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LOJSTA HALL 

FÖRSÖK TILL REKONSTRUKTION AV HALLEN PA EN GOT

LÄNDSK GÄRD ERAN FÖRSTA ÅRTUSENDETS MITT 

AV 

G E R D A I! O K T H 1 U 8 oeh JOHN N I H L É N 

K
ämpagravarnas problem har under de senaste åren bli
vit alltmer aktuellt främst på grund av de utgrävningar, 
som gjorts på Öland och Gotland. Konstruktionsdetaljer 
ha därvid kommit i dagen, som i långt större utsträck

ning än tillförene ge möjlighet att få grepp om husens arkitektur 
och inre gestaltning. För forskarna på området har det också blivit 
ett önskemål att få göra en rekonstruktion på en utgrävd husgrund. 
Tack vare Lojsta Hembygdsförening blev denna önskan uppfylld 
sommaren 1932. På det vackra och ståtliga fornminnesområde, som 
föreningen inköpt och vårdar vid Lojsta slott (även kallat Stånga 
slott), ligger en bevarad hustomtning, i trakten kallad Lojstal den 
gamles hall. Den är den sista grunden av ett större komplex, som 
bortodlats. Rester av murar eller troligare västar kunna dock ännu 
spåras vid och i skogsbrynet mellan hallen och träsket. 

Hallgrtinden vid Lojsta är en god och väl bevarad typ i gruppen av 
medelstora kämpagravar med försträvade murar.1 Själva grunden mä
ter 26 meter i längd och 10 meter i bredd. Medtagas de kraftiga, stöd
jande Jordvallarna (av vilka den södra något skadats genom odling) 
bli måtten resp. 30 och 16 meter (se planen fig. 178). Murarna, 4—6 
dm. höga, äro lagda i gråsten med primitiv skalmursteknik och fyll
nad av jord och småsten; endast östra gaveln har en svagare konstruk
tion. Långsidorna äro svagt buktande, under det att gavlarna äro i 
stort sett raka; innervinklarna äro i det närmaste räta. Nedre delen, 
vid ingångsgaveln, har kraftigare regelbundna murar (jfr s. 353). In-

1 Don utgrävdes 1929 av fil. dr John Nihlén och fil. kand. Nils Nihlén. 
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gången ligger i den södra gaveln och är, som vanligt i denna grupp, 
tydligt markerad i grunden med särskilda "dörrposter" (här på tvären 
över skalmuren ställda gråstenar) och med en ovanligt vacker bro-
läggning, bestående av en stor sliten kalkstenshäll, 1,4X1,7 m. (fig. 
17!>). Innanför östra gaveln påträffades en mängd större och mindre 
gråstenar, vilka möjligen kunna ha rasat ner från muren, men som 
med hänsyn till att de mitt på gaveln bilda en halvcirkel också kunna 
vara dillagda, i så fall väl närmast som underlag för en sekundärt 
byggd anläggning, en brits vid inre gavelväggen (jfr eldhusens "al
tare"). Ungefär mitt på norra långsidan blodades cn -i in. lång sten
bänk, som knappast kan ha tjänat annat ändamål än att ha uppbu
rit högsätet (jfr s. 354). Läget mitt för härden bestyrker detta. 

Härden består av en 3 m. lång stenpall, flankerad av två starkt 
skörbrända kalkhällar, och fylld mellan dem av knytnävstora ste
nar — den vanligaste typen i dessa husgrunder. På båda sidor om 
denna härd ligga mindre svagt ovala härdar av kalksten och mindre 
gråsten med spår av en särskild skoning i kanten. De stora kera-
mikanhopningama särskilt invid det östra roset kunna tyda på de
ras huvudsakliga användning vid kokning. I golvet ligga två rader 
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Fig. 178. 
Plan av hallen vid Lojsta. 
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Fig. 179. 
Hallen vid Lojsta efter utgrävningen. Foto ATA. 

kalkstensplattor, vilka indelat hallen i tre skepp, av vilka det norra 
varit något bredare än det södra. 

Fynden voro nästan uteslutande lokaliserade till grundens östra 
hälft. De flesta fynden lågo i det undre lagret, men en del artefakter 
påträffades också i det övre, stenfyllda lagret samt i jordvallen. Av 
dessa saker äro några säkert medeltida, t. ex. tre pilspetsar av järn 
(av samma typ som de från Korsbetningsgraven), ett fågelformat 
beslag av järn och en del mindre järnföremål. De tillhöra 1300-
lalets senare hälft och antyda billiens, säkert tillfälliga, användning 
under denna tid, kanske i samband med strider omkring Lojsta 
slott, som enligt iakttagelserna i samband med utgrävningen av hal
len 1929 sannolikt är cn medeltida, ej en förhistorisk anläggning, 
som tidigare förmodats.1 Bland de ytligt liggande järnsakerna kun
na en kniv och en krok (för grytupphängning?) vara förhistoriska. 

I det undre lagret hittades omkr. 400 fragment av lerkärl, repre
senterande ett 10-tal olika typer och tider. Övervägande antalet låg 
omkring härden och öster därom. De flesta kärlen ha varit av grovt, 

i Jfr Fr. N o r d i n , Gotlands fornborgar, Mbl. 1881. Beskrivning till 
geol. kartbladet Hemse (v. Post—S. Lindqvists undersökning). 
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Fig. 180. 
Hallens gavelvägg rekonstruerad. Uppmätning. 

dåligt bränt gods. Några fragment representera enkelt profilerade 

urnor av ett nästan stenartat hårt material, tunt, väl bränt och dre-

jat. De synas tillhöra 300-talets stora keramikgrupp, 1 men från

varon av ornament gör en nä rmare datering vansklig. Huvuddelen 

av keramiken tillhör den äldre jä rnå lderns slut. Bland daterbara 

fynd kunna vidare nämnas tre fragmentariska tr issor av bränd lera, 

troligen sländtrissor, samt en del av botten i en lersil, föremål, som 

anses tillhöra 4—500-talen, men som i vissa fall synas gå tillbaka 

till 2—300-talen.2 En pär la av röd glasfluss tillhör samma tid lik

som en spelbricka av ben.3 vilken torde kunna dateras till 200-talet. 

I kulturlagret låg dessutom ett flertal sandstensstycken, använda 

vid slipning av eggverktyg och spetsar, etl par bearbetade bonföre-

inål (det ena troligen ett skaf t ) , delar av ett häs tkranium, djurben 

m. m. 

Fynden synas antyda att huset övergivits ungefär vid övergången 

mellan romersk järnålder och folkvandringstid, och att det anlagts 

senast under 200-talet. En nä rmare redogörelse för fynden kommer 

att lämnas i annat sammanhang. 

Då Riksantikvarien meddelade tillstånd till ett rekonstruktions-

försök av hallen, föreskrevs att fornminnet skulle bevaras intakt. 

i A l m g r e n — N o r m a n , Die ältere Eisenzeit Gotlands, h. 2, per. 
V : l . 

2 J o h n N i h l é n , En gård från äldre järnåldern på Gotland, Arkeo
logiska studier, tillägnade H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf 1932, sid. 79 ff., 
med litteratur (so särskilt A. N o r d e n , Östergötlands järnålder I med 
figurer). 

« Närmast lik ÄEG 444. 



/, O J S T A II A I. I. 347 

Fig. 181. 
Sektion av hallen vid andra stoljiparel från dörren. 

så att nybyggnaden kunde avlägsnas och grunden återställas i ur-
sprunligt skick. Med anledning därav lades skyddslager ovanpå val
larna, och där så behövdes för att dessa ej skulle rubbas förstärk
tes de med cement. Vallarnas yttre delar hade förskjutits av takets 
tryck medan byggnaden användes. Den ursprungliga härden täck
tes med stenplattor, likaså lades ett lager småsten över kokgroparna. 
Golvets ursprungliga yta blottades ej heller, med hänsyn till att 
besökarna då skulle kunna skada den gamla golvytan, utan även 
där bibehölls ett skyddslager jord. Däremot användes med veder
börligt tillstånd den ursprungliga stenen i dörröppningen, en stor, 
nött kalkstenshäll. 

Rekonstruktionen bygger i huvudsak på förutsättningar, som de 
ovan beskrivna lämningarna av husgrunden gåvo. Tack vare ut
grävningarna på Öland och Gotland under senare år har ett flertal 
intressanta rester av arkitektur från Lojsta-hallens tid blottats, och 
man hade sålunda ett tämligen stort material till jämförelse. Endast 
i några få fall måste en friare rekonstruktion (illgripas, och denna 
gjordes då på varje särskild punkt med tillhjälp av kända bygg
nadsformer från det första årtusendet eller, där sådana ej funnos, 
med stöd av gotländsk allmogearkitektur och andra ålderdomliga 
byggnadsformer, som bevarats på ön. Bland dessa intar givetvis det 
s. k. Bulverket i Tingstäde en särställning.1 Dess ålder och bety
delse kan ej här närmare diskuteras, men kommer att bli föremål 

1 A. Z e t t e r l i n g , Bulverket. Vägl. utg. gonom K. Vitt. Hist. och 
Antikv. Akad. nr 10, Sthlm 1929. 
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Fig. 182. 
Sektion av hallen vid femte stolpparet från dörren. 

för en mera ingående behandling i sammanhang med en utförligare 

publicering av hallbygget och därmed sammanhängande kämpa-

gravsproblem, som vi ha under arbete. 1 varje fall talar mycket för 

att man med visshet skall kunna fastslå, att Bulverket tillhör det 

första årtusendet av vår t idräkning, 

Den viktigaste frågan var givetvis takkonstruktionen. Val la rnas 

byggnad och sträckning visade, att väggar i vanlig mening ej fun

nits, och deras buktande linje synes här som på andra håll uteslutit 

ens en konstruktiv syllram. Detsamma gäller alla hittills kända 

svenska husgrunder från denna tid. Sidovallarnas byggnad visade 

å andra sidan att de uppförts för att mottaga elt ganska starkt tryck, 

medan ingångsgavelns vall hade karak tä ren av en kraftig grund

mur och den andra gaveln endast begränsades av en stenrad. Detta 

förhållande är vanligt i de gotländska husgrunderna . En närmare 

undersökning av olika komplex visade sålunda att denna planform 

varit synnerligen allmän. Flertalet av de husgrunder , som Nordin 

angivit sakna gavelvägg i ena ändan, men som ha gavelröste och 

ingång i den andra , torde sålunda med visshet kunna sägas ha haft 

samma gavelanordning som Lojstahallen.1 Därmed bortfaller också 

skälet för att dessa "gavellösa" hus skulle kunna ha varit av mega-

rontyp.2 

P å grund av g rundmura rnas eller val larnas beskaffenhet kunde 

1 F. N o r d i n , Gotlands kämpagravar, Månadsbl. 1886, 1888. 
2 G e r d a B o ö t b i u s. Hallar, Tempel och Stavkyrkor, Sthlm 1931, 

sid. 55. 
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Fig. 183. 
Interiör av hallen vid Lojsta. Kolo II. Svensson. 

man sålunda taga för avgjort, all sidoväggar av trä ej funnits. För 
takrekoiistruktionen gåvo stolpstödsgrundema den givna utgångs
punkten. De visade med ofrånkomlig klarhet två viktiga saker: stolp-
stöden Im oj stått i rak linje längs väggarna, och det ena sidoskeppet 
har varit avsevärt bredare iin det andra. Stolpslödens buktande linje 
omöjliggör, som tidigare påvisats, lunken pa cn rekonstruktion med 
långsgående åsar, direkt burna av stolparna.1 I ställd måste man 

1 G e r d a Ii o e I Ii i u s. a. a., sid. 17. 23, 39 ff. Detta rekonstruktion--
förslag har betvivlats sv N. L i t h b e r g (En takstolsstudie, Ark. studiet 
tillägnade II. K. II. Kronprins Gustaf Adolf 1932, sid. 246), som emellertid 
utgår 1'ran att rekonstruktionsförslaget skulle Innebära, "att stolparna burit 
en sparre" oeh således ej behandlar i a. a. och här beskrivna bockkonstruk
tion. Geni emot övriga Invändningar må framhållas, atl del här ej gälln-
primitiva hyddor utan arkitektur pfl storbönders ooh hövdingars gårdar un
der en period av bög kultur, då verklygshehiinill.it virke bevisligen torr 
koiiiinii (jfr aedan, sid 355). Etnologiskt och arkitekturhistoriskt material 
till belysning av problemet stolpstöttad as har med hänsyn lill dessa frågor 
sammanförts av G. B o é t h i u s , Bidrag till del nordiska timmerhusets 
historia, Ymer 1928, sid. 349 If. och Studier i den nordiska ttmmerbyggnads 
konsten, Sthlm 1927, sid. 19 ff. samt i a. a. sid. 7 oeh 30 11. 
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l ig . 184. 
Detaljer av gavelväggen. 

räkna med att stolparna burit tväråsar, på vilka långåsarna vilat. 
Man bör sålunda ha fått ett slags bockanordning, som bildade tak
konstruktionens stomme. Del avgörande lieviset för att så också va
rit fallet, framkom i Lojsta. Den hanbjälke, som skulle ha förank
rat de av stolparna burna långåsarna, måste nämligen på grund av 
sidoskeppens olika bredd med denna rekonstruktionsform ha kom
mit att ligga snett i rummet. Diskussionsvis framkastades från olika 
håll under rekonstruktionsarbetet att stöden kunde ha lutats mot 
långåsarna eller gjorts krokiga. Därigenom skulle den oregelbund
na placeringen av stolpgrundenia kunnat neutraliseras, men sido
skeppens olika bredd kullkastade möjligheten av en dylik rekon
struktion. 

Bockkonstruktionen uppbar sålunda långåsar, som i sin tur buro 
yttertakets spärrar eller takved. Tack vare bocken blev man obero
ende av den buktande linjen, vilken tydligen, åtminstone i flera fall, 
visat sig ha haft betydelse för inredningen. Nu är det givet att lång
åsen bör vila antingen på eller utanför stolpen, medan ett läge 
innanför stolpen skulle betyda en svaghet i konstruktionen, som 
kunde vara ödesdiger, då det gäller tak av så stora dimensioner 

\ v * 
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som hallarnas. Vid utgrävningen av Lojstahallen, liksom i flera 
andra fall, har det visat sig att dubbla stolpstödsgrunder funnits 
på flera ställen inom byggnaden. I Lojsta lågo dessa så, att på dem 
resla stolpar direkt stöttade långåsen på punkter, där denna kom
mit att gå innanför stolpen. Om dessa dubbelstolpar varit ursprung
liga, eller utgjort en senare konstruktionsförstärkning i likhet med 
vad Stenberger visat att förhållandet varit med hanbjälkstöd i öländ
ska hus från samma tid,1 torde på forskningens nuvarande stånd
punkt få lämnas oavgjort. 

Ett av de mest omdiskuterade problemen var huruvida kroppås 
funnits eller ej. Taktypen med och utan kroppås synes på säkra 
grunder kunna antagas ha förekommit sida vid sida.2 Utgrävningen 
av Stavers hall i Burs, Gotland, antydde, att kroppås möjligen fun
nits, medan man i flera fall, såsom i Bings i Hejnum och andra got
ländska gårdar måste utgå från att flera byggnader ej blott saknat 
stolpstöd, utan även kroppås. Skulle kroppås ha funnits i Lojsta, 
måste denna ha burits av dockor, som ridit bockarna. Man skulle 
då emellertid vänta några mittstöd från grunden och även möjligen 
sekundära stödkonstruktioner under tväråsarna i likhet med de 
nyss nämnda öländska husens. Något avgörande bevis mot kroppås 
innebär saknaden av åsstöd naturligtvis ej, men då båda formerna 
voro möjliga, var den naturligaste lösningen den, som planen obe
tingat tydde på. Takstolskonslruktionen måste dock i båda fallen ha 
byggt på bocken som konstruktiv faktor. 

Vad taket och dess yttre täckning angår, så finnas tydliga och 
ofrånkomliga bevis inom det gotländska materialet för möjligheten 
av den konstruktion, som valdes. I Stavers hall blottades vid ut
grävningen större partier av det nedrasade yttertaket, och detta be
stod av tätt liggande grovt rundvirke. Därpå låg ett tjockt lager av ett 
pulverartat stoft, som att döma av de ännu ej helt avslutade analy
serna utgjorde rester av multnat sjö- eller myrgräs. Nu är ag ett 
av do klassiska taktäckningsämnena på Gotland, och man kan allt
så med lill visshet gränsande sannolikhet påstå, att det vegetativa 
ämne, som täckt taket, varit ag. T Stavers hall fanns utmed och 
innanför hallens väggar stora kalkstensflis, vilka uttytts såsom tak-

1 S t e n b e r g e r , öländska husgrunder från järnåldern, Fornv. 192S. 
1929. 

2 G e r d a B o é t h i u s . a. a., sid. 42. 43. 



352 G E R D A B O É T H I U S O C H J O H N N I II L E N 

täckningsmaterial. Det var dock ej tillräckligt för att täcka hela ta
ket, och vid närmare eftertanke synes det mer sannolikt, att dessa 
flisor legat som tyngder på agen utmed takets nederkant. Liknande 
anordningar kan man ännu se på olika håll på Gotland å de enbart 
av ett tak bestående skjul, som ännu användas, och som tidigare 
haft stor utbredning och tjänat olika ändamål, från fiskebodar till 
get- eller tårhus och redskapsskjul eller källaröverbyggnader. Kund-
virket i Stavers hall var närmast att betrakta som takved, sålunda 
ej som spärrar. Om spärrar funnits där, i likhet med vad som anta
gits, skulle dessa ha legat parvis mot åsen, sannolikt över stolpstöds-
paren.1 De sistnämndas skeva placering gör emellertid en dylik kon
struktion svårutförbar, ja knappast trolig. I Lojsta stannade vi så
lunda för enbart takved, enligt don tradition, som ännu levt kvar 
ända fram till våra dagar på ön. 

På frågan om var taket skulle sätta an på vallarna gav hus
grunden, som redan antytts, ganska tydliga svar. Fyndplatserna 
för husgeråd, verktyg m. m. visade, att innevånarna i hus av denna 
typ använt de bänkar eller hyllor, som vallarna bildade. Dessutom 
hade ju takets tryck förskjutit vallarnas yttre del på ett par ställen. 
Agtaket lades enligt gammal gotländsk tradition. Som en del av 
taket kan inan utan vidare betrakta den bakre gaveln, som endast 
bildade ett slags igenfyllnad mellan sidotaken. Dess byggnad gjor
des i enlighet med det sätt, varpå gotländska valmtak i allmänhet 
konstrueras. En god ledning lämnade därvid primitiva lador av 
stolpvirke med halmtäckning och flera av valmtaken på Fårön och 
andra delar av Gotland. Rund virket ställdes i Lojsta något tätare 
av praktiska skäl och i likhet med sidotakfallens rundvirke, vilket 
ju efterbildade taket i Stavers hall. 

Större svårigheter erbjöd emellertid ingångsgaveln. Den ordnade 
breda grundmuren syntes utan vidare tyda på att cn verklig vägg 
funnits där. Stöd för detta antagande lämna utgrävningar på andra 
håll. Av särskilt intresse är därvid hustomtning I i Brostorp, Öland, 
som haft en av stolpar flankerad dörröppning i ingångsgaveln. 
Stolphål saknades i Lojsta, raen portanordningen var i övrigt myc
ket lik den samtida i Brostorphallen. Sålunda fanns i båda fallen 
(liksom i flera andra) en nött kalkstenshäll i dörröppningen i gol-

1 G e r d a Boet b i as, a. a., sid. 20. 
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vets nivå, som visade att tröskel ej funnits. Dörren rekonstruerades 
därför med två stolpar. 

För gavelväggen i övrigt följdes i princip gamla gotländska kon
struktionsformer. Såväl i de nyss nämnda, enbart eller så gott som 
uteslutande av ett tak bestående skjulen, som i gamla lador, är det 
vanligt att väggens nedre delar bestå av resvirke, medan gavel
röstets spets ovanför en liggande till takstolen hörande bjälke består 
av liggvirke. Ibland är liggvirket nederst och resvirket i spetsen. 
Det vill dock synas som om denna konstruktion genomgående är 
senare. Ovanför den yttersta av tväråsen, som bär långåsarna, bygg
des sålunda rostet av grov plank, medan de nedre delarna uppfördes 
av resta klyvor, som ej späntades i varandra utan ställdes kant i 
kant i en syll. Det föreföll nämligen, som ovan sagts, sannolikt, att 
den nedre delen av hallen, vars grundmurar liksom gavlen hade 
en annan karaktär, varit behandlad mera som en enhet för sig. 
Medan sålunda vallarna i övrigt, som ovan påvisats, ej kunna 
tänkas ha bildat underlag ens för en konstruktiv syllram, så före
föll det möjligt att takveden i denna del av byggnaden gått ned i 
en bjälke, som varit hopknutad med gavelsyllen, och detta sålunda 
skulle förklara den mera ordnade grundmuren. 

Gaveln i sin helhet med syll och resvirke har en direkt motsva
righet i den ena väggen i Gokstadskeppets gravhus. Den ospåntade 
stavkonstruktionen i syll finnes även där. Virket i detta gravhus 
är delvis sekundärt använt,1 och möjlighet finnes därför för en 
mycket tidig datering av den sortens stavresning. Även i Bulverket 
förekommer koiistruktionsformer, som visa prov på utvecklad stav
konstruktion och skiftesverk samt knuttimring. I alla dessa fall är 
det fråga om utvecklade konstruktionsformer, i Bulverket med för
finad ytbehandling och eleganta fogtyper, som på många sätt ut
göra analogier till de norska skeppens timmerformer. Fogarna med 
sina nålar — spunningar — lånades i Lojsta från gotländska bulhus 
och med dem besläktade former i Bulverket. Stavarna ställdes i syl-
lens spunning efter samma princip, som de stått i Hemse stavkyrka, 
där staven med en fjäder sköt ned i nåten, medan dess liv skyddan
de täckte fogen. Det är en gammal timmerform, som levt kvar i 
blockhustekniken, i gåtarna, under hela medeltiden och på sina håll 

1 Enligt vänligt meddelande av prof. A. W. Brogger. 

23 — Fornvännen 1933. 
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ändå längre.1 I princip motsvarar anordningen det fogskydd, som 
i äldre skiftesverk plägar finnas vid syllen, där den ej huggits 
med fogskydd i ett block. I alla gamla nordiska skiftesverksområden 
förekommer denna timmerform, och den är särskilt utmärkande för 
Gotlands skiftesverkshus, de s. k. bulhusen, där den kallas "laus-
holt" (lysholt). Sigurd Erixon har nyligen i en översikt över väst
götskt skiftesverk framdragit intressanta gamla exempel från Väs
tergötland.2 Timringsformen heter här "svallskitte". Hade Lojsta-
hallens gavel haft liggvirke i nedre delen, skulle syllen givetvis re
konstruerats med lausholt. Köstet av liggande plank kom emellertid 
att, så som gaveln nu gjorde, ligga så väl skyddat, att någon anled
ning att använda timringsformen vid hanbjälken knappast kan ha 
förefuniiits. 1 de gavlar, som byggts enligt dylikt system, har laus
holt ej heller iakttagits. Skiftesverk av den art, som förekommer i 
bulhusen, är emellertid av allt att döma mycket gammalt på Gotland. 
Sålunda ha typiska bulhusformer imiterats i sten under medeltidens 
äldre skeden. 

Dörren är gjord efter gamla gotländska dörrar. De ålderdomliga 
gångjärnen och de ej ilaxade, med dymlingar fastade nararna äro 
direkt kopierade efter ladan från Biskops i Bunge museum. Låset 
är ett vanligt enkelt Irälås, som stängts med tränyckel. Meningen 
var att göra ett mera komplicerat trälås, av den art som de på Got
land funna gaffelformade nycklarna från vikingatiden (Gotlands 
fornsal dep. C, 180) hört till. Dylika lås kan man nämligen ännu 
finna i användning i gotländska sjöbodar. 

Fyndens fördelning inom hallgrunderna visa, att byggnadernas 
innevånare använt de bänkar, som bildades av vallarna inne i hal
len. Det är därför klart att dessa måste ha varit inpallade, och av
sikten är också att göra det. Högsätet torde även det varit behandlat 
som en bänk. I husgrunden i Alunda i Uppland finnes en alldeles 
analog anordning med tydliga spår efter stolpar. Sagornas uppgif
ter om högsätesstolpar tillhöra visserligen en senare tid än Lojsta. 
och även Alundahallen torde stamma från en senare period, men 
det förefaller dock sannolikast, att denna bänkform är mycket gam
mal. Rekonstruktionen av högsätet följde i princip Kungsårabän-

1 G e r d a B o é t h i u s , Studier i den nordiska timmerbvggnadskon-
sten, Sthlm 1926, sid. 76. 

2 Västgötagårdar. Sthlm 1932, sid. 134, 135. 
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ken. Stolparnas förebilder äro närmast vikingatidsstolpar, men de
taljerna imitera äldre former. Djurhuvudena äro tagna från bild-
steneu från Eskelhem i Gotlands fornsal (600-talet?) och fritt be
handlade av timmermännen, med ledning av andra samtida djurhu
vuden, som finnas på beslag och äro utförda én ronde bosse (ex. 
Gotl. fornsal C. 4670). I timmerarbetet förekomma endast gammal-
nordlska timmerformer, som möta i de äldsta kyrkorna (exempelvis 
i stavkyrkor och även i den romanska takstolen i Garde) samt i den 
äldsta norska tinimerbyggnadskonsten. 

Allt timmerarbete är gjort med enkla verktyg, som alla torde ha 
funnits under det skede, som hallgrunderna stamma från. Sannolikt 
voro de gamla hallarna mera elegant utstyrda och hade att uppvisa 
finare (immerarbete än i rekonstruktionen av Lojstahallen. Verk
tyg och virke från perioden vittna tydligt därom. Fyrkantbilat, 
väl behandlat virke i Stavers hall visar även på samma sak, och 
den till raffinemang gränsande träbehandlingen i de norska skep
pen jämte våra egna båtfynd gör det utan vidare klart, att en gam
mal tradition funnits på timmerbyggnadskonstens område. I Lojsta 
gällde det emellertid i första hand att få upp ett konstruktivt skema 
för en av hustyperna i de gamla byarna. Fortsatta utgrävningar av 
kämpagravsgrunder, gjorda med vaken uppmärksamhet på de bygg-
nadshistoriska problemen och utnyttjande don moderna kemins alla 
resurser för analyser komma utan tvivel att medföra ökad kunskap 
om denna period i vårt folks historia. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G. 

GERDA BOÉTHIUS und JOHN N I H L É N : Die Halle zu Lojsta. 

Versuch einer Rekonstruktion der Halle eines gotländischen Hofes 

aus der Mitte des ersten Jahr tausends . 

1929 wurde bei dem sog. ''I^ojsta slott" (Schloss Lojsta) auf Gotland ein 
Hausgrund ("kämpagrav", lliinengrab) der älteren Eisenzeit ausgegraben. 
Er war 26 m läng und 10 m breit mit primiliven Feldsteinmauern, die an 
der Aussenseite durch kraftige Erdwälle verstärkt waren. Der Hausgrund 
hatte c-dnen oftenen Herd in der Mitte, 9 Paar Pfostenstiitzen aus Kalkstein 
sowie schwach gebuilitele Längsse ilen. Das Haus diirfte, den Funden nach 
zu urteilen, während des 3. Jahrhunderts aufgefiihrt und im 5. Jahrhundert 
verlassen worden stin. 

Auf diesem Hausgrund wurde 1932, auf Koslen des Lojslaer Heimatvereins, 
ein Haus crbaut, das tine Rekonstruktion darstellt, welche sich auf das Er-
gebnis ähnlieher Ausgrabungen und auf erhaltene ältere Holzanhitektur 
grundel. Ilas Gebäude wurde in der Weise konstruiert, dass das Dach (aus 
dicht zusainmensteh enden Latten) direkt auf der Aussenseite der Mauer 
rulile; bei Grabungen sind Funde oft in und auf der Mmier genuicht worden, 
woraus hervorgeht, dass diese in das Haus hineingeragt hat. Die Dachpfo-
sten, deren Lage die Pfostenunterlagen auswiesen, trugen Querbalken, die 
dann ihrerseits die Längsbalkon trugon (Abb. 182, 183). Die gesehweifte 
Linie der Pfostenstiitzen machte eine Rekonstruktion mit Pfosten, die die 
Daehbalki n direkt get ra gen hatten, unraöglieh. Der Giebel an der Eingangs-
sc-ite wurde rekonstruiert mit Sehwello und strhendem Holz unten und liegen-
di-m Holz dariiber (Abb. 180) nach Vorbilderu älterer gotländischer Holz-
arehitektur und vorgesehiebtlieher Bauten, z. B. des Grabhauses des Gok-
stadscbifffrs. Die Ständer stehen in dor Sponung der Sehwellen naih dem-
solben Prinzip, wie sie in der Stabkirehe von Hemse gestanden haben. Das 
Dach wurde mit Knojifgras (Cladium marisens) nach altcm gotländisi In m 
Braueh gedeekl. 


