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Smärre meddelanden. 

Hustomtning vid Ekes i Bro socken, Gotland-
Sommaren 1906 utförde .jag på uppdrag av K. Vittorhets Historie och 

Antikvitetsakademien undersökning av en del fornlämningar i en till Ekes 
i Bro socken å Gotland hörande äng, vilken jordägaren önskade odla. 
Fornlämningarna i ängen (vilken förlorat sitt gamla namn och nu be
nämnes Hemänge) utgöras av tvenne hustomtningar, en större och en 
mindre, samt av en rund gräsbevuxen kulle, ett oregelbundet röse och 
tre "bryor" (gamla vattengropar) (jfr kartskissen fig. 129). I en till 
ängen hörande åker synas de sista resterna av en väg av vasttyp (5). 
Ett par i ängen gående västar utgöra rester av sentida stentunar. 

Av tomtningarna var det don mindre (4), som vid tillfället hotades. Den 
hade sin längdriktning i OSO med en yttre längd av 23 ra. och en brodd 
av 11,5 ra. I förhållande härtill var siälva det inre rummet ovanligt litet, 
16 m. långt och 5 m. brett. Märke efter någon utgång kunde ej vid un
dersökningen upptäckas, ehuru jag av fynden att döma skulle vara böjd 
antaga, att den legat vid östra gaveln. Rakt nordväst från denna tomt-
ning låg den större (3) med sitt södra gavelhörn på 21 meters avstånd. 
Dess längdriktning var SSV—NNO, dimensionerna 29,5 m. i längd, 12 ra. 
i brodd (inre bredd 8 m.). Gavlarna lågo nästan helt öppna. Mitt inne 
i bostaden låg en 5 ra. lång och 2 m. bred förhöjning, tydligen bestående 
av ett par dubbla stenrader. I VNV frän den mindre tomtningen låg kul
len (2), som mätte 10,6 ra. i diam. och hade en höjd av 58 cm. Nr 6 å 
planen utmärker dot oregelbundna roset, 1,1,1 "bryorna". Akademien 
hade givit jordägaren tillstånd att borttaga samtliga dessa fornlämningar, 
med undantag av den större, ej undersökta hustomtningen. 

Undersökningen av den mindre husgrunden gav följande resultat (jfr 
plan och profil, fig. 130).1 

Sidovallarna höjde sig i medeltal 45 cm. över den omgivande markon 
och bostodo innerst av större kantresta gråstenar (bäst bibehållna vid 
p,p,p) och utåt av något mindre stenar mod jordfyllda mellanrum. Golvet 
låg i medeltal 56 cm. under vallens överkant och bestod av en tilltrampad 
morgel-lerbotton, vilken tydligen en gång åstadkommits genom undangrä-
vande av don överlagrande myllan. 

Vid a låg en större plan gävlesandsten, längd 65, bredd 37, höjd 24 cm.; 
1 Fynden ha införlivats med Statens Historiska Museums samlingar un

der inv.-nr 13327. 
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mitt emot denna var en läggning av mindre gråstenar (b) i dubbelt skikt, 
31 cm. högt. Dessa sammanhängde i sin tur med en läggning plana gra
nitstenar, gävlesandstenar och tre kalkstenar, med en begynnolschöjd av 
17 cm. och sakta höjande sig utåt (åt väggsidan). Vid c och d lågo tvenne 
kalkhällar och tätt innanför dem vid d ett större kullrigt gråstensblock 
(inrasat?). Vid e ett större parti kalkstensstyckcn, vilka ursprungligen 
bildat ett block, men genom inverkan av eld och vittring sönderfallit. Vid 
f var en grop mod 25 cm:s diameter, omgiven av stående stenar, den 
största 20 cm. hög och 30 cm. lång. Vid g en större kalksten, längd 1,35, 
bredd 1,10 cm., tjocklek 10—12 cm. Mellan e och g låg en större gråsten, 
vars högsta punkt låg 32 cm. över golvytan. Vid h en skålad ston, sönder
slagen (liggaren till en kvarn). Vid i en sandsten med fint gry, synbar-

Fig. 129. Kartskiss över järnåldorsboplatsen vid Ekes, Bro sn. 
Uppmätning av O. V. Wennersten. 

ligen sydgotländsk. Bokstäverna k, l, m, n utmärka fyra gropor lika f. 
Vid o en kalkflis liggande på knytnävstora gråstenar (ringlagda). 

På det punkterade området i västra delen av bostaden var hela bottnen 
full med småsten. Det bäst bibehållna stycket av innerväggen, markerat 
mod p,p,p, bestod av stora resta, på sidorna inåt plana gråstenar. Lång
sidan häremcllan och h var raserad och bevuxen med träd; yttervallon för 
övrigt nästan helt övervuxen med hassel. 

Längs hela den framgrävda delen av innerväggarna funnos kolrester, 
ehuru ej i sådant antal, att de kunde anses utgöra något som helst bevis 
för att bostaden förstörts genom eld. Talrikast voro kolen vid den östra 
gaveln. 

Husets eldhärd har med säkerhet stått i samband med de ovan nämnda 
kalkstenarna e och g, under och kring vilka askspår funnos. Som bras
härdar tordo do dock knappast ha tjänstgjort utan snarare som värmobe-
varare, resta mot den mellanliggande gråstenen (vilken oj visar spår av 
eldons inverkan) när brasan brann och sedan nerfällda över glöd och 
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aska. Man skulle, om detta antagande är riktigt, här få två tätt intill var
andra liggande eldhärdar. Marken under de bägge kalkstenarna var ock 
starkt genombränd. 

Fig. 130. Plan och profil av den mindre hustomtningen vid Ekos, Bro sn. 
Uppmätning av O. V. Wennersten. 

Utom kolen funnos längs innerväggarna en mängd små lerklumpar. Ej 
mindre än 260 stycken observerades och tillvaratogos. Vid upptagningen 
av en profil {q—q) genom sydvästra långväggen träffades där underst 
tre dylika. 
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I trakten kring b anträffades sex mod konst rundade gråstenar av sam
ma storlek som de i senare tid brukliga senapskloten. En av stenarna var 
blott halv. Elt par mindre och troligen av naturen danade lågo i bygg
nadens motsatta ända. Anmärkningsvärd är den mängd sådana, som före
komma i de förut gjorda boplatsfynden (jfr Nordins "kvarnstenar", Mbl. 
1888, s. 135) och sedermera i den år 1907 av Agronom H. Wöhlor vid Ves-
kinds i Vestkindo upptäckta svarta jorden, vilken tydligen innehåller bo
platsrester. Dessa stenklot torde ha använts vid kägelspel. Så var fallet 
ännu under förra hälften av 1800-talet, då man spelade kägla på vanlig 
fri ängsmark eller en större gårdsplan (så enligt P. A. Säve m. fl.). 

En större något ovalt formad gråsten anträffades även här. Den kan 
möjligen ha utgjort löpare till en kvarn och erinrar livligt om de i Bro 
kyrka förvarade s. k. förstenade bröden. Dylika hava även då och då 
anträffats nedlagda i gravar i Bro. Ett sådant fynd, troligen utgörande 

Fig. 131. Mynningsprofiler till lerkärl. 1/s. 

ett utslag av senare tids övertro, har jag gjort vid Eriks i Bro, där jag 
i en utplundrad hällkista ovan de hoprafsade människobenen fann ett 
kranium av får och jämte detta tvenne korslagda benpipor av samma djur
art samt en gråsten lik den ovan nämnda. 

Så gott som jämnt fördelade över hela bostaden förekommo lerkärls-
fragment. Omkring 400 bitar uppsamlades av dels grövre, dels finare 
gods. överkantstyckena av kärlon voro ganska få och bottenfragment 
än sällsyntare. Profiler av några mynningsbitar återges 1 fig. 131. En
dast på fyra bitar finnas inristade eller instämpladc sirater. Tre av 
dessa tillhöra tydligen ett och samma kärl av hårt och ganska tunt, 
grått gods; den fjärde är en liten mynningsbit av liknande gods. De 
flesta fragmenten tyda på kärl av grov beskaffenhet och av enklaste slag. 

Till do ovan nämnda komma ytterligare on hop fragment av ett ytterst 
grovt och klumpigt lerkärl, funnet u n d e r sydvästra vallen, vid den profil, 
som upptogs genom densamma (g—q). Nordin har vid sina grävningar 
anmärkt liknande fynd, och torde de särskilt förtjäna att observeras. De 
kunna ha bortkastats under arbetet på byggnaden mon kunna ock tyda 
på att densamma uppförts på samma plats, som förut upptagits av en 
äldre byggnad av enklare konstruktion. Möjligen skulle ock en sådan 
kunna förklara de ovan omtalade lerklumparnas bevaringstillstånd. Dessa 
äro nämligen genom slitning (trampning?) avrundade. (Vid Veskinds 
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förekomma de ock talrikt i jorden å den av Wöhlor funna platsen, ehuru 
där flera bitar äro så bevarade att do visa spår av att ha tillhört något 
slags klinhus.) 

Möjligt är att groparna f och k, l, m, n äro från ett äldre bygge kvar
stående stolpstödssättningar. 

över hela området för rummet funnos en mängd djurben tämligen 
jämnt fördelade. Vid e och g förekommo några få brända benbitar. Vid 
östra gaveln lågo tryckta tätt intill muren nedre delarna av tvenne häst
ben med hovarna vända mot varandra. För övrigt äro benen mestadels 
sönderhuggna och krossade i småbitar. Att döma särskilt av tänder och 
fotben, tillhöra de häst, nötkreatur, får och svin; bl. a. anträffades en 
större svinbete. En hästtand är starkt avslipad på flera sidor. 

Fig. 132. Likarmat spänne. Vi. 

Fynden inom byggnaden utgjordes lör övrigt av: 
5 st. romerska d e n a r e r och fragrnent av en sjätte; on av dera genom

borrad, alla starkt slitna. De hela tillhöra följande kejsare: 1 möjligen 
Trajanus, 1 troligen Marcus Aurelius, 1 Lucius Verus, 2 Commodus (180 
—192). Do lågo på bottnen av en liten med hårt tillpackad aska fylld 
grop vid d, framför kalkstenen, synbarligen avsiktligt nedlagda och 
gömda. 

En likarmad b r o n s f i b u l a (fig. 132) från mitten av 500-talet e. Kr.1 

låg vid r jämte ett rektangulärt d u b b o l b e s l a g av järn (fig. 133:6). 
En liten gul g l a s p ä r l a (fig. 133:2) låg vid i, och där fanns även en 
s t e n y x a utan skafthål, avknackad 1 övre ändan. 

överdelen av en s t e n y x a med skafthål låg vid s tillsaramans med 
ett fragment av j ä r n k n i v (fig. 133: 10). En hel j ä r n k n i v (fig. 133: 11) 
hittades nära den östligaste väggstenen p. Ett fragment av en grön glas
b ä g a r e med pålagda trådar (tig. 133:3) fanns vid t. 

Vid genomrissling av jorden frän området mellan r och t tillkommo föl
jande fynd: ett litet fyrkantigt b r o n s b e s l a g med fyra nithål (fig. 
133:8); en liten fyrkantig b r o n s t e n (fig. 133:9); en smält b r o n s -
k l u m p ; tre obestämda j ä r n b i t a r (däribland fig. 133:5 och 7); en 
b e n p r y l (fig. 133:1); en bit av en b ä r n s t e n s p ä r l a (fig. 133:4); 

1 Enl. K. S t j e r n a i ATS 18: 1, sid. 170. 

20 — Fornvännen 1929. 
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två klotrunda p e t r i f i k a t (spongier, den minsta troligen en Astra;o-
spongia); sex f l i n t b i t a r ; en liten röd delvis tillslipad s t e n ; samt ett 
k v a r t s t y c k c. 

Fyndet av stenyxorna inom husets område erinrar osökt om den ända 
in i vår tid gängse tron på åskviggarna, torskeilar som de på Gotland 
kallas, och på deras undergörande förmåga att skydda mot eld, ge god 
årsväxt och, använda i djurmedicinen, bota för en hel del sjukdomar. 

Att spongiorna här anträffades torde ej heller sakna sin betydelse. De 
synas på Gotland ända sedan stenåldern upp till nutiden ha varit upp
märksammade; bl. a. förekomma de i flera gravfynd från La Tcne-tiden 

Fig. 133. Diverse fynd frän hustomtning vid Ekes, Bro sn. 1/2. 

(se ATS IX: 6, s. 80). Troligen är det deras runda form i samband mod 
deras flinthårda material, som ådragit dem uppmärksamheten. 

Vid undersökningen av den förut omtalade kullon (fig. 129, nr 2) upp
togs mitt genom denna en 1,54 m. bred gång i riktning OSO—VNV till ett djup 
av 95 cm. Kullen bestod alltigenom av starkt bränd mylljord (ej mergel), 
kolrcster och makadamliknande, sönderbränd gråsten, allt tillsynes något 
skiktat. Såvitt jag kunde iakttaga, hade den ej förut blivit genomgrävd. 
Från trakten Bro-Lokrume omtalades ett par tre andra liknande kullar, 
som av befolkningen blivit förstörda. Från Bondarve i Fole har jag förut 
antecknat en sådan. 

Den i närvarande stund enda rimliga förklaringen på dessa fornläm
ningar torde vara, att de äro bålplatser, på vilka man gång efter annan 
tänt eldar för ett eller annat ändamål (offring eller likbränning), och 
att för varje ny bränning ett nytt lag sten tillkommit, vilket sprängts 
sönder av hettan och sedan utbretts i ett tunt skikt över det näst un
der. Att eldarna varje gång måst vara ansenliga vittnar stenarnas hög
gradiga söndorsprängning. 

Genom kanaliscringar och odlingar har trakten i närheten av boplatsen 
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i hög grad ändrat karaktär. Åtskilligt tyder dock på att den legat nära 
en sumpmark, vilken i så fall skulle sträckt sig nordväst om do bägge 
byggnaderna. 

Av de i närhoten befintliga träden är det hasseln och vildapcln som 
mest fästa uppmärksamheten. Det vill synas, som om de och möjligen 
även eken för den dåtida befolkningen spelat en roll i hushållslivet. Vild
apcln förekommer för övrigt nästan ständigt i samband med bostadsrester
na, och man kan med säkerhet urskilja minst två former av densamma, 
en med nästan runda och en med tillspetsade frukter. Inom hushållen 
användas för övrigt ännu här och var dessa frukter för att därmed sätta 
spets på lins-soppa. Åtminstone på ett par ställen på Gotland (bägge inom 
Folllngbo socken) förekomma ett par äpplcträd, vilka i avseende på blom
ning och fruktsättning visa så påfallande likhot mod vild- eller mark-
äpplet, att man trots deras välsmakande frukter är frestad karakterisera 
dem som bevarade typer för den odlade äppleform, ur vilken våra vild
äpplen framkommit. Bägge träden äro stamäkta. 

O. V. Wennersten. 

Skelettgravfyndot från Maglarp. 

Genom dr J. af Klcrcker, Riksantikvariens ombud i Skanör, tillvara
togs i mars 1928 ott människoskclctt, som påträffats i ett hemmansägaren 
A. Jakobsson i Maglarp tillhörigt grustag vid Albäcksborg i Maglarps 
socken, Skytts härad, Skåne. Grustaget ligger på krönet av en föga mar
kerad grusås vid de s. k. Ravbackarna, 500 m. NO om Maglarps gamla 
kyrka. Tyvärr fästes på fyndplatsen ingen uppmärksamhet vid skelettets 
orientering. Det lär emellertid ha legat omkring 60 å 70 cm. djupt. Hela 
skelettet hade, infruset i en stor jordklump, ramlat ned i grustaget. Då 
en fullständig undersökning på platsen försvårades genom ogynnsam vä
derlek, ingipsades skelettet och avsändes till Statens Historiska Museum. 
Här frampreparcrados det av amanuensen E. Flodcrus, som därvid gjorde 
följande iakttagelser. 

"Liket hade tydligen lagts på ett lager av sand och grus, som vidtog 
under leran och matjorden, en svart, fot mylla. Den döde hade lagts på 
rygg, möjligen något lutad åt vänster. Huvudet vilade på vänstra kindbågen. 
Underkäken var kluven och högra halvan låg på överkäken. Vänstra 
armen saknades. Bäckenet och nedre delen av ryggraden voro starkt för
multnade. Högra handens ben saknades alldeles. Vid grävningen hade 
de nedre extremiteterna avskurits strax ovan knäna." 

Vid bäckenet, mellan lårbenen, anträffades på gränsen mellan jorden 
och sanden en halvmånformig kniv av järn. Sannolikt låg här även ett 
prylfragment av järn. Vid platsen för högra handen lågo fragment av en 
rak järnkniv (inv.-nr i Statens Hist. Museum 18727). 


