolikt att något liknande före
kommit även här. En intim besiktning av muren skall måhända 
kunna bringa klarhet i detta avseende, liksom en sådan under 
alla förhållanden bör vara av stort värde för erhållande av när
mare kännedom om detta för svenska förhållanden osedvanligt 
manifika murverks inre konstruktion. 

Ej mindre än nio numera igenrasade portar ha lämnat tillträ
de till borgens inre. Antalet är överraskande stort. Det kan näppe
ligen ha varit försvarsskäl, som dikterat alla dessa portars tillkomst, 
ty vid borgens försvar bör en sådan anordning ha varit mest till 
förtret för försvararna själva, då portöppningarna alltid äro att 
anse som de mest ömma punkterna på ett murverk. Förhållandet 
blir än mera iögonenfallande vid jämförelse med de andra Ölands
borgarna, för vilka, så vitt jag kunnat finna, en utrustning av 
tvenne, i motsatta riktningar förlagda portar är att betiakta som 
regel. Gråborg bildar härvidlag undantag med trenne portar, men 
denna borg intar ju redan genom sin storlek en särställning, vilket 
torde förklara den rikare portutrustningen. 

Att döma av dimensionerna böra de fyra portar, som äro 
orienterade ungefär i de fyra olika väderstrecken, ha varit bor
gens stora huvudingångar, medan de däremellan liggande spe-

Mat en mindre betydande roll. Portbredden är mycket olika och 
varierar från 2,8 m. i den södra huvudporten till endast 1,2 m., 
som utgör avståndet mellan den sydvästra portgångens väggar. 
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Merendels äro portgångarnas yttre och inre mynningar av sam
ma bredd, men i tvenne fall — det gäller här de nordöstra och 
sydöstra portarna — visa sig portgångarna vara trattlikt utformade 
med starkt förträngda yttre mynningar. I ett annat fall åter— den 
östra huvudporten — är anordningen den motsatta med den yttre 
mynningen något vidare än den inre. Någon bestämd plan tycks 
alltså ej ha blivit följd vid byggandet av portarna. Porthörnen 

Fig. 179. Norra delen av borgen under pågående röjning. 

markeras i en del fallav präktiga kvaderstensblock, vilka mången
städes visa spår av att blivit ordentligt tillhuggna. Ingenting an
tyder att portarna, i likhet med vad fallet är i Gråborg, tidigare 
skulle ha varit försedda med valv. 

Vad som emellertid ställer Ismantorps borg på ett särskilt 
plan bland Ölandsborgarna är ej så mycket dess imposanta ring
mur, vilken visserligen i och för sig erbjuder stort intresse men 
som dock icke är något speciellt utmärkande för denna borg, 
utan fastmera de talrika husgrunderna innanför muren. Dessa hus-
tomtningar upptaga hela det inre borgområdet, vilket sakta höjer 
sig från de perifera delarna av borgen mot dess centrum. Höjd-
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skillnaden frän foten av ringmurens innerkant till mitten av bor
gen visade sig efter verkställd avvägning uppgå till 2,5 m., en 
ingalunda föraktlig terrängförhöjning på Öland inom ett så pass 
begränsat område som här är frågan om. Hustomtningarna äro 
till antalet 88 stycken, uppdelade i tvenne stora sektioner, en 
yttre och en inre, förmedelst en 2—5 m. bred gata, som på ett av
stånd av c:a 15 m. från huvudmurens inre sida löper runt borgen. 

Fig. 180. Parti av ringmurens innersida ät nordväst. 

Den yttre sektionen består av sammanlagt 50 rektangulära 
grunder, liggande i rad långsides med varandra utefter huvud
muren, från vilken de radiellt stråla ut. Tomtningarnas ena tvär
sidor stödja sig mot muren, medan de motsatta, på vilka ingångs
öppningarna varit belägna, vetta mot borgens koncentriska huvud
gata, vilken genom smärre tvärgator står i förbindelse med de 
skilda portarna. De ställvis starkt raserade grunderna äro så gott 
som uteslutande hopfogade av kalkstensblock, endast undantags
vis förekomma stenar av granit. I bästa fall äro murarna bevarade 
till tre ä fyra stenskift om 70—80 cm. höjd, men oftast äro de 
endast 50—60 cm. höga, understundom helt utjämnade till mark-
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nivån. Deras ursprungliga höjd torde ha uppgått till omkring 1 
meter. Murtjockleken är tämligen konstant, 1 — l,io m., men smäl
ter på sina ställen ihop till endast 80 cm. Tomtningarnas längd 
är i genomsnitt 13—14 m., bredden 4—6 m. Den största grunden 
håller 17 m. i yttre längd, den minsta II !/2 meter. Grundmurarnas 
hörn äro i allmänhet vinkelräta, men kunna även vara avrundade. 
Det senare är särskilt fallet med de på ömse sidor om port-

Fig. 181. Västra delen av ringmurens innersida. 

gatorna belägna tomtningarna, vilka också avvika från de andra 
genom att ha ingångarna på murarnas långsidor. Någon förbin
delse sinsemellan de skilda tomtningarna har ej förefunnits; i 
varje fall har ej på något ställe genomgäng mellan tvenne tomt-
ningar kunnat påvisas.1 

Grunderna äro alla enrummiga på fem tomtningar när, vilka 
genom tvärmurar blivit uppdelade i vardera tvenne rum. Till 
sin planläggning särstäende är dessutom en konstellation om fem 

1 Endast där ingångarna varit fullt tydligt markerade har deras plats blivit 
utmärkt pä kartan. Merendels var en noggrann precisering av läge och bredd 
omöjlig till följd av ras. 
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hustomtningar i norra delen av borgen, mellan de i ungefärlig 
nordriktning orienterade portarna, med murarnas långsidor ord
nade parallellt med ringmuren istället för vinkelrätt mot denna 
som är typiskt för de övriga. Murbredden är här ansenlig, upp
till 2 '/i m. Den ena av dessa grunder är uppdelad i icke mindre 
än fyra smärre rum, av vilka det största och det minsta äga ett 
största inre mätt av endast 3 Va m. respektive 2'/2 m., vilka obe-

Fig. 182. Norra porten, borgens enda tillgängliga ingång. 

tydliga utrymmen göra det sannolikt alt dessa grunder haft en 
annan funktion än borgens husgrunder i övrigt. 

Delvis annorlunda utformade äro hustomtningarna i borgens 
mitt. Dessa äro inalles 38 stycken, fördelade på fyra "kvarter" 
genom lika många gator, vilka utgående från huvudportarna leda 
upp mot borgens centrum, upptaget av en öppen plats av obe
tydlig utsträckning. Huvudformen för tomtningarna är även här 
den rektangulära, men såväl de yttre som inre hörnen äro alltid 
starkt avrundade och sidorna ofta osymmetriskt utformade, vari
genom mänga tomtningar fått sig påtryckta en nästan oval eller 
rent av triangulär form. Markutrymmet är ej heller tillvarataget 
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på samma strängt systematiska sätt, som är utmärkande för den 
yttre sektionen, något som särskilt gör sig gällande i de båda 
södra kvarteren, vilka uppvisa flera döda, outnyttjade partier 
mellan de i olika riktningar orienterade grunderna. 

Murarna äro här mindre starkt raserade än i ytterzonen 
och äga mångenstädes en höjd av upptill 1 meter. Murbredden 
växlar frän 80 cm. till 2:/3 m. Allmännast företrädd är den en-

Fig. 183. Parti av ringmurens innersida åt nordöst. Till vänster om trädet en av 
de igenrasade portarna, i förgrunden en hustomtning. 

rummiga husgrundstypen, men även den tvärummiga typen är 
representerad med sammanlagt 6 tomtningar, innehållande vardera 
ett mindre yttre och ett större inre rum. Den största tomtningen 
räknar från yttersidorna 23 m. i längd, den minsta 131/« m. 
Bredden på tomtningarna varierar från 5—6 m., som är den van
ligaste, till 9 m. Av stort intresse är den omsorgsfulla murbe
handling, som i ett par fall kommer till synes, med grundernas 
inre hörn uppbyggda av halvcirkelformade, väl huggna slenplattor, 
på vilka huggen efter stenverklygen ännu äro fullt påvisbara. 

På den öppna platsen i borgens mitt framkom under röj-
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ningen en delvis övervallad cirkelformad grund av jämnstora, av
rundade granitblock, lagda i en dubbel rad, bevarad till endast 
en stenhöjd. Rundelns yttre diameter belöper sig till 6 m., den 
inre till 31/». Av östra halvcirkeln finnes numera ej mycket kvar, 
men av ett par stenblock i ursprungligt läge kan man sluta sig 
till grundens utsträckning åt detta håll. 

Meningarna kunna divergera om denna stenkrets ursprung-

Fig. 184. En av hustomtningarna i borgens mitt med väl bevarade grundmurar. 

liga betydelse. Dess belägenhet och form göra emellertid sanno
likt att den på något sätt haft med kulten att göra, måhända 
utgjort ingenting mindre än postament till en för religiöst bruk 
avsedd byggnad, ett tempel med andra ord, uppfört i borgens 
mitt. För en byggnad av ifrågavarande slag bör platsen ha varit 
den tänkbarast förmånliga, dominerande högt belägen över borg
områdets massor av hus. Härmed är man emellertid inne på pro
blemet om denna monumentala borganläggnings ursprungliga 
uppgift och betydelse. 

Att borgen i första hand varit ett bygdevärn, ämnat att 
vid krigiska tillfällen upptaga den på ömse sidor därom bosatta 
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befolkningen med deras boskap och värdefullare lösöre, torde 
anses odisputabelt. Men för att vara endast en tillfällig tillflykts
ort i krigstid framstår borgen som ett alltför komplicerat bygg
nadsverk. De talrika portarna samt rikedomen på husgrunder 
tala onekligen för att även andra motiv än sådana enbart av 
strategisk art legat till grund för dess byggande. 

Det kan i detta sammanhang ligga nära till hands att erinra 

Fig. >85. Borgen efter verkställd röjning. I bakgrunden skymtar 
en del av ringmuren. 

om de två vendiska borgarna Arcon och Karentia pä Rtigen, 
vilka intogos av Danmarks konung Valdemar I vid dennes här
nadståg till ön för de hedniska vendernas underkuvande och 
kristnande. En ingående skildring av stridens förlopp och de två 
ifrågavarande orternas utseende ger Saxo Grammaticus i den 14 
boken av sin bekanta Danesaga, ur vilken jag tillåter mig citera 
ett par brottstycken.1 

1 Saxonis Gratnmatici Historia Danica rec. P. E. MULLER et. J. M. 
VELSCHOW, Havnias 1839. Sakses Danesaga, oversat av J. OLRIK, Kbhvn. 
1908-1911. 

24 - Fornvännen 1925. 
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Om Arcon skriver han bl. a. följande: 
"Denna stad ligger på toppen av en hög klint; i öster, söder 

och norr är dess skydd ej uppbyggt av människohand, utan berg
stupen skydda den som en brant mur, vars tinnar intet blidskott 
kan nå över. På tre sidor omgives den också av havet, men i 
väster skyddas den av en mur om femtio alnars höjd, vars undre 
hälft bestod av jord, medan den övre var byggd av timmerstockar 
med grästorv emellan. — I stadens mitt var en öppen plats, på 
vilken fanns ett präktigt tempel av trä, vördat icke blott på grund 
av det rika arbete, som nedlagts därpå, utan även genom den 
avgudabild, som där hade sin plats. — Hans högtid firades så
lunda: en gång om året, när skörden var bärgad, samlades öns 
folk från alla håll framför gudens tempel, gav honom offer och 
höll en högtidlig fest till hans ära." 

Karentia beskriver Saxo på följande sätt: 
"Karentia omgives på alla sidor av myr och mosse, över 

vilka blott en enda stig leder. — Denna stad utmärktes genom 
tre mäktiga tempelbyggnader, sevärda för den råa konst, värn ed 
de prålade. I övrigt var det här som i Arcon: i fredstid var sta
den öde, men nu var den överfylld av folk, som bodde i höga 
hus av tre våningars höjd, av vilka den undre våningen uppbar 
den mellersta och den övre; dessutom voro de så tätt hopgyttrade, 
att om blidstenar slungats in i staden, skulle de knappt funnit 
någon bar mark att falla på."1 

Några städer i vidsträckt bemärkelse torde dessa platser uppen
barligen ej ha varit, utan endast befästa tillflyktsorter för befolk
ningen i händelse av krig, men därjämte hade de, såsom Saxo 
uttryckligen framhåller, ännu en annan uppgift, den nämligen alt 
vara samlingsplatser för folket vid firandet av de årligen åter
kommande religiösa festerna. Dessa uppgifter äro av särskilt stort 
värde, då de måhända kunna bilda utgångspunkt för ett rätt be-
dömmande även av Ismantorps borgs forna betydelse för Ölands 
allmoge. 

1 Enligt översättning av SUNE LINDQVIST i 'Hednatemplet i Uppsala." 
Fornvännen 1923, s. 99 ff. 
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Denna kombination av kultplats och försvarsanstalt synes 
likväl ej ha varit något speciellt utmärkande för de nu nämnda 
tvenne vendiska borgarna. Flera andra liknande exempel kunna 
åberopas. Så torde de gamla slaviska borgarna Giitzkow, Garz 
på Rugen, Settin m. fl. ha varit utrustade pä enahanda vis med 
tempel innanför murarnas skyddsvärn och förmodligen ha de 
spelat samma roll för befolkningen i dessa trakter som Arcon 
och Karentia för sin omgivning, fastän det ej gives några litte
rära belägg härför.1 

Samma bruk har varit rådande även i den germanska kulfur-
kretsen längre söderut. Försvarsborgarna ha även där mången
städes varit sakralt betonade. I och med kristendomens införande 
blevo emellertid de hedniska gudabilderna och .templen, såsom 
övligt bruk var, ersatta med helgonbilder, kristna kyrkor och ka
pell, men de av ålder helighållna platserna förlorade efter den 
nya lärans införande snart sin gamla belydelse och råkade efter 
hand i glömska. Vid Karl den stores härdnads- och kristningståg 
mot saxarna vid 700-talets slut blevo många kristna tempel upp
förda i de saxiska borgarna på de gamla hednatemplens plats. 
Enligt Schuchardt skola de saxiska borgarna till och med som 
regel hava innehållit hedniska helgedomar.-

Med dessa fakta för ögonen bör det vara förenat med ganska 
stor sannolikhet att antaga det en liknande uppgift varit tilldelad 
även Ismantorps borg.3 Stad i egentlig bemärkelse med varaktig 
bosättning under något längre eller kortare skede av sin tillvaro, 
såsom någon gäng antagits, torde den däremot aldrig ha varit; 
mot ett sådant förmodande talar bl. a. borgens belägenhet långt 
ifrån kusterna mitt inne på ön. Den totala frånvaron av odlingar 
och gravfält gör vidare ett sådant antagande osannolikt. För att 

1 C. SCHUCHARDT. Rethra auf dem Schlossberge bei Feldberg in Meck
lenburg. Sitzungsberiehte der preussischen Akad. d. Wissenschaft, Berlin 1923, 
(s. 224 ff.) 

2 C. SCHUCHARDT. Atlas vorgeschichtlicher Befest. in Niedersachsen. 
Heft XII. Hannov. 1916. 

3 Jfr SUNE LINDQVIST a. a., s. 99. 
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emellertid komma problemet in på livet fordras att en omfattande 
utgrävning av borgen sättes i gång för möjliggörande av en 
åldersbestämning av densamma. Förrän frågan om borgens ålder 
blivit utredd kunna inga bestämda uttalanden om denna märk
liga öländska fornlämning göras. Jag hoppas emellertid att fram
deles få återkomma till detta intressanta problem. 

ZUSAMMENFASSUNG: 

M å r t e n S t e n b e r g e r : Eine p r e l i m i n ä r e U n t e r s u c h u n g der Isman-
torpsborg. 

Die vorgeschichtlichen Burgen auf dem schwedischen Festlande liegen 
meistens auf schwer zugänglichen Anhöhen, und wo solche fehlen hat man sie 
in der Nähe von Sumpfboden öder auf Landzungen angelegt, deren von Wasser 
umspiilte Lage fiir Verteidigungszwecke giinstig war. Zahlreiche Burgen in 
Östergötland und Bohuslän gehören dem 5. und 6. Jahrh.an. 

Auf Öland gibt es 14 Burgen von einem anderen Typus. Diese bestehen 
im allgemeinen aus kreisrunden Kalksteinmauern. Die interessanteste von ihnen 
ist die Ismantorpsburg, die in der Mitte der Insel, im Kirchspiel Länglöt liegt. 
Sie hat sich seit dem 16. Jahrh. die Aufmerksamkeit der Gelehrten zugezogen, 
und man hat unbedeutende Ausgrabungen an ihr vorgenommen. Im Sommer 
1924 befreite man die Burg griindlich von iiberfliissiger Vegetation, worauf voll-
ständige Messungen der Burg mit ihren zahlreichen Hausfundamenten unter-
nommen wurden. 

Die Burg besteht aus einer zirka 3,5 m. hohen Ringmauer, mit einem 
Durchmesser 124x127 m. Der Umkreis bei der Bekrönung beträgt 411 m.; 
das Material besteht hauptsächlich aus Kalksteinblöcken, und vereinzelten klei
nen Qranitblöchen in fortlaufenden Mauerschichten gelegt, ohne Mortel. Die 
Basis der Mauer ist 6—6,5 m. breit, die Mauerbekrönung ungefähr 5 m. Ein-
stiirze sind in grosser Anzahl geschehen. Die Mauer hat 9 Pforten gehabt, 
wovon 4 in den 4 Haupthimmelsrichtungen orientiert liegen. Diese scheinen 
die Hauptpforten gewesen zu sein. 

Das ganze innere Gebiet ist von Hausfundamenten bedeckt, von der 
Mauer bis zum Zentrum, welches sich 2,5 m. Uber die Basis der Mauer 
erhebt. Die 88 Hausfundamente sind durch eine 2—5 m. breite Gasse, die 
rings um die Burg läuft, in 2 Sektionen geteilt. Einzelne Mauern in der äusseren 
Sektion sind in 3 Steinschichten bis zu einer Höhe von 70—80 cm. bewahrt 
geblieben. Die Mauern sind gewöhnlich 1 m. bis l,in m. dick. Die Hausfunda
mente sind 13—14 m. läng, und 4—6 m. breit. Zwischen den verschiedenen 
Fundamenten gibt es keine Verbindung. 
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Die Haustundamente der inneren Sektion sind oft 1 m. hoch, und deren 
Breite wechselt zwischen 80 cm. und 2,5 m. Viele Steine sind gut behauen. 

In der Mitte der Burg traf man einen kreisrunden Grund aus Granit
blocken an mit einem äusseren Durchmesser von 6 m. und einem inneren von 
3,5 m. Es mag sein, dass dieser bei dem Kultus eine Rolle gespielt hat. Der 
Verf. vergleicht Ismantorpsburg mit Arcon und Karentis auf Riigcn, die Saxo als 
Zufluchtsorte im Krieg und als Sammelplälze fiir die religiösen Feste, die jähr-
lich begången wurden, schildert. 


