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öländska husgrunder från järnåldern. 

Av 

MÅRTEN S T E N B E R G E R . 

I. 

edan Gotlands huslämningar från järnåldern, de s. k. 
kämpagravarna, blivit föremål för flera vetenskapli
ga undersökningar och därigenom tämligen noggrant 

kunnat tidsbestämmas, ha de husgrunder av liknan
de slag, som till stort antal finnas spridda på det 

öländska landet, hittills i förvånande ringa grad blivit under
kastade vetenskaplig observation. Bortsett från de utgrävningar, 
vilka vid några tillfällen gjorts i en del hustomtningar innanför 
Ismanstorps borgs ringmur1, ha praktiskt taget inga forskningar i 
denna riktning tidigare blivit företagna på ön. Något närmare om 
de öländska husgrundernas ålder har därför ej varit bekant, men 
deras stora likhet med de gotländska, vilka huvudsakligast synas 
tillhöra den tidigare folkvandringstiden, har gjort antagandet san
nolikt, att de härröra från ungefär samma tid som dessa. Gotlands 
"kämpagravar" synas upphöra vid tiden omkring 500 e. Kr. Från 
yngre folkvandringstid äro inga "kämpagravar" kända och från 
vikingatid endast en, vid Levide i Vall socken. 

Flertalet av Gotlands "kämpagravar" ligger avsides från nutida 
bygd. Vanligtvis finner man dem inne på lövängarna i skogarna, 
men påfallande sällan i eller omedelbart invid det nu rådande be
byggelseområdet. Som förklaring till detta fenomen torde man få 
räkna med en under äldre folkvandringstid försiggången betydan
de avfolkning av ön, till följd varav en mängd gårdar för alltid 

1 T. J. A r n e . Ölands fornlämningar. Svenska turistföreningens års
skrift 1921, s. 33 ff. 
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blivit lagda i ödesmål.1 Orsakerna till en sådan avsevärd förtun-
ning av folkmängden kunna ha varit varjehanda — krig, förhär
jande sjukdomar eller upprepade missväxtår med åtföljande hun
gersnöd och en till följd härav i stor skala företagen utvandring 
från ön. Det är möjligt att "kämpagravsbygdens" läggande för 
fäfot skall kunna sättas i samband med den till följd av stor över
befolkning företagna utvandring, varom Gutasagan bringar oss 
kännedom.* 

Förflyttar man sig från Gotland till Öland och tager de öländska 
husgrunderna i skärskådande, skall man finna, att grunderna på 
Öland i förhållande till våra dagars bebyggelse intaga ett i stort 
sett likartat läge som de gotländska. Ännu är det för tidigt att 
yttra sig om husgrundernas antal och allmänna utbredning3, men 
för de trakters vidkommande, om vilka förf. äger närmare känne
dom — mellersta Öland — ligga de såsom huvudmassan av grun
derna på Gotland vanligen tydligt avskilda från nutida bygd. 
Grundvalar av vedertagen "kämpagravs"-typ synas förekomma i 
ej ringa antal inne i det omfattande, glest bebyggda lövskogs
bälte mitt på ön, vilket sträcker sig ungefär från trakten av Borg
holm i norr till Stora alvaret i söder. Även norr och söder om 
detta stora område skola talrika husgrunder förefinnas, såväl inne 
på ön som långt nere vid havsstränderna.* 

Husgrunderna ligga ibland enstaka, två eller tre tillsammans, 
ibland samlade i större eller mindre grupper — byar. Denna 
sistnämnda bebyggelseform är av ett alldeles speciellt intresse 
och efter vad det vill synas särskilt kännetecknande för den för-

1 Jfr N i l s L i t h b e r g i Drag ur Gotlands odlingshistoria av Henr. 
Munthe, s. 21 f. 

2 Se härom B i r g e r N e r m a n . En utvandring från Gotland och öns 
införlivande med sveaväldet. K. Vitt. Hist. Ant. Akadem. Handlingar 
1923. 

8 En rätt uppfattning av öns bebyggelsetopografi under järnåldern tor
de först kunna erhållas, sedan resultaten blivit framlagda av den nu på
gående inventeringen av Ölands fornminnen. 

< I 10 hft av Iduna (Stockholm 1824) framlägger J. II. W a 11 m a n 
(W—n) en del iakttagelser och sammanställningar av husgrunder i Ölands 
norra mot och anför även bl. a. en i Högby socken gängse uppfattning, 
"tradition", om husens ursprungliga byggnadssätt. Wallman nämner ock
så att ölänningarna kalla detta slag av fornminnen för "jättegravar", en 
benämning, som alltjämt brukas på norra Öland. 
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historiska bebyggelsen på Öland i motsats till förhållandena på 
Gotland, där en mera utpräglad koncentration av "kämpagra
var" i byliknande komplex hör till undantagen. På Gotland ligga 
grunderna sällan samlade i större grupper än tre eller högst fyra, 
varje sådan grupp troligen markerande en gårdsanläggning.1 På 
Öland är det vanligt att finna många grunder tillsammans, ordnade 
i grupper om två och två med husen inom varje grupp orienterade 
parallellt med varandra. 

Som exempel på dylika byartade sammanslutningar kunna näm
nas "Kolstads fornby" omedelbart söder om Kolstads by i Köpings 
socken samt "Rönnorums fornby", c:a 3 km. sydost om byn med 
samma namn i Högsrums socken.2 Sedd mot bakgrunden av dessa 
och andra liknande forntida byförekomster på Öland, framstår den 
sällsamma anhopningen nv husgrunder i Ismantorps borg i klarare 
och naturligare belysning3. 

Hustomtningarna äro i likhet med de gotländska vanligen av 
rektangulär form. Deras längd varierar högst väsentligt, från 
10 m. eller mindre upp till "hallar" om c:a 40 m:s längd. Un
dantagsvis förekomma husgrunder, som hålla 50 m. i längd. Bred
den är däremot mera konstant, 6—9 m. (allt yttre mått). Oftast 
äro grunderna starkt övervallade och framstå till följd därav 
endast som svaga, ibland med stor svårighet påvisbara rektangu
lära upphöjningar med obetydligt försänkta mittfält. En och annan 
— såsom exempelvis några av grunderna i Rönnerums och Kol
stads "fornbyar" — framträder däremot på ett mera pregnant sätt 
i terrängen med de yttre murarnas kraftiga kantstenar fullt 
synliga. 

Under somrarna 1926—1928 har förf. till denna uppsats med 
riksantikvariens tillstånd företagit undersökning av tre öländska 
hustomtningar, belägna omkring 1 km. söder om Brostorps by i 
Glömminge socken, omedelbart invid gränsen mellan Glömmingc 
och Algutsrums socknar. De undersökta grunderna tillhöra en 

1 F r e d r i k N o r d i n . Gotlands s. k. kämpagravar. Kungl. Vitterh. 
Hist. och Ant. Akademiens Månadsblad 1886, s. 110. 

2 M å r t e n S t e n b e r g e r . En märklig förhistorisk byanläggning på 
Öland. Fornvännen 1928. 

' M å r t e n S t e n b e r g e r . En preliminär undersökning av Isman 
torps borg. Fornvännen 1925. 
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grupp om tillhopa fyra hustomtningar (fig. 84), vilka ligga på 
en glest lövskogsbevuxen utmark, tillhörande ägohemmanet n:r 
5 av Brostorps by. Grunderna ligga två och två för sig med ett 
avstånd mellan de båda grupperna av c:a 75 m. Tre av grunderna 
(I, III, IV), av avrundat rektangulär form, hålla en längd av 

Mrosforyi /i/\. 

Öta/Ht 

Jfrostor/i 

Fig. 84. Karta över fornminnesområdet vid Brostorp. 

c:a 21—26 m. och en bredd av 8 m. Den fjärde hustomtningen (II), 
belägen omedelbart invid hus I, är däremot betydligt mindre med 
storleksförhållandena 13,25X9,35 m. (från ytterkanterna räknat). 

Mellan de båda husgrupperna ligger ett präktigt, väl bibehål
let, jordblandat röse (B) med vacker fotkedja av stora block
stenar. Det har en i det närmaste kretsrund form med en diame
ter av 15X16 m.; höjden uppgår till 50—80 cm. I nordvästlig 
riktning från detta röse, på c:a 30 m:s avstånd, ligger ännu ett 
gravkummel (A), vilket likväl i senare tid blivit svårt skadat av 
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skattsökare. Dess centrum upptages av ett c:a 1 m. djupt hål 
och sidorna ha blivit belamrade med från mitten uppbruten och 
nedkastad sten. Någon fotkedja är därför ej synlig. Rosets 
ursprungliga dimensioner och utseende torde tämligen nära ha 
överensstämt med det förstnämnda gravrösets. 

Husgrunderna och röse B äro sinsemellan förbundna medelst 
1—U/s m. breda stenrevlar, vilka tvivelsutan markera gamla häg-
nadsmurar. De utgöras av kantiga, till storleken emellanåt rätt 
avsevärda gråstensblock, liggande några få i bredd, samt där
emellan mindre, söndervittrade kalkstenar. Från nordöstra hörnet 
av hustomtning I går en tydligt framträdande sådan stenrad i 
nordöstlig riktning men upphör efter c:a 20 m:s sträckning vid 
en gärdesgård till en norr om husgrunden belägen odling. Från 
sydvästra hörnet av samma husgrund utgår en annan stenrevel, 
vilken utan svårighet kan följas till östra sidan av roset B, där 
den upphör. Reveln fortsätter emellertid från rosets västra sida 
vidare i västlig riktning, gör inom kort direktionsförändring åt 
sydväst och dyker slutligen efter en sammanlagd längd av c:a 100 
m. in i en skogsdunge, där den ej vidare kan följas. Mellan hus
tomtning I och röse B förgrenar sig denna revel i en tredje sten-
rad, lagd av något mindre stenar än de förut nämnda. Den fram
går i sydvästlig riktning, med en kort avläggare till hustomtning 
III, och upphör strax sydöst om det västligaste husgrundskom
plexet efter att ha nått en längd av omkring 80 m. Mellan rösena 
inbördes finnes däremot ej någon förbindelse av lagda stenar. 
Ej heller förekommer någon tydligt framträdande sådan mellan 
röse B och den västliga husgruppen, ehuru vissa i till synes be
stämt inbördes läge befintliga stenar synas markera en tidigare 
förekomst av ett liknande sammanhang mellan dessa tvenne stäl
len. Rester av nedrasade stenhägnader återfinnas även i skogen 
öster om husgrunderna. 

På ett avstånd av omkring 200 m. åt öster från det nu i kort
het beskrivna fornminnesområdet finnes en anläggning av sär
deles sällsamt slag. Det är en plan jordplatå med snett nedfal
lande sidor, höjande sig omkring 1 m. över omgivande mark. 
Platån, vars yta är fullkomligt jämn och slät, har, enligt vad 
som meddelats förf. av jordägaren, ursprungligen sträckt sig 
längre mot norr, men dess norra del har på senare tid, efter hand 
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som odlingen utsträckts åt detta håll, schaktats bort och utjämnats. 
Platån har därför numera formen av en avrundad halvcirkel, med 
en längd av 50 m. i väst-östlig riktning och en bredd av 35 m. i 
nord-sydlig riktning. Vid dess gräns i öster kan man på ett par 
enstaka ställen skönja svaga, utjämnade, valliknande upphöjnin
gar av jord och sten.1 

Platån har vid preliminär undersökning 1928 visat sig vara 
uppförd av lera, vilken i anläggningens centrum äger en mäk
tighet av c:a 2 m. Ytterst omges den av en låg, numera full
ständigt övervallad mur av U/j m:s bredd, byggd av gråstens
block i tvenne rader med mellanfyllning av mindre stenar och 
jord. Medan platåns inre del saknade varje spår till kulturlager, 
förefanns efter murens inre sida ett c:a 3 m. brett och 25 cm. 
mäktigt kulturskikt, vilande på lera och innehållande skörbrända 
stenar, kol, lerkärlsfragment samt mängder av ben och tänder av 
häst och nötkreatur. Benen visade ofta spår av mekanisk bearbet
ning. Lerkärlsskärvorna voro så när som på en alla oornerade 
och utgjordes av grovt, c:a 1 cm. tjockt, brunt, rikt sanduppblan-
dat gods. En av skärvorna, ett bukfragment med starkt svängd 
profil, uppvisade däremot ornering, bestående av enkel snedstreck-
ning i sick-sackmönster inom parallella inritsade linjer, en deko
ration, erinrande om utsmyckningen å lerkärlsfragmentet avbildat 
textfigur 178, Ä. E. G. II. Godset är väl bränt, ytan svart, nästan 
glänsande; tjockleken uppgår till ungefär 5 mm. Det lerkärl, 
från vilket denna skärva härrör, torde att döma av orneringen, 
den svängda profilen samt godsets beskaffenhet, ha ägt sin när
maste motsvarighet i den karakteristiska lerkärlsform från senare 
delen av romersk järnålder, vilken kännetecknas av halvklotfor
mig underdel och kraftig insvängning mot halsen eller mynningen 
samt skarp bukkant (ex. fig. 474 och 479 Ä. E. G.). Denna ler
kärlsbit var det enda föremål, som lämnade en ledtråd för allmän 
bestämning av platåns ålder. 

Av den företagna undersökningen har framgått, dels att platån 
måste förklaras som ett verk av människor, dels att anläggningen 
varit bebodd. Det relativt mäktiga kulturskiktet med inlagring 

1 Platån går i trakten under benämningen "kyrkogården", medan plat
sen omkring den, ävensom området för husgrunderna, kallas "Kampäng" 
efter en här enligt traditionen försiggången tvekamp. 
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av djurben påvisar klart, att människor uppehållit sig här under 
ett ej alldeles kortvarigt skede. Anläggningens hela art gör emel
lertid sannolikt, att den ej varit avsedd att fungera som permanent 
bostadsplats utan att den snarare utgjort en i sitt slag unik för 
svarsanstalt, en "borg" med andra ord. De låga upphöjningarna 
på ett par ställen vid platåns kanter synas antyda att den ursprung
ligen varit omgiven av en låg vall, vilken kan ha uppburit en 
palissad. 

Försöket att förklara denna höjd som en för försvarsändamål 
uppbyggd plats kan måhända förefalla väl djärvt, särskilt om man 
jämför anläggningen med öns övriga försvarsverk från förhisto
risk tid, byggda som ringborgar av sten, men den omgivande ter
rängens beskaffenhet synes lämna en plausibel förklaring till det 
osedvanliga byggnadssätt, som här 'kommit till utförande. I alla 
tider och icke minst under forntiden ha vatten och sumpmarker 
— sjöar, floder, mossar oeh myrar — spelat en avgörande roll 
vid utväljande av plats för försvarsverks byggande. Brostorps-
områdets närmaste omgivningar ha till in på senaste tid varit 
kännetecknade av starkt försumpad terräng, vilken först genom 
en för några tiotal år sedan med dryga kostnader företagen drä
nering blivit någorlunda befriad från överflödig fuktighet. Lik
väl är trakten öster om husgrunderna — där platån ligger — 
alltjämt betydligt vattensjuk. Denna försumpning torde med san
nolikhet under järnåldern — den tid husgrunderna visat sig till
höra — ha varit lika utpräglad som vid tiden för dränerings
arbetenas igångsättande. Byggandet av en sedvanlig ringborg 
i terräng av sådan art kunde knappast komma ifråga. Problemet 
löstes genom uppkastandet av en platå, vars yta på ett betryg
gande sätt nådde upp över den vattenförande omgivningens nivå, 
samtidigt som man erhöll alla de fördelar, en av vatten eller sump
mark omgärdad försvarsplats ägde. 

Järnåldern på Öland synes ha varit en i högsta grad orolig tid. 
Den mängd borgar, som ännu finnas i vitt skilda trakter av ön, 
vittnar om tider av svåra hemsökelser och befolkningens behov att 
säkra sig och sin egendom gentemot fientliga överfall. Ringbor
garna äro värn, uppenbarligen tillkomna i samfällt arbete av be
folkningen inom stora områden. De kunde i ofredstid inom sina 
väldiga murar rymma ansenliga människoskaror. Uppförandet 
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av de stora borgarna som gemensamhetsfästningar för vissa större 
bygder torde emellertid ej ha hindrat, att även platser i närheten 
av de ensamt liggande gårdarna blevo utbyggda att lämna ett åt
minstone tillfälligt skydd vid plötsliga överfall. Möjligen har 
platåborgen vid Brostorp tillkommit för dylikt ändamål. Den kan 
i så fall vara samtidig med husgrunderna, en anläggning av så 
att säga mera privat natur, vilken en eller flera gårdar låtit 
bygga som replipunkt för gårdens eller gårdarnas invånare, när 
omedelbar fara hotade. Den kan dock vara av äldre datum och 
behöver då ej stå i omedelbart samband med husgrunderna i 
väster. 

Det funna ornerade lerkärlsfragmentet medger dessvärre ej nå
gon snävare datering av "borgen"; den enda slutsats, man kan våga 
draga av detta föremål är, att platån måste ha hyst folk under 
en tid, som motsvarar slutet av romersk järnålder. Först en mera 
ingående undersökning på platsen bör definitivt kunna ge svar på 
frågan. 

Av de fyra husgrunderna utgrävdes den östligaste, hus I, som
maren 1926, medan tomtningarna II och III jämte röse B gjordes 
lill föremål för undersökning sommaren 1927. Alla tre grunderna 
blevo fullständigt utgrävda. Kompletterande undersökningar av 
roset och hus III företogos 1928. 

Hustomtning I (fig. 85 och 86) utgjordes av en långsträckt grund
val, orienterad i riktningen nordväst-sydöst. Dess största yttre 
längd uppgick till 21 m., största yttre bredden var 8 m. Mot
svarande inre mått voro 18,25 respektive 5,50 m. Grunden tedde 
sig före arbetets igångsättande som en gräsbevuxen, endast svagt 
markerad rektangulär förhöjning med en obetydlig insänkning i 
mitten. I tomtningens östra del fanns en grund grop av c:a 3 m:s 
tvärmått, vilken erinrade om en på detta ställe några år tidigare 
företagen jordhämtning för igenfyllande av hål efter sönderspräng
da stenblock på ett närbeläget åkerstycke. Av grundmurarna syn
tes endast de stora ytterstenarna i östra kortsidan. 

Under grästorven i tomtningens inre vidtog omedelbart en svart, 
fet, på kol- och askpartiklar rikt bemängd jord, vilken fyllde hus
grunden ned till den gamla golvnivån, belägen på 35 cm. djup 
under markytan. Golvet bestod av hårt tillstampad, sandhaltig 
lera av gulgrå färg. Leran var ej ditförd utan anstod i ursprung-

14 — Fornvännen 1929, 
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ligt läge. Samma jordart förekommer under grästorven utanför 
huset. 

Grundmurarna visade sig vara väl bibehållna. De voro bygg
da som ett slags skalmurar med en yttre och en inre lodrät mur
läggning, mellan vilka anbragts en fyllning av småsten och jord. 
Deras totala bredd varierade mellan 1 och 1,80 m. Bäst bibehållen 
var murläggningen mot husets inre, där jordfyllningen hindrat 
stenarna från att glida ut. Innersidans mur var underst byggd 
av grova gråstensblock, lagda med de flataste sidorna mot rum
met. Ovanpå gråstenarna lågo kalkstenshällar, anbragta i löp-

^ ^ S M S ^ S ^ ^ ^ i ^ g 
Fig. 85. Plan av hustomtning I. 

skikt, till tre stenskifts höjd på det bäst bevarade stället av muren. 
Innersidan var bibehållen till en höjd över golvet av 30—40 cm. 
Norra långsidans inre längd uppgick till 18,25 m.. medan inre läng
den av södra långsidan mätte 17,50 m.. till följd varav östra kort
sidan mötte de båda långsidorna i sned vinkel. 

Av yttersidorna var, på ett par enstaka undantag när, blott 
bottenskiftet bevarat i ursprungligt läge. Även här hade man 
vid byggandet av det understa stenskiftet uteslutande hållit sig 
till gråstensblock, medan materialet därovanför — efter vad som 
tydligt framgick av de ansenliga rasmassorna invid yttermurarna 
— på samma sätt som i innersidorna bestått av kalkstenshällar. 

Ett försök, som gjordes att på ett begränsat ställe genom till
fällig uppläggning av de på båda sidor om murarna befintliga ras
massorna få till stånd en approximativ uppskattning av murarnas 
ursprungliga höjd, gav till resultat (därest man utgår ifrån att 
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ingen del av rasmassorna blivit avlägsnad efter husets förstö
ring), att dessa före raseringen knappast kunna ha varit föga 
mer än dubbelt så höga som de nuvarande. De torde i varje fall 
ej ha överskridit metern i höjd. 

Husets såväl yttre som inre hörn voro avrundade. Någon upp
delning av det inre i två eller flera rum genom tvärgående murar 
förekom ej. 

Fig. 87. Ingången i •hustomtning I, sedd från inre sidan. I förgrunden 
det stenlagda golvet; på ömse sidor om tröskelstenen stolphål; i bak

grunden stenhällarna utanför huset. 

Ingången var förlagd till västra gavelsidan. Den utgjordes av 
en grund insänkning ungefär på murens mitt (med någon drag
ning från mittpunkten åt söder) av c:a 1 m:s bredd, i botten 
belagd med en präktig, utåt svagt sluttande kalkstenshäll av 1,10 
m:s längd. Ingångens norra sida var kantsatt med avlånga kalk
stensstycken. Södra sidans kantstenar hade genom tryck inifrån, 
möjligen även genom yttre åverkan, kommit ur läge, till följd varav 
den ursprungliga konstruktionen här ej säkert kunde påvisas 
(fig. 87). 

Utanför ingången, mellan denna och det helt närliggande hus 
II, anträffades på det jämförelsevis ringa djupet av 4—12 cm. 
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under jordytan en "farstubro" av stora, flata hällar, särdeles nog
grant lagda och väl avpassade till varandra. Även denna sten
läggning visade en tydlig sluttning utåt. Stenläggningen hade 
en längd efter muren av 3,10 m. och nådde 2,15 m. utanför ingången. 
Några stenskoningar kring forna stolpar i en eventuell förstukvist 
kunde ej upptäckas. 

Omedelbart innanför ingången låg en rektangulär, kraftig 
tröskelsten, från vilken man trätt ned på golvet, vars yta legat 
något försänkt under den yttre omgivningens nivå. Stenen hade 
en längd av 90 cm., en bredd av 50 cm. och en tjocklek av 15 cm. 
Mellan denna och dörrstenen fanns en långsmal ränna, c:a 8 cm. 
djup, vars botten utgjordes av tre i följd anbragta, flata kalk
stenar. Antagligen markerade denna fördjupning platsen för en 
dörrtröskel av trä, av vilken likväl inga som helst spår voro för
handen. 

Golvet i hustomtningens västligaste del befanns vara stenlagt 
med tunna kalkstenshällar. Denna stenläggning sträckte sig från 
västra gavelmurens insida inåt rummet till en bredd av 1,40 m. 
I hörnen mellan tröskelstenen och västra muren anträffades vidare 
några i marken neddrivna smala, kilformiga stenar, tydligen ut
märkande platserna för dörrposter av trä. I det södra av dessa 
två stolphål hade stolpen neddrivits till ett djup av 30 cm. under 
den gamla golvytan; i det norra hålet påträffades orörd mark 
redan vid 20 cm. djup under lergolvets yta (fig. 88). 

Tvenne rader stensatta hål, anbragta parallellt med långväggar
na på ett avstånd från dessa av omkring 1 meter, utvisade plat
serna för de stolpar, vilka burit upp taket. Antalet tydligt på
visbara stolphål av detta slag uppgick till tolv, sex vid varje 
långsida (I—XII å planen fig. 85). Däremot påträffades ej några 
liknande stensättningar i den östligaste delen av tomtningen, där 
likväl det stora avståndet mellan östra gavelmuren och stolp-
paret XI—XII bör ha motiverat anbringandet av åtminstone ännu 
ett par stödstolpar. I tomtningens nordöstra hörn, där ett av 
dessa takstöd i så fall borde haft sin plats, låg emellertid ett 
jordfast stenblock, vilket man ej gjort sig besvär att avlägsna före 
husets byggande. I stenens västra kant fanns en grund, oregel
bundet rund fördjupning (XIII), tydligen åstadkommen genom 
huggning. Hålet var ej djupt, endast vid pass 4 cm., och ej heller 
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särdeles omfångsrikt, blott 18 cm. i tvärmått, men dimensionerna 
böra dock ha varit fullt tillräckliga för anbringandet av en stöd 
stolpe. Rimligen har en sådan även här varit rest. Vidtagna 
undersökningar efter stenskoningen till motsvarande parstolpe vid 
södra långmuren, ledde till anträffandet av tvenne i rät vinkel 
stående, kantställda kalkstensskivor av obetydlig storlek några 
centimeter under golvytan. Utan tvivel utvisade dessa platsen för 
den sökta fjortonde takstolpen, vars övriga stenskoning troligen 

Fig. 88. Stolphål vid ingångens södra sida. 

blivit avlägsnad vid den ovan omtalade jordhämtning, platsens 
ägare här företagit. 

Stolphålens stenar voro i flertalet fall ställda kretsformigt, i 
ett par fall voro de anordnade i form av fyrsidiga kistor. I några 
fall åter voro stenarna så förskjutna att deras ursprungliga pla
cering ej säkert kunde fastställas. Stolphålens tvärmått uppgick 
från ytterkanterna till 40—75 cm. Den inre diametern växlade 
mellan 25 och 55 cm. (fig. 89 och 90). 

Stolparna hade stått neddrivna i jorden till 15—20 cm. djup 
under golvytan. I jordfyllningen hittades på flera ställen nära 
golvet förkolnade rester av trävirke, uppenbarligen härrörande från 
takets träkonstruktion samt stödslolparna. Huset har alltså blivit 
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förstört genom eldsvåda. I bottnen av stolphålen VIII och IX funnos 
ännu bevarade i förkolnat tillstånd ändarna av de å dessa ställen 
placerade stolparna. De i huset funna träresterna härröra utan 
undantag från ek. 

I husets västliga hälft låg omedelbart på golvet eller skilt från 
detta av ett endast obetydligt (1—2 cm. tjockt) jordlager en mängd 
kalkstenshällar. Hällarna, som voro av rätt varierande storlek och 
tjocklek, lågo spridda över golvytan utan någon påvisbar ordning. 
Några av dem lågo på eller täckte delvis varandra. En förslå 
förmodan att hällarna ursprungligen legat på taket som förank-

Fig. 89. Ett av de inre stolphålen i hustomtning I. 

ring av en eventuell torvbeklädnad å detta förföll, då det efter husets 
fullständiga utgrävning kunde påvisas, hurusom samtliga stenar 
visade tydliga tecken på att under lång tid ha varit utsatta för 
nötning, med andra ord blivit begagnade som golvstenar. Den 
uppenbara oreda, i vilken de nu lågo, kan ju tänkas ha uppkom
mit vid husets förstöring och takets instörtande. 

I husets mitt, mellan stolpstödsparet X och XI, låg eldstaden 
(fig. 91), en präktig, flat kalkstenshäll med starkt skörbränd yta. 
Hällen, som var lagd direkt på golvet, hade en tjocklek av 12—15 
cm., en längd av 1,40 och en största bredd av 1,25 m. A eldstaden 
lågo några smärre kolstycken. Eldstadshällen fortsattes åt väster 
av en i jordgolvet upptagen grund fördjupning av långsmal form. 
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en eldgrop, till brädden fylld med smärre, skörbrända stenar samt 
kol. Dess längd uppgick till 1,10 ra.; bredden var 50 cm. 

Strax invid stolpstöd XI låg vidare en kretsrund kalkstensplatta, 
vilken var ytterst starkt skörbränd och alltså blivit utsatt för 
kraftig eldpåverkan. Stenens diameter uppgick till 75 cm., tjock
leken var c:a 10 cm. Dess obetydliga storlek kan näppeligen gjort 
den tjänlig till eldstad; möjligen kan den ha tjänstgjort som glödhäll 
i och för röstning av kött eller dylikt. 

Fig. 90. Ett av de inre stolphålen i hustomtning I. 

I jordfyllningen, mestadels strax ovanpå golvet, hittades sam
manlagt ett par hundra bitar av djurben, de flesta obrända men 
några visande spår av förkolning. Särskilt talrikt med ben fanns 
omkring eldstaden. Benen äro i allmänhet artificiellt sönderbrutna 
och flera bära märken av skarpa redskap. De längre extremitets
benen äro undantagslöst söndersplittrade, dock utan att något me
todiskt förfaringssätt kommit till användning därvid. Av ben
samlingen ha 87 ben kunnat artbestämmas.1 37 fragment utgöra 
ben av nötboskap, 33 av får resp. get, 16 av svin samt 3 av häst. 
Egendomligt nog saknas ben av villebråd fullständigt. Ej heller 
har ben av hund kunnat påvisas. 

1 För bestämning av benkollektionen har jag att tacka d:r Elias 
Dahr. 
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Bland funna föremål må först nämnas ett par hundra lerkärls-
skärvor, strödda över hela golvet eller nedpressade i jorden. God
set i dessa kärlfragment är undantagslöst av enkelt, grovt slag 
med riklig inblandning av sandkorn. Intet enda ornerat lerkärls-
fragment hittades. Söder om eldstaden nära södra långmuren 
fanns en mängd lerkärlsbitar anhopade. Styckena lågo samlade 
på tre bestämda punkter och härrörde från tre lerkärl (fig. 92 a, b), 
vilka tydligen blivit sammantryckta och förstörda samtidigt, något 
som torde skett vid takets instörtande. Ett av kärlen var ännu så 
pass bibehållet, att dess övre del kunde utprepareras i ett sam-

Fig. 91. Eldstadshällcn; hustomtning I. 

manhängande helt. Längre åt väster, söder om stolphål III, lågo 
rester efter ytterligare ett mindre lerkärl (fig. 92 c). 

Av dessa fyra kärl ha två till stora delar och ett fullständigt kunnat 
rekonstrueras, medan av bitarna till det fjärde kärlet endast ett parti 
av buken kunnat sammansättas. Godset i de tre förstnämnda kär
len är grovt, skört och rikligt bemängt med sandkorn, vilka för
läna kärlytorna — särskilt är detta fallet med kärl b — ett små-
knottrigt utseende. Färgen är svart eller svartgrå, hos b svart
glänsande. Kärl c, det enda som kunnat fullständigt hopsättas, 
har ett gods av bättre beskaffenhet, brunt till färgen och finare 
till konsistensen än de övriga. Kärlformerna äro synnerligen 
enkla. Kärlen a—b synas ha ägt en i stort sett likartad form med 
utåtvikt mynningskant och kärlets största vidd belägen strax 
nedom mynningen. Kännetecknande för a är en utpräglad situla
form, erinrande om lerkärlstyper från förromersk järnålder. Detta 
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Fig, 92. Lerkärl funna i hustomtning I. 

kärls höjd uppgår till 25,5 cm.; diametern å det vidaste stället är 
27,5 cm. Kärl b, av vilket endast övre delen kunnat återställas, 
har ett omfång av 87 cm. Återstoden av det tredje på samma plats 
funna kärlet visar att detta varit av betydande storlek; det torde 
ägt en omkrets av inemot 1 m. Lerkärlet c är endast 11,5 cm. högt. 
Intetdera av kärlen visar minsta tillstymmelse till ornering. Alla ge 
sken av att vara hastigt tillkomna och ha uppenbarligen endast varit 
avsedda att nyttjas i det dagliga livets tjänst. 

övriga fynd, som gjordes, voro fyra brynen av sandsten, av 
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v i lka ett pa r äga s t a rk t insvängda sidor, tydande på fli t igt be

gagnande , v idare en liten enkel, oornerad r ing av brons, gjord av 

en platt, 2 mm. bred bronsten, ett försmält s tycke g rönfä rga t glas, 

e t t obetydligt, endast 5 mm. stort f ragment av ett g laskär l av 

blekt g rönfä rga t glas, en jä rnni t med stort fyrsidigt huvud, någ ra 

smär re b i ta r ha r l s t ä tn ing till spån- el ler t r ä a ska r samt en liten, 

kre ts rund, t i l lplat tad mosaikpär la med svar t g rundfä rg och ett 

g röngu l t sick-sackband å kanten, något e r in rande om n:r 359 

Ä. E. G. I I . 

Härjämte tillvaratogs ett 30-tal s tarkt förrostade räta jä rn tenar 

a v va r i e rande längd, 5—25 cm. långa och 3—5 mm. breda. Deras 

tjocklek u p p g å r till endast 2—3 mm. Dessa tenar , v i lka s tä l lvis 

lågo hopade t i l lsammans invid murarna , torde närmas t vara att 

anse som ett s lags halvfabr ikat , avsedda för v idare bearbetning. 

Å golvet lågo dessutom på ski lda stäl len små saml ingar av en 

s l aggar tad produkt , delvis r ik l ig t bemängd med jä rn och sannol ikt 

utgörande rester efter infodring till en ugn, i vilken järnsmältning 

ägt rum. Vidare hi t tades ta l r ikt med små runda sjömalmskulor.1 

dels under så l ln ingen och dels å jordgolvet i husets inre eller ned

pressade i detta. Dessa fynd — jä rn tenarna , " s l aggen" och sjö-

malmen — antyda en på platsen bedriven j ä rnhan te r ing med järn

u tv inn ing baserad på smäl tning av sjömalm. Då sjömalm ej före

kommer på det av s i lu r i ska ka lks tenar och ski f f rar uppbyggda 

Öland, måste den ha blivit impor terad utifrån, sannolikt från Små

land, det närmas t belägna området med riklig tillgång på lättåt

komliga sjö- och myrmalmer. 

Ti l l f rågan om denna husgrunds ålder och andra därmed sam

manhängande problem återkommer jag i uppsa t s I I , v i lken av

handlar övriga på denna plats företagna undersökningar . 

ZUSAMMENFASSUNG. 

M å r t e n S t e n b e r g e r : Eisenzeitliche Hausgriinde aus Öland. 1. 

In Ubereinstimniung mit Gotland besitzt Öland eine Menge iiber die ganze 
lusol hin zerstreuter vorgeschichllicher Hausgriinde von sog. "Hiinengrab-

1 Professor Einar Naumann, som benäget undersökt ett prov av mal
men, har förklarat den 'representera en typisk sjömalm, bildad vid 
stranden av en sjö". 
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typus". Gleich den Hausgriinden auf Gotland liegen die öländischen gewöhn
lich deutlich abgesondert von neuzeitlichem Siedelungsgebiet. Die Hausgriinde 
liegen bisweilen vereinzelt, zwei öder drei zusammen, bisweilen in dorfähn-
lichen Komplexen. Ihre Länge variiert zwischen 10 und 50 m.; die Breite 
beträgt 6—8 m. 

Im vorliegenden Aufsatz berichtet Verf. iiber die Ergebnisse einer Haus-
grundunlersuchung bei dem Dorf Brostorp, Ksp. Glömminge, mittl. Öland 
(Fig. 84). Ausser dem beschriebenen Hausgrund (I) sind hier noch drei 
weitere Grunde (II—IV) belegen, von denen II und III gloichfalls 1926—28 
zur Untersuchung gekommen sind. Neben den Hausgriinden liegen zwei 
grössere Grabsteinhaufen (A, B). Die Hausgriinde und dor Grabsteinhaufen 
B sind durch niedrigo Stcinreihen unteieinandcr verbunden, die wahrschein
lich Reste alter, verfallener Einfriedigungsmauern darstellen. 

In einem Abstande von etwa 200 m. östlich von dem Altertumsplatz liegt 
ein eigenartiges Plateau, das aus Ton bis zu einer Höhe von za. 1 m. iiber 
den umgebenden Boden aufgefiihrt ist. Bei 1928 \orgenommener Unter
suchung dieser Anlago erwies sie sich als zu äusserst von einer niedrigen 
Steinmaucr umgeben. Neben der Mauer wurde eine za. 3 m. breite Kultur
schicht angetroffen. Verf. halt es fiir wahrscheinlich, dass das Plateau zu 
Verteidigungszwecken erbaut worden ist. 

Hausgrund I (Fig. 85, 86) hatte eine Länge von 21 m. und eine grösste 
Breite von 8 m. Die Grundmauern, die in einer höchsten Höhe von 40 cm. 
iiber dem aus gestampftem Lehm bestehenden Fussboden erhalten waren, 
waren als Schalenmauern gebaut mit einer äusseren und einer inneren senk-
rechten Mauerschieht mit Zwischenfullung aus kleinen Steinen und Erde. 

Der mit Steinen gepflasterte Eingang war an der westlichen Giebelseite 
belegen (Fig. 87). Beiderseits von einem innen vor dem Eingang gelegenen 
Schwellenstein wurden mit Steinen ausgekleidete Löcher fiir Tilrpfosten an
getroffen (Fig. 88). Der Herd, eine flachc Kalksteinplatte, lag in der 
Mitte des Hauses (Fig. 91). In Reihen den Längsseiten entlang wurden 
vierzehn, mit Steinsplittern eingefasste Löcher ftir die eichenen Pfosten nach-
gewiesen, die das Dach getragen hatten, und von denen noch Brandreste 
angetroffen wurden (Fig. 89, 90). 

Die lösen Funde bestanden aus zerbrochenen Tierknochen, ausschliesslich 
von zahmen Tieren herrtihrend, ein paar hundert unverzierten Tongefäss-
fragmenten, die in vier Fallen zu mehr öder minder vollständigen Gefässen 
haben zusammengesetzt werden können (Fig. 92), Wetzsteinen, Harzdichtung 
zu Holzschachteln, Glasstucken sowie einer Perle aus Glasfluss. Ansserdem 
wurden in reichlicher Menge Seeerz, Halbfabrikate aus Eisen sowie eisen-
haltige Schlacke angetroffen, allés Zougen einer am Fundorte betriebenen 
Eisenindustrie. 

Das Alter dieses Wohnplatzes wird Verf. in einem späteren Aufsatz 
behandoln. 

file:///orgenommener
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Av 

M Å R T E N S T E N B K R (i K K. 

II. 

v de i det föregående omnämnda, på Brostorpsutmarken 
befintliga fyra husgrunderna blevo II och III utgrävda 
sommaren 1927, varjämte röse B gjordes till föremål 
för undersökning somrarna 1927—'28. Roset befanns 

innesluta tvenne gravar, dels en central brandgrav, bestående 
av ett utbrett ovalt brandlager, dels en periferiskt belägen ske
lettgrav. Det brandgraven tillhörande gravgodset utgjordes av 
ett eneggat, kort järnsvärd, en bredbladig spjutspets av järn. 
en sammantryckt sköldbuckla av järn, sköldkantsbeslag av 
brons samt rester efter ett lerkärl. Skeleltgravens inventarium var 
sällsynt rikt och bestod av ett likaledes eneggat järnsvärd, fyra 
spjutspetsar av järn, av vilka två äro hullingförsedda, tvenne enkla 
järnsporrar, en kniv och en sölja av järn, en fingerring av blekt 
guld, sköldkantsbeslag av brons, ett sammantryckt ornerat lerkärl 
samt slutligen en sköldbuckla av järn med fingerborgsliknandc, 
silverklädda, nithuvuden av brons jämte ett utsökt arbetat sköldhand-
fag av brons och silver. Båda gravarna förskriva sig från 100-talet 
e. Kr.1 

H u s t o m t n i n g 11 är såsom framgår av den i föregående upp
sats publicerade översiktskartan (lig. 84) belägen i omedelbar an
slutning till bus I. Den framstod före utgrävningen som en endast 

1 Rörande delta i flera avseenden märkliga gravfynd hänvisas till förf:s 
uppsats "Ett öländskt gravröse från romersk järnålder" (Kalmar Läns 
Fornminnesförenings tidskrift 1929). 

21 — Fornvännen 1929. 
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med svårighet påvisbar förhöjning av rektangulär form. Den är 
orienterad i riktningen öster—väster. Murarna voro byggda på lik
artat sätt som i hus I och utgjordes alltså av en yttre och en inre 
stenrad med mellanfyllning av småsten och jord. Husets största 
längd, från ytterkanterna räknat, uppgick till 13,25 m.; största bred
den var 9,35 m. Över huvud taget föreföll en betydligt mindre nog
grannhet ha blivit iakttagen vid byggandet av detta hus än vad som 
varit fallet vid uppförandet av hus I. Murlä.ggningen var sålunda 
mångenstädes betydligt vårdslösad, varjämte stenarna till nrurbyg-

**.t 

— ; 1 : = 1 1 , i ) i. - . » . . 

Fig. 135. Plan av hustomtning II. 

get utvalts med vida mindre omsorg än till det större huset. Mur
bredden växlade mellan 1,30 och 1,80 m.; medelbredden uppgick till 
c:a 1,50 m. Såväl ytter- som innersidornas stora kantstenar ut
gjordes på ett par undantag när av gråstensblock. Grunden var 
bevarad till allenast ett stenskifts höjd; endast i nordvästra hörnet 
av murens innersida funnos tvenne stenskift i behåll. Högsta mur
höjden uppmättes till c:a 40 cm.; i genomsnitt var muren endast 25 
cm. hög. Såväl de yttre som inre hörnen voro avrundade med un
dantag av det nordvästra inre hörnet, vilket var byggt mera i vinkel 
(fig. 135). 

Det inre av huset var fyllt av en svart, något sandblandad mylla, 
rik på kolsplittror. Detta jordlager, som låg omedelbart under 
grästorven, hade i husets mitt en mäktighet av 20—25 cm. och vid 
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murarna av 30 cm. Under jordlagret vidtog en fast, tilltrampad, 
gulbrun sandlera, bemängd med småsten. Denna i naturligt läge 
anstående lerbottcn hade tjänstgjort som hyddans golv. 

Det visade sig vid verkställd avvägning, alt grunden hade en obe
tydlig lutning åt nordöst; medan södra murens mitt låg 24 cm. under 
+ O-punkten, låg norra muren 37 cm. ocli nordöstra hörnet 47 cm. 
under denna punkt. På samma sätt sluttade den fram preparerade 
golvytan sakta åt nordost. 

Huset ägdo tvenne ingångar, dels en bredare i västra kortsidan 
och dels en smalare i södra långsidan. Den västra, vilken hade en 
bredd av 1,75 m., var på ömse sidor kantad med stora gråstensblock. 
Någon dörrsten eller annan stenläggning förefanns ej, utan ingån
gen torde ha legat i nivå med husets golvplan och som detta be
stått av tilltrampad jord (fig. 136). 

Den södra och smalare ingången hade en bredd av endast 75 cm. 
Sidorna voro kantade med kalkstenar och i botten voro lagda tvenne 
50—|60 cm. breda och 1,70 m. långa kalkstenshällar av några cm:s 
tjocklek. Denna stenläggning ägde sin fortsättning i tre jämna 
kalkstonshällar omedelbart utanför "entrén". Ingången vetter mot 
dörröppningen i hus 1:8 västra kortsida, utanför vilken en liknande 
men mera omfattande stenläggning kunnat påvisas. Avståndet mellan 
de båda husen uppgår på detta ställe till föga mer än 4 m. 

Den sydöstra delen av hus II var likaså belagd med tunna, flata 
kalkstcnshällar av varierande storlek. Denna stenläggning, vars 
omfattning uppgick till c:a 9 kvm., låg i ungefärlig höjd med ste
narna i södra ingången men några cm. över husets övriga golvplan. 
Från det stenlagda området utgick en rad lagda hällar fram till 
kanten av norra murens innersida. Längre åt väster, i tomtningens 
norra hälft, lågo ytterligare tre isolerade hällar (fig. 137). 

I lerbottncn anträffades sju stenskoningar till do trästolpar, vilka 
uppburit taket (1—3, 4. 6, 8, 9 å planen fig. 135). Av dessa voro tre 
anlagda i rät linje tvärs över husets östra parti, två lågo i husets 
mitt och två längre åt väster innanför västra ingången. Samtliga 
voro byggda av små, på kant ställda kalkstensflisor. I alla sten
kistorna hittades ymnigt med smärre kolbitar samt aska, i ott par 
funnos jämväl sammanhängande delar av förbränt ekvirke, tydligen 
rester efter takstöden. Dessa kolstycken jämte övriga i kulturlag
ret påvisade, spridda bitar av kol vittna om, att huset härjats av eld. 
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I lerbottnen hade stolparna drivits ned till ett djup av c:a 15—20 
cm. —• under denna nivå var marken orörd. 

Som skoningar kring stödstolpar för taket få möjligen även upp
fattas tvenne små, rektangulära kistor av kantställda, tunna kalk
stensstycken i husets mitt (5, 7). Då ifrågavarande kistor emeller
tid ej innehöllo några som helst kolrester utan hade en fyllning 
motsvarande konsistensen hos det omgivande lergolvet, synes det 
mig föga sannolikt, alt de tjänstgjort som stöd för takstolpar ännu 
vid det tillfälle, då huset förstördes. Det är länkbart att trästolpar 
varit resta i dessa kistor tidigare, men av någon anledning blivit 
avlägsnade före eldsvådan. 

Tvenne eldstäder anträffades, båda belägna i husets mittlinje 
innanför västra ingången. De utgjordes av grunda, ovalforma de 
gropar i marken, fyllda med kol, aska och starkt skörbrända ste
nar. Den största eldstaden (10) hade en längd av 90 cm. ooh en 
brodd av 60 cm. Dess djup uppgick (ill c:a 25 cm. Den mindre 
eldstaden (11) hade en längd av 55 cm., en bredd av 45 cm. och ett 
djup av endast 10 cm. Invid oeh i eldstäderna hittades några dels 
brända, dels obrända bitar av djurben. 

Kulturlagret var så gott som fyndlöst. Nedpressade i lergolvet 
lågo några små, enkla, oornerade l e r k ä r l s b i t a r , varjämte 
funnos i och invid eldstäderna, såsom ovan blivit framhållet, en del 
obrända och brända d j u r b e n . Dessutom anträffades i husets 
västra del omedelbart över golvytan en liten enkel j ä r n r i n g , gjord 
av ett stycke hopböjd järntråd. Lerkärlsfragmenten voro av summa 
kvalitet och synas ha tillhört kärl av samma slag som de i hus I 
tillvaratagna talrika skärvorna. 

Den ringa storleken på detta hus kan möjligen betyda, att det 
utgjort allenast en uthus- eller förrådsbyggnad till den bredvidlig-
gande stora hallen, hus I, vilken otvivelaktigt varit använd som bo
stadshus. Antagandet emotsäges likväl i viss mån av de båda eld
städerna samt måltidsrosterna, som omtala, att folk åtminstone tid
vis uppehållit sig även här samt södra ingångens väl gjorda sten
läggning, vilken kanske ej skulle ha kommit ett enkelt förrådshus 
till del. Att ett intimt samband förefunnits mellan de båda husen 
är i varje fall tydligt. De ligga anordnade i så nära anslutning till 
varandra som gärna är möjligt och kommunikationen dem emellan 
har underlät I als genom den på södra långsidan till hus II anbragta 
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ingången, vilken ligger på endast några m:s avstånd från den mod 
stor "farstubro" utrustade ingången i väständan till hus I. Möj
ligen ha vi att i dessa två byggnader so exempel pa samma bygg
nadsskick som det, vilket varit rådande på Island i gammal tid1 och 
som för övrigt i mera utvecklad form alltjämt lever kvar på denna 
ö, nämligen det stora bostadshuset eller "stofan" i omedelbar an
slutning lill en mindre byggnad, köket eller eldhuset, där födan till
reddes och vilken byggnad även fick tjänstgöra som sovrum5. 

^n 
• •*»••»» "T'*^*^» . ^ .Wa «w 

t 1111. ̂ \ 

Fig. 137. Södra ingången i hustomtning II och det stcnlagda golvet i syd
östra hörnet. 

Det ringa utbyte av lösa fornsaker, atgrävningen av hus II läm
nade, kompletterades på elt värdefullt sätt av det förhållandevis rika 
föremålsmaterial, som bragtes i dagen vid blottläggandet av den 
största på denna plats undersökta husgrunden, hus III. 

H u s t o m t n i n g I I I är belägen på ott avstånd av c:a 75 ni. 

1 V a l t y r G u d m u n d se on: Privatbollgen på Island i Sagatiden, 
Köbenhavn 1889. 

D a n i e l B r u u n : Gammel Bygningsskik paa de Isländske Qaarde 
(Föreningen til norske Fortidsmindesnuerkers Beväring, Aarsberetning 
1907). 
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från hus II och äger liksom detta rektangulär grundplan. Den är 
orienterad i riktningen nordväst—sydost. Strax söder om denna 
grund, åtskild av ett c:a 12 m. brett område, ligger Brostorpsut-
markens fjärde hustomtning, å översiktskartan markerad med siff
ran IV. Även denna hustomtning äger rektangulär form och är 
liksom hustomtning III orienterad i riktningen nordväst—sydost. 
Fullständigt övervallad som den nu är, kan dess exakta storleks
förhållanden ej bestämmas, men den förefaller med avseende på 
såväl längd som bredd att i det närmaste överensstämma med hus
tomtning III. I likhet mod hustomtning III synes den besitta tvenne 
ingångar, en större, belägen å västra gavelsidan och en mindre i 
norra murens västra hälft, korresponderande mod en mindre in
gång i södra långmuren till hus III. Det är tydligt, att dessa lvn 
mot varandra vettande ingångar tillkommit i ändamål att förmedla 
bekväm kommunikation mellan husen. Husens södra kortsidor äro 
sinsemellan förbundna genom en låg, dubbel stenrad, vilken åt öster 
avgränsar det mellan hustomtningarna befintliga, rektangulära ut
rymmet. Ifrågavarande utrymme bör följaktligen ursprungligen 
haft karaktären av en sluten gårdsplan, i norr och söder omfattad 
• iv do båda husens murar och i öster av den, möjligen med elt slags 
Iräpallissad ursprungligen krönta stenraden. Däremot finns ingen -
ling, som tyder på, att en liknande avbalkning varit förhanden mellan 
husens västra kortsidor. De båda byggnaderna ha sålunda varit 
lillgängliga endast från denna gårdsplan samt från do västra kort
sidorna; i de från gårdsplanen liggande yttre sidorna samt de östra 
kortsidorna ha inga dörröppningar funnits. 

Hustomtning III tecknade sig före utgrävningen som en ganska 
pregnant, rektangulär förhöjning med något försänkt mittfält samt 
långsamt sluttande sidor. Den var nästan helt övervallad och av 
grundmuren syntes endast några få klumpstenar i västra yttersidan. 

Den inre fyllningen utgjordes här som i hus I och II av en fet, 
kol- och askrik mylla med en mäktighet varierande mellan 30 och 
15 cm. I husets östligaste del var detla jordlager mera sandblandat 
och ej så rikt på kol som i västra hushalvan, där fyllningen under 
grästorven ägde en nästan kolsvart färg. Nämnda jordlager vilade 
direkt på den sönderspruckna berggrunden, bestående av den på 
Öland förhärskande ortocerkalken, vilken går i dagen på några 
ställen norr och väster om husgrundsområdel. Kalkstensgrunden 
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torde åtminstone någon tid ha utgjort husets golv, att döma av den 
nötning, stenen varit utsatt för. I östra delen av huset förefanns 
mellan jordlagret och berggrunden ställvis ett tunt gulbrunt sand
lager, dock ingenstädes av någon större utsträckning. 

Grundmuren var väl och regelbundet byggd. Byggnadssättet var 
analogt med det, som blivit tillämpat vid uppförandet av hus I och 
II, alltså tvenne murrader i primitiv skalmursteknik med mellan-
fyllning av sten och jord. Som regel hade till den egentliga grun
den använts gråstensblock, vilka i murarnas innersidor lagts mod 

/ 
ÄI^Ä Or., 

0 ^ 

wmmmm&i 
Fig. 138. Plan av hustomtning III. 

de flatasto sidorna inåt mot rummet, men delvis hade även kalkstens
block, särskilt i södra murens västra hälft, kommit till användning. 
Över detta grundskift av gråstens- och kalkstensblock funnos ytter
ligare två murskift bevarade, byggda av i fortlöpande rader lagda, 
flata kalkstenar. De övre murskiften voro framförallt i behåll i 
grundmurens innersidor, vilka hado en höjd av högst 65 cm. Ytter
sidorna höllo som regel 40 cm. i höjd. I yttre sydvästra hörnet 
var grundmuren defekt; här hade vid något tillfälle fyra av bas
partiets stenar blivit avlägsnade (fig. 138). 

Husgrunden ägde, som tidigare blivit framhållet, formen av en 
rektangel, något avsmalnande mot ändarna. Dess inre längd upp
mättes till 22,50 m.j yttre längden uppgick lill 26,10 m. Yttre och 
inre bredden var vid mitten 9 respektive 6,25 m. Såväl de yttre som 
inro hörnen voro avrundade. 
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Nollpunkten togs å en sten i yttre nordvästra hörnet. Vid av
vägningen kunde påvisas en allmän höjning av murarna mot husets 
mitt. Medan östra kortsidan låg 8 cm. över nollpunkten, låg södra 
murens mitt 26 cm. och norra murens mitt 30 cm. över + 0. Mot 
väster sänkte sig grunden åter något till +23 ocli +17 å norra 
respektive södra muren invid västra kortsidan. En allmän lutning 
av golvplanet — här berggrunden — kunde även iakttagas från 
husets västända mot östra gaveln. 

Huset ägde tvenne ingångar. I södra muren, belägen med stark 
förskjutning åt väster, fanns en smal, endast c:a 1 m. bred dörr
öppning, vars botten var belagd med tvenne kalkstenshällar. Si
dorna voro kantsalla med kalkslensblock. Någon "farstubro" ax-
flata stenhällar, såsom var förhållandet utanför ingångarna till 
såväl bus I som II (södra ingången), fanns ej här. Ingången i 
husets västända var däremot betydligt bredare, c:a 2 m., men den 
var dåligt bibehållen och av kantstenar syntes ej ett spår. Ej heller 
förekom någon stenläggning i bottnen, lika så litet som utanför 
densamma, något som överensstämmer med utformningen av in
gången i väständan till hus II, där någon stenläggning ej heller 
förekom. Alt en ingång likväl funnits på detla ställe framgick därav, 
att bottenskiftets grova stenblock här saknades i såväl ytter- som 
innersidorna (fig. 139). 

Den i husgrundens botten anstående berggrunden var genomgåen
de starkt söndersprängd och förklyftad. I husets västra del låg 
kalkstenshällen c:a 8 cm. högre än i den östligaste delen; en tvär 
avsats, 10,25 cm. väster om östra kortinurens innersida, markerade 
iivergången mellan dessa nivåer. (Å planen är denna avsats ut
märkt med en tvärs över huset gående streckad linje.) I den högre 
belägna, västliga nivån var kalkstenen särdeles ojämn, skrovlig och 
söndersprucken. Den lägre nivån i öster var däremot slät men 
genomsatt av talrika, lodrätt utbildade sprickor, vilka förlänade 
detta parti av hustomtningens botten ett utseende förvillande likt ett 
stenlagt golv med smala fogar mellan de skilda plattorna (fig. 140). 
Det förefaller som om man med avsikt åstadkommit denna jämna 
golvyta genom att avlägsna berggrundens översta, anfrätta skikt. 
Att stengrunden fått tjänstgöra som golv — åtminstone någon tid — 
därom lider intet som helst tvivel, enär hällen var tydligt nött, dock 
starkast å den högre liggande nivån. Ä den lägre nivån lågo ut-
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strödda utan någon egentlig ordning en mängd kalkstenshällar av 
genomgående samma tjocklek, c:a 10 cm. Även dessa lösa hällar 
voro påfallande starkt slitna med jämna, nästan liksom polerade 
ytor och avrundade kanter, tydliga tecken på att de under lång lid 
blivit nyttjade som golvstenar. Även mellan de båda ingångarna i 
västra hushalvan låg på kalkstensgrunden en samling stenhällar 
utan synbar ordning. De voro 8—10 cm. tjocka och hade alla myckel 
slitna ytor. 

För takets uppbärande ha tjänstgjort 31, ett stycke innanför mu
rarna resta Irästolpar, vilkas platser markerades av i berggrunden 
upphuggna, mer eller mindre djupa hål, kringsatta med tunna kalk-
slensflisor (å planen betecknade a—lö1)- Hålen voro anordnade dels 
i tvenne yttre, parallellt med långsidorna löpande rader, 12 hål 
efter den norra och 11 hål efter den södra muren, dels lågo i hu
sets mitt 8 stolphål, anlagda i Ivenne inre parallella rader. De 
yttre stolphålen voro utformade med större omsorg än de inre. 
Medan de förra voro nedhuggna i berggrunden till ett ofta bet.v-
dando djup och omsorgsfullt voro kringsatta med mängder av ste
nar (fig. 141), kännetecknades de senare oftast av ett fåtal på kanl 
rosta stenhällar ovanpå berggrunden. Undantag härifrån utgjorde 
stolphål e i husets östra del, vilket hade karaktären av en veritabel 
brunn, 50 cm. i diameter och 30 cm. djup, och överst försedd med 
en betydande stenomfattning. De närmast murarna belägna stolp-
hålsraderna synas mig fördenskull vara samtidiga med husets an
läggning, under det att de inre torde ha tillkommit senare, proviso
riskt byggda som de mestadels visade sig vara. I enstaka fall voro 
de yttre stolphålen dubbla. Avståndet mellan långmurarnas inre 
sidor och de yttre stolphålen varierade mellan 1li och 1 m. Det 
västligaste stolphålsparet (ö—ö1) var, såsom framgår av planen, be
läget omedelbart invid kanten av västra muren, flankerande den där
städes förefintliga ingången. Placeringen antyder, att do uppburit 
dörrposterna. Några motsvarande stolphål vid södra ingången 
kunde ej påvisas. Stolphålens diameter växlade mellan 15 och 50 cm.; 
största djupet, 30 cm., noterades för det ovan nämnda stolphålet c. 

Ungefär i husets mitt funnos tvenne eldstäder, beslående av ur
gröpta gropar i hällen, fyllda med kol och skörbrända stenar. Även 
mellan de två eldstadsplatserna fanns ymnig! med kol, varjämte 
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hällen där visade tydliga eldspår. Den västra härden utgjordes av 
en avrundat rektangulär fördjupning av 1 m:s längd, 75 cm:s bredd 
ooh 15 cm:s djup. Den östra härden hade oval form. Dess längd 
uppgick till 1,25 m., bredden var 85 cm. och djupet 30 cm. Egen
domligt nog befunno sig dessa två eldstäder i omedelbar! grann
skap lill flera av husets inre stolphål, 

Fig. 140. Hustomtning 111, sedd li-an öster. 

l,!»ii m. väster om östra murens innersida påträffades ännu en 
eldstad, oregelbundet formad och liksom de förutnämnda innehål 
lande hårt skörbrända kalkstensstycken samt en myckenhot kol. 
Härden, vilken ej var nedsänkt utan vilade direkt på berghällens 
yta, hade en storlek av c:a 1,15 X 1 m. Brandlagrets mäktlghel 
uppgick till endast 10 cm. 

Do under utgrävningen gjorda fynden anträffades spridda i olika 
delar av huset. Föremålen lågo på varierande nivåer, en del direkl 
på stenhällen, andra åter ganska högt uppe i jordfyllningen. 

Stycken av förbränt trävirke förekommo allmän). I ell flertal 
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fall hade dessa trärester formen av kolade stockar och det kunde 
konstateras, hurusom de lågo i nära anslutning till stolphålen. 
1 leras grovlek växlade mellan 5 och 10 cm. Allt trävirke i husel 
hade utgjorts av ek. Även detta hus har alltså, i likhot med de 
andra på denna plats undersökta hustomtningarna, blivit ödelagt 
av eld. (På planen äro de viktigaste stolpresterna utmärkta med 
heldragna linjer.) 

Fig. i 11 Stolphål 0, hustomtning 111. 

Huvudmassan av fynden utgjordes här som i hus I av d j u r b o n 
och l e r k ä r l s b i t a r . Benen, tillhopa ett par hundra fragment, 
härröra från husdjur — häst, nötboskap, svin, får respektive get. 
Ett stort antal av de större benen äro artificiellt sönderbrutna. 

Flertalet lerkärlsskärvor "äro grova och tarvliga. Godset är jäm
förelsevis Ijockt, 1—V/-2 cm., dåligt förarbctiit och rikt på inblanda
de sandkorn. Färgen är i allmänhet å utsidorna brunröd, å in
sidorna svart. Ornering förekommer ej. Form och kvalitet äro i 
a 111 desamma som hos lerkärlsfragmenten från hus I. Endast i ett 
fall ha de funna bilarna medgivit rekonstruktion av elt kärl (fig. 
142). Formen för detta kärls vidkommande erinrar något nm det 
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i beskrivningen av hus I som c rubricerade kärlet men avsmalnar 
kraftigare mot bottnen än detta. Godset är fast och gotl; färgen 
gulbrun. Dess höjd är 13 cm.; största diametern uppgår till 16,6 
cm. över huvud taget utvisa de i de båda husen funna lerkärls-
bitarna så påfallande stora likheter, att någon tvekan om byggna
dernas samhörighet i tiden knappast kan föreligga, elt förhållande, 
som vinner bekräftelse av fyndmaterialet i dess helhet, vilket i ston 
sett är detsamma för båda husen. 

Från västra delen av luistomtningen härrörde tvenne samman-

Fig. 142. Lorkärl från hustomtning fil. 

hörande b i t a r av mynningskanten till ett provinsialromerskt kärl 
av g u l g r ö n t g l a s . Den största glasbiten har storleken 5 X 
5*/i cm. (fig. 143). Bitarna äro strax nedom kanten prydda med 
en i tio varv spirallagd glastråd av samma färg som bottenglaset: 
på det större stycket synes dessutom under dessa trådar den båg-
formade övre rundningen till en i vertikallod pålagd, likfärgad glas
tråd. Kärlet, från vilket dessa fragment härröra, torde haft formen 
av en låg vas med hals. Glasbitarnas färg och ornering äro i all! 
dosamma som hos de i "Den nordiska järnålderns kronologi" avbil
dade höga, koniska bägarna, vilka i huvudsak förskriva sig från 
det femte århundradet1 och sannolikt tillhör Brostorpsglaset samma 
tid som dessa. Glaskärl i form av sådana höga bägare äro särskilt 

i O s c a r M o n t e l i u s : Den nordiska järnålderns kronologi (Svenska 
Fornminnesföreningens tidskrift 10: 1, sid. 95 ff.). 
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talrika i Norge', men några äro även kända från Bornholm och 
Jylland samt det svenska fastlandet2 och ej mindre än ett tjugotal 
föreligger i mer eller mindre fragmentariskt skick från gotländska 
gravar, till övervägande del daterade till 400-talet3. Liknande glas-
bägare, sannolikt härrörande från samma tid, äro även framdragna 
i Tyskland, England och Belgien4. 

Utmärkande för hustomtning III, i överensstämmelse med för
hållandet i hus I, var den rikliga förekomsten av ärtstora s j ö -
m a l m s k u l o r . Särskilt talrikt påträffades de i husefs östra parti, 
där de antingen lågo i små samlingar på stengolvet eller funnos 
spridda, nedpressade i dettas sprickor. Vidare tillvaralogos några 

Fig. 143. Fragment av glaskärl från 
hustomtning III. •/•• 

Fig. 14-1. Nål av brons 
från hustomtning III. s/3 

små, långsmala t e n a r a v j ä r n , liknande dem, som framdrogos 
i hus I, åtskilliga små s 1 a g g k 1 u ra p a r, tvenne n i t a r a v j ä r n , 
en enkel, flat, bågformig h a n k av j ä r n till ett träspann eller lik
nande samt tvenne egendomliga j ä r n k r a m p o r , liggande den 
ena på den andra invid södra långmuren samt bestående var och en 
av en halvkretsformigt böjd, flat jämten med ändarna samman
hållna av en trind järnnit. Bredden är vid ändarna 7 cm. Dessa 
sist noterade föremåls bestämmelse är oklar, men det är tydligt att 
de utgjort sammanhållande beslag å ett träföremål av ett eller annat 

1 O. R y g h : Norske oldsager, fig. 337, 338, Christiania 1885. 
-O. A l m g r e n : Dio Fundo antikor Gläser in Skandinavien (A. Kisa: 

Das Glas im Altertumc, III, sid. 912). 
3 Enligt välvilligt meddelande av prof. Birger Nerman. 
4 O s c a r M o n t e l i u s , a. a., sid. 97. 
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slag. Några motsvarigheter till dem äro mig veterligt ej tidigare 
kända. 

Ä en sten till stolphål j lågo i en liten hög tolv t r i s s o r av då
ligt genombränd l e r a , genomdragna i centrum av ll/a—2 cm. breda 
hål. Genom luftens inverkan söndcrföllo frissorna så golt som 
omedelbart efter blottläggandet i smärre stycken. Deras diameter 
uppgick till 9—10 cm., tjockleken var 21/i—3 cm.; sidorna voro 
svagt välvda. Storleken gör det oförenligt att tänka sig dem som 
ämnade till sländtrissor — detta motsäges för övrigt i viss mån 
av det stora antalet — snarare torde de varit nyttjade som vävtyng-
der, möjligen som nätsänken. 

övriga fynd, som gjordes, voro dels två korta b r y n e n a v 
s a n d s t e n samt tre bronsföremål: en n å l , del av ett k n ä p p e 
samt en odefinierbar spetsig b r o n s b i t , omkring 1 cm. lång. 

Av dessa saker erbjuda de två förstnämnda bronsföremålen största 
intresset. Bronsnålen, som är 6,9 cm. lång, utgöres av en trind 
stjälk, övergående i ett platt, S-formigt svängt huvud, vars ändar 
äro försedda med små bakfonniga utsprång, förlänande dem utseen
det av i profil sedda, enkla djurhuvuden (fig. 144). Nålen torde ej 
äga någon direkt motsvarighet i andra svenska fornfyrnd. Det finns 
emellertid andra föremål, som uppvisa en liknande detaljdekoration, 
bl. a. en bronsfibula med triangulär, knoppförsedd fot och rombiskt 
överstyoke, härrörande från Barshaldershed i Grötlingbo och Fide 
socknar på Golland1. A denna fibula äro det rombtormiga över
styckets tvenne sidoutsprång armformigt böjda upp mot och före
nade med det översta utsprånget. A ändarna till de armformiga 
sidoutsprången, vilkas formgivning nära stämmer överens med Bros-
torpsnålens S-slyngor, återfinnas samma hakliknande utsprång, som 
giva karaktär åt avslutningarna å nålens från Brostorp huvud. 
Denna fibula är daterad till 400-talet2. Till mera än ett antagande 
om gemensam tidsslällning för de två föremålen räcker ej denna 
måhända rent tillfälliga likhet i utformningen, och det är därför 
endast med tvekan jag med stöd av ovanstående vågar inpassa nålen 

1 Avb. som fig. 5 i B i r g e r N e r m a n : En utvandring från Gotland 
och öns införlivande med sveaväldet (Kungl. Vitterh. Hist. och Ant. 
Akadcm. Handl. III följd., 1:4). 

2 B i r g e r Norman , a. a. 
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i ett tidsrum, ungefär samtidigt med fibulan från Barshaldershed 
eller det femte århundradet e. Kr. Antagandet vinner emellertid i 
styrka genom förhandenvaron av de två andra i huset påträffade, 
lill samma tidsavsnitt daterbara föremålen: glaskärlsbitarna samt 
det fragmentariska knäppet av brons. 

Knäppet anträffades vid sållningen av husets jordfyllning. Del 
utgör ändstycket till hyskedelen av ett rektangulärt knäppe, tillhö
rande en typ, som bl. a. är företrädd i säkra gravfynd från Gotland. 
A fragmentet kvarsitter en yttre nit av brons med stort, runt och 
platt huvud. Ett liknande knäppe, fastän något större, är upptaget 
nr en liten hällkista med brandlager, belägen vid Barshaldershed i 
Grötlingbo och Fide socknar på Gotland. Det hittades tillsammans 
med ännu ett förmodat bronsknäppe, en liten ring samt en knapp av 
brons, ett avbrutet remändebeslag, några bitar av en benkam saml 
Ivenne söljor av brons, av vilka den ena utskjuter i ett tidigt djur
huvud. Denna sistnämnda sölja daterar fyndet till tiden om
kring 5001. Likaså är ett dylikt knäppe representerat i depotfyndet 
från Öster Ryftes i Fole socken på Gotland, vilket genom före
komsten i detsamma av en tidig C-brakteat dateras till 400-talels 
slut2. Föremålsformen är även funnen i Norge i goda gravfynd 
från tidig folkvandringstid'1. 

Med stöd av ovannämnda tre föremål, glasfragmenten, nålen och 
knäppet, böra vi någorlunda exakt kunna fixera tiden för hustomt-
aingens ödeläggelse. Denna bör ha ägt rum någon gång under det 
femte århundradet, förmodligen under dess senare hälft och när
mare ifrågavarande halvsekels slut än början. Huset har vid denna 
lid blivit härjat av eld och någon ny bosättning på platsen har sedan 
aldrig kommit lill stånd. Det föreligger intet skäl att förlägga de 
(ivriga husens på detta område förstöring till en annan lidpunkt — 
såväl deras inbördes läge som fyndmaterial och även byggnadssätt 
lala för att de varit i bruk samtidigt och de torde också ha blivit eld
härjade vid gamma lid. 

• B i r g e r N e r m a n : En utvandring från Gotland och öns inför
livande med sveaväldet, sid. 27 f. (Kungl. Vitterh. Hist. och Ant. Akadem. 
Handl. III följd., 1: 4). 

2 B i r g e r N o r m a n : a. a., sid. 24. 
' H. S h e t o l i g : Vestlandske gräver fra jernalderen, sid. 129. fig. 301 

' li — Fornvännen 1929. 
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Härmed ha r för första gången ett öländskt "kämpagravsområde" 

kunnat nä rmare t idsbestämmas. T idpunkten för Bros torpshusens 

läggande för fäfot, slutet av 400-talet e. Kr., stämmer synnerligen 

gott överens med do å ldersbes tämningar , forskningen kommit till 

beträffande ödoläggelsen i a l lmänhet av de got ländska "kämpa-

gravshusen"1 . Till tiden synas de öländsk-gotländska husen även 

väl kor respondera mod do bekanta, "kämpagravs l iknaude" hus

grunder , v i lka blivit påvisade och delvis undersökta på Jseden-n i 

Norge och vilka torde bä r rö ra från tidig folkvandringstid2 . An 

så länge ä r det öländska mater ialet i detta avseende alltför knapp! 

för at t man av detsamma skal l våga draga någ ra mera vi t tgående 

s lutsatser , men anledning synes förel igga at t r äkna med on i storl 

sett gemensam t idss tä l lning för "kämpagravshusen" på Öland och 

Gotland. Måhända stå vi hä r inför ett h is tor i sk t problem av stor 

räckvidd, omspännande båda öarna. Den datering, man genom un

dersökning av dessa busg runder kan komma till, k l a r l ägge r lik

visst i a l lmänhet endast t idpunkten för byggnadernas övergivande 

och k v a r s t å r alltjämt spörsmålet rörande det första uppträdande! 

i vårt land, enkannerligen på Öland och Gotland, av den märkliga 

byggnads typ , "kämpagravshuse t " utgör . Med avseende på Bros-

torpshusen bl i r det ren spekulat ion och ingent ing annat at t söka 

besvara f rågan om liden för deras uppförande, men så mycket tordo 

l ikväl s tå fast, nämligen at t området h ä r ha r gamla anor som bo

plats — därom ger bl. a. det p räk t iga gravfyndet från röse B en 

f ingervisning. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

M å r t e n S t e n b e r g e r : Eiscnzeitliche Hausgriinde aus Öland, II. 

Von den im vorhergchenden crwähntcn vier Hausgrundeii bei Brostorp 
wurden II und III im Sommer 1927 untersueht: ausserdem wurde der 
Steinhaufen B 1927—28 ausgegraben. Es zeigto sich, dass der Stein
haufen zwei Gräber enthielt, teils ein Brandgrab im Zenirum und teils 
ein Skelettgrab, mehr peripher im Steinhaufen belegen. Dio heiden 
Gräber riihron aus dem zweiten Jahrhundert n. Chr. her. 

i F. N o r d i n : Gottlands B. k. kämpagravar (Månadsblad 188G, 1888). 
- I I . S h e t e l i g : En addrc jornalders gaard paa Jaederen (Borgens 

Museums Aarbog 1909). 
J a n P e t e r s o n : Lista i förhistorisk tid (Abr. Berge; Lista). 
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Hausgrund II , der möglicherweise ein Vorra ts - öder Wirtsehafts-
gebftude IU dem grossen, danobciiliegenden Wohnhuusc, Hausgrund 
/, gebildet hat, war von rochteekiger Form und ha t t e eino äusserc Länge 
von 13,25 m. sowie eine äusscro Bre i te von 9,3.') in. Das Fundament , das 
weniger sorgfä l t ig im Vergleich mit Haus I gebaut war, w a r in oinfacher 
Sehulcnmaucrtechnik aufgefi ihrt mit e iner äusseren und e iner inneren 
Stcinrcihe, zwischen donen eino F u l l u n g von kleinen Steinen und Erde 
angebracht war . Die höchste Mauerhöhc be t rug za. 40 cm.; dio durch-
schnittliche Mauerbreite war l,Sfl ui. 

Das Haus besass zwei Eingiinge, einen brc i te ren ohne Stc inpf las terung 
an der west l ichen Schmalscito und einen sehmalcrcn, mit Steinen gc-
pflasterten an der siidlichen Langse i te . Dieser le tz terc l iegt dem Eingang 
an der westlichen Schmalzeite von Haus 1 gegeniiber. In dem Lehmboden 
hat tes eingeraramt siebon, als Dach t i ägc r fungierende Holzpfosten gc-
standcn. In der Mittell iuie des Hauses lagen /.wei kleine Hcrds tä t t en . 
Fi ir dio Dat ierung des Hauses gccignete Funde wurden bei der Unter
suchung nicht angetroffen. 

Hausg rund I I I , dessen Gruudmauer auf dieselbe Weise wie die der 
heiden anderen un te r such ten Häuse r kons t ru i c r t war , ha t t e eine äusscro 
Liingo von 26,10 m. und eine äusserc Bre i te von 9 m. Dio höchste 
Mauerhöho be t rug 65 cm. Auch dieses Haus besass zwei E ingängc , einen 
brottares au der westlichen Schmalscito und einen sehmalcrcn an der siid
lichen Langseite. Dieser letzterc Eingang war wohlgepflastort und korres-
pondiert mit einem sehmalcrcn Eingang an der Langseite der nördlichen 
Mauer zu dem dancbenliegendcn Parai le lhausc, Hausgrund IV. Diese zwei 
Häuser haben einen oftenen rechteckigen Hof platz umschlossen, der nach 
Osten hin durch eine Steinmauer abgcgrcnzt gewesen ist. 

Der Fussboden des Hauses ha t t e aus dem nati ir l ichen Kalks te ingrundc 
bestånden. In diesem waren nicht weniger als 31 Löcher ftir die Dach-
pfosten ausgehauen worden. Insgesamt wurden drei Hcrdstätten angetrof
fen, von denen zwei in der Mitte des Hanses lagen, während die dritti
der östl ichen Schmalscito nahe lag. 

Die Funde in diesem Hauso bestanden aus u. a. F ragmen ten eines 
römischen Glasgefässos, e iner bronzenen Nadel sowie e iner zer-
brochenen kleinen Bronzeschnalle . Diese Gegens tände da t ie ren das 
Haus iu das Ende des 5. J a h r h u n d e r t s n. Chr. Es l iegt koin Grund vor, 
dio Zors tö rung der i ibrigen Häuser auf diesem Gebiet in einen anderen 
Zc i tpunk t zu ver legen, sondern auch diese diirftcn zur selbcn Zeit vom 
Feuer ve rheor t worden sein. Dio Da t i e rung dieser öländischen Haus
gri inde s t immt gu t mit der Al tc rsbcs t immung der bekannten gotländischen 
Hausgr i inde ("kämpagravar ' ' . Huncngrähc r ) iiberein. die im al lgemeinen, 
wie es scheint, während des fiinftcn J a h r h u n d e r t s n. Chr. anfgegeben 
worden sind. 


