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ställts på samma sätt som de upphöjda linjerna pä glasögonspännet. Till det 
senare finnas väl många motstycken — Mn 1149 med guldbeläggning, 1339, 
1348—52 m. fl. — vilkas gjutna ytornering lika tydligt som hängkärlets imitera 
frän södern importerade drivna arbeten av guld eller brons (Mn 1164—67, 
1300, 1413, 14 etc). Men att iakttaga en liknande, och därtill så omedelbar 
imitation av drivna ornament på hängkärlens bottnar är mera sällsynt. Statens 
historiska museum torde endast äga ett exempel, Mn 1398 frän Skäne, vara en 
rad skenbart uppdrivna bucklor förekomma, omslingrade av inpunsad ornering 
(jfr även kupan Mn 1384). — Det här avbildade depäfyndet är enligt uppgift 
i Gotlands fornsals inventarium (B 399—401) upptaget i en åker nära bostället 
i Västlaus, Burs sn. 

Sune Lindqvist. 

En märklig förhistorisk byanläggning på Öland. 

De pä Gotland i hundratal kända huslämningarna från järnåldern, de s. k. 
kämpagravarna, motsvaras pä Öland av en mängd över hela ön spridda, väl 
byggda, mestadels rektangulära husgrunder. I likhet med de gotländska ligga 
de öländska husgrunderna vanligtvis tydligt avskilda frän nutida bygd — un
dantag frän denna regel givas dock —, men under det att "kämpagravarna" på 
Gotland i det stora hela äro fördelade i enstaka gärdskomplex, påtagligt skilda 
frän varandra, visa de öländska hustomterna en tydlig benägenhet alt sluta sig 
samman i grupper om flera gärdar, ibland samlande sig till verkliga byar. Dä 
de öländska husgrunderna hittills i mycket ringa grad blivit föremål för när
mare undersökningar, är det ännu för tidigt att med bestämdhet uttala sig om 
fornminnesgruppens allmänna tidsställning; skäl föreligga dock, vilka synas tala 
för, att de öländska byggnadsresterna av detta slag liksom de gotländska 
"kämpagravarna" i huvudsak härröra frän övergångstiden mellan äldre och 
yngre järnålder. 

En vacker och ovanligt väl bibehållen bylämning av ifrågavarande slag 
utgör den även av befolkningen kända s. k. Rönnerums fornby i Högsrums 
socken pä mellersta delen av Öland. Det forna byområdet är beläget i östra 
delen av socknen pä utmarkerna till litteris Cb, D, Ea och Fb av Rönnerums 
by, c:a 2,300 meter ät sydost frän byn räknat. Omkring 600 meter söder om 
"fornbyn", vid Ryd i Glömminge socken, ligger det bekanta, av T. J. ARNE 
undersökta gravfältet frän förromersk järnålder.1 Endast omkring 2 kilometer 
längre ät öster ligger Ismantorps borg med sitt myller av husgrunder. 

"Fornbyns" närmaste omgivningar äro bevuxna med en tät, snårig busk-
och lövträdsvegetation, kännetecknande för denna del av Öland. Enstaka od-

1 T. J. ARNE. Den senare förromerska järnåldern l Sverige (Fornvännen 1919, 
sid. 191 ff.). 
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lingar, "tomter", tillhörande Rönnerums by, äro tillfinnandes väster om forn-
minneskomplexet; ät öster fortsätter lövskogen obruten in över gränsen till 
Långlöts socken. Där husgrunderna med tillhörande anläggningar äro belägna, 
är lövskogen till följd av marktäckets ringa tjocklek å den här anstående kalk
stensgrunden mera gles och utgöres mest av spridda hasseldungar; ett stycke 
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norr om komplexet gä de plana kalkstenslagren i dagen, bildande ett litet 
med krypande enbuskar bevuxet älvar. 

Området äger nio, möjligen tio, större och mindre grundvalar till hus, 
alla av rektangulär form. Av grunderna ligga sex (eller sju) samlade i en klunga 
(se kartan, fig. 66 b—g)1 längst i söder, medan tre sammanbyggda tomtningar 
(a) äro belägna c:a 200 meter frän de andra åt norr. Medan den längsta grun
den (d), vilken är uppdelad i tvenne hälfter av en tvärgående mur, häller en 
sammanlagd längd av icke mindre än omkring 50 meter, är den minsta endast 
omkring 15 meter läng. (En nordväst om grund e befintlig stensamling skall 
möjligen vid grävning visa sig utgöra resterna efter ett hus, i så fall det min
sta pä denna plats med en längd av omkring 10 meter). 

Grunderna synas samtliga vara byggda pä det för öländska husgrunder 
kännetecknade sättet, med murar bestående av en yttre och en inre stenrad, 
mellan vilka anbragts en fyllning av småsten och jord. I södra gruppen höja 
sig ännu grundernas kantstenar fritt över marken. Grunderna a äro däremot 
fullständigt övervallade och framstå allenast som svaga, rektangulära upp
höjningar med obetydligt försänkta mittfält. 

Vad som förlänar denna husgrundssamling ett alldeles särskilt intresse, är 
det tätmaskiga nät av starkt nivellerade, enkla stenmurar, vilka bågformigt ut
stråla ät alla häll med de hopträngda grundvalarna som centrum. Murresterna, 
vilka höja sig endast en eller annan decimeter över den allmänna marknivån 
och mestadels äro gräsbevuxna, bestå av söndervittrad kalksten. Deras nu
varande bredd är rätt varierande frän 1—2 meter till 8 meter. 

Ett stycke öster om husgrunderna finns en i berget till ansenligt djup 
bruten brunn, sannolikt tillkommen samtidigt med husen. Brunnen omges av 
en vallartad förhöjning byggd av grova kalkstensblock. Tillträde till densam
ma sker genom en smal öppning i vallen i väster, alltså i riktning mot husen. 

Omedelbart utanför det bebyggda området utbreda sig, särskilt i väster 
men även i öster, omfattande gravfält, vilkas samhörighet med byn torde vara 
oomtvistlig. I söder och norr synas inga gravar förekomma. 

Gravarna, sammanlagt ett 50-tal, utgöras av jordblandade röscn, alla av 
rund eller oregelbundet rund form. De flesta rösena äro smä, 3—6 meter i 
diameter, och mycket låga, endast hållande 20—30 centimeter i höjd. I grav
fältens utkanter finnas likväl en del större rosen, vilka höja sig ungefär halv
annan meter över marken. 

Det är icke nägot tvivel om, att en del av områdets talrika murrester 
markera hägnadsmurar till forna odlingar (kanske snarare beteshagar) i husens 
omedelbara omgivningar, men fräga är, huruvida denna definition äger giltig
het även beträffande de med gravrösen försedda markstyckena. Äro hägna-
derna för dessas vidkommande att betrakta som skiljemurar för begravnings
platser, tillhörande olika gärdar eller äro murarna senare tillkomna än gravarna 
eller omvänt? Full klarhet härutinnan torde näppeligen kunna vinnas, förrän 

1 För hjälp med kartans utarbetande stär jag i tacksamhetsskuld till lantmätare 
SVEN FORSSELIUS. 
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undersökningar blivit gjorda av såväl ett par grunder som nägra gravar. Av 
intresse äro de inhägnade områden, vilka gränsa omedelbart intill husen eller pä 
vilka dessa ligga. Å dem förekomma ej några gravar. Marken är där jämn 
och slät och utgör med största sannolikhet husens gärdsplaner, tun. 

Som helhet utgör "Rönnerums fornby" ett märkligt och för vär kännedom 
om den forntida bebyggelsen pä Öland särdeles viktigt dokument. I vad för
hållande denna by och andra likartade fornlämningar i det inre av mellersta 
Öland stå till Ismantorps borg, är ett problem, som torde kunna inrangeras 
bland de mest intressanta i arkeologisk forskning på ön. 

Mårten Stenberger. 

Vattenståndet vid Birka på 900-talet. 

I och för utarbetandet av en liten vägledning för besökande pä Björkö 
(Svenska Fornminnesplatser nr 2) hade undertecknad år 1926 tillfälle att någon 
tid vistas på nämnda ö och att dit förlägga en kortare fältövning med stude
rande vid Stockholms högskola. Det visade sig dä, att avröjningar inom grav-

Fig. 67. Profil genom gravhög och strandsluttningen pä norra sidan 
om Borg, Björkö. 

fältet söder om Borg under de närmast föregående aren utförts under ledning 
av konstnären GUNNAR HALLSTRÖM och antikvarien GUSTAF HALLSTRÖM icke 
blott med hänsyn till önskvärdheten att besökare skulle erhålla en bekvämare 
överblick av fornlämningarna, utan även med bestämt syfte att underlätta de 
hittills i så obetydlig omfattning utförda undersökningarna angående vatten
ståndet kring ön under Birkas tid. Ehuru tidens knapphet och övriga uppgifter 
icke tilläto oss utföra en sä fullständig undersökning härav, som förhållandena 
medgiva och sakens vikt kräver, hade vi dock möjlighet att göra de smärre 
iakttagelser, som här nedan skola refereras. 

Gravfältets nordligaste spets, mellan Borgs brantaste del och stranden, 
innehåller bl. a. en pä strandsluttningen anlagd hög med stort kärnröse. Genom 


