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EN JÄRNÅLDERSGÅRD PÅ NORRA ÖLAND 
AV 

MÅRTEN STENBERGEB 

D
en karakteristiska fornminnestyp, som de öländska »jät
tegravarna» utgöra, är i stor myckenhet representerad 
på den långsmala, norra delen av ön. De flacka, hed-
artade områdena här uppe, framför allt förekommande 

på öns östsida och numera nyttjade som betesmarker, äga sålunda 
ofta en rikedom på husfiindament av varierande storlek och skic-
kelse, emellanåt belägna enstaka men ofta samlade i betydande agglo-
merationer av byliknande karaktär. Husgrunderna äro med förkär
lek knutna till den östra kusten, vars talrika småvikar och natur
liga ankarsättningar synas ha dragit bosättningen till sig. Även 
längst uppe i norr, i den stora Bödaskogen, finner man talrika för
historiska husgrunder av antytt slag. Det är emellertid klart att den 
fördelning av dessa fornminnen, som numera kommer till synes med 
en utpräglad koncentration till den östra kuststräckan, ej ger en i 
alla avseenden korrekt bild av den forntida bebyggelsens utbredning, 
enär byggnadslämningarna i inlandets ur ocllingssynpunkt mera 
tjänliga marker i vida högre grad måste ha blivit borttagna än vad 
fallet varit på de magra hedarna utmed den stormpiskade stranden av 
Östersjön. 

1 en tidigare framställning1 har jag haft tillfälle hänvisa till en 
osedvanligt väl bibehållen och vacker husgrundsgrupp vid Valsnäs 
i Lots socken och jag har där jämväl omnämnt ett ej mindre viktigt 
bebyggelsekomplex vid Södra Greda i Föra socken, vilket jag först 
stiftade bekantskap med 1930 under en flygrekognocering efter den 
öländska ostkusten. Denna grupp var dock känd redan på 1870-
talet av fyrmästare R. Siden, vilken delvis avtecknat den.2 På Sidens 
tid var antalet husgrunder här betydligt större än vad nu är fallet. 

1 M å r t e n S t e n b e r g e r , Öland under äldre järnåldern. Sthlm 1933. 
1 Anteckning i A. T. A. 

1 Pol ovännen ly.'i.i. 
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Fig. 1. 
Plan av husgrundsområdet vid Södra Greda, Föra s:n. 

Fornminnesområdet är beläget på krönet av en markerad grusas 
omkring 1 500 m. ostsydost om Södra Greda by och helt nära stran
den av Östersjön. Åsen bildar i sin fortsättning en omkring 1 300 
m. lång, flack udde, vilken i sydostlig riktning springer ut i havet. 
Denna udde utgör den naturliga vågbrytaren till en liten, numera 
starkt igengrundad vik. På något avstånd norr och söder om bo
platsen påträffas många husgrunder, liggande antingen ensamma el
ler i smärre grupper. Terrängen utgöres av hedartade, blockrika be
tesmarker, bevuxna med låga bestånd av ene och hagtorn. Norr och 
nordväst om fornminnesfältet förekommer trädvegetation av lund-
karaktär. I väster är odlad mark. 

Såsom fig. 1 visar äger det forna bebyggelseområdet i våra dagar 
tillhopa tretton husgrunder (1—XIII), utspridda över en yta av om
kring 300 m:s längd och 170 m:s bredd. Gruppen omgives på sed
vanligt vis av ett rikt förgrenat nät av raserade murar. Det fram-
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Fig. 2. 
Husgrunderna X—XI och XII-XIII & Södra Clredafftltet. 

Flygfotografi frän 300 meters höjd. 

går klarl av husgrundernas fördelning över detta stora område, att 
de måste utgöra återstoden av ett slags primitiv gruppby, de ha med 
andra ord bildat flera gårdar, ej tillhört blott en enda gårdsanlägg
ning. Den slutna karaktär, som sålunda t. ex. kännetecknar grun
derna XII och XIII längst i öster med de två nära intill varandra 
sammanryckta och i vinkel liggande husen jämte de bredvidliggande 
små fåll-liknande inhägnaderna, vill man rent a priori anse som 
lecken på att dessa grunder bildat en gård. Av de två husen är det 
ena (XII) fullt slutet, medan det andra (XIII) saknar gavelmur i 
Södra ändan (gruppen återfinnes längst ned till höger på flygbilden 
fig. 2). Strax sydsydöst om husgrund XII ligger en hästskoformig 
inhägnad med ingångsöppning i väster, representerande en invid de 
gamla gårdarna av föreliggande slag ofta återkommande inhägnads-
anordning, vilken med all sannolikhet tjänstgjort som fålla för 
mjölkning av husdjuren.3 

Från och öster om denna husgrupp leder en av raserade sten
murar kantad »gata» först i nordlig och därefter i västlig riktning 
fram till en annan isolerad husgrupp (X—XI) med nära nog full-

:1 Jfr M å r t e n St e n b c r g e t, a. a., s. 94, 95. 
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komligt samma plangivning som den ovannämnda. De båda husen 
ligga nära sammanryckta och i vinkel; det ena (X) äger runt om 
gående grundmur, under det att det andra (XI) är öppet i ena ga
veländan (gruppen synes överst till vänster på flygbilden fig. 2). 
Jämväl dessa två husgrunder torde markera en gårdsanläggning. 

Sydväst härom ligga i en tät klunga husgrunderna II—VIII. Dessa 
grunder upptaga krönet av den ovannämnda grusåsen, vilken forme
rat husens radgruppering. På något avstånd härifrån åt norr ligger 
i isolerat läge husgrund I, en välbevarad, i tvenne rum indelad ruin, 
vilken med sin sydöstra, utan gavelmur försedda ända nära ansluter 
sig till en vacker och väl synlig fålla av kvadratisk formgivning. 
Längst i söder påträffas så slutligen ännu en ensamt liggande 
grund, hus IX. 

Bland de här sist nämnda grunderna är framför allt nr V värd 
ett ögonblicks uppmärksamhet. Den är omkring 32 m. lång (yttre 
mått) och förmedelst tvenne tvärmurar indelad i tre rum samt för
sedd med öppen gavel mot sydost. Hopbyggd med dess södra lång
sida ligger den lilla grunden VI. Konstruktionen med rumsindel
ning och öppen gavel i ena ändan har grund V gemensam med grund 
I, vars öppna gavel vetter mot den karakteristiska kvadratiska fål
lan. Husgrund V äger visserligen ej någon fålla i sin omedelbara 
förlängning, men en rektangulär inhägnad finns omedelbart söder 
om husets sydöstra del och utan tvivel har denna haft en med den 
kvadratiska muranordningen eller fållan utanför hus I besläktad upp
gift. Det enrummiga huset med ena gavelväggen öppen och direkt 
övergående i en fållartad utbyggnad är bland Ölands »jättegravar» 
en helt vanlig företeelse.4 I dessa sistnämnda fall föreligga inga 
tvivel om att husen varit fähus med anslutande fållor. När vi nu 
finna samma betecknande utformning hos i två eller flera rum in
delade hus kan detta näppeligen innebära någonting annat än att 
dessa byggnader fyllt besläktade funktioner, även om de ej uteslu
tande fungerat som skyddshus för kreaturen. Med andra ord, hus 
av den typ, som grunderna I och V åskådliggöra, i det förra fallet 
med en indelning i tvenne rum, i det senare med tre rum, och båda 
kännetecknade av öppen gavel åt ena hållet i nära eller omedelbar 
anslutning till en fåll-liknande inhägnad av sten, böra ha hyst såväl 
fähus som människoboningar under samma tak, en konstellation, 

* M å r t e n S t e n b e r g e r , a. a., s. 108 ff. 
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Fig. 3. 
Planer och längdsektioner av husgrunderna XII—XIII. 

som redan tidigare har kunnat konstateras på öländska järnålders-
gårdar och som utgör en beaktansvärd, principiell motsats till de 
gårdar, vilka — liksom i föreliggande husgruppering — inom en 
och samma habitation synas ha ägt boningshus och fähus under 
var sitt tak. 

Grunderna II—VIII torde ha utgjort åtminstone två gårdar. Hus
grund IX, som ligger skild från de övriga, kan ensam ha bildat en 
gård eller ingått i en större komplex, vars övriga enheter blivit bort
tagna vid uppodlandet av den öster om grunden belägna åkern. Även 
hus I har möjligen bildat en särskild gård. 

Liksom oftast är fallet på norra Öland äro husgrunderna på denna 
plats byggda av mycket stora gråstensblock, varigenom de redan på 
långt håll tilldraga sig uppmärksamheten och i vissa fall äga en 
om gravar erinrande stensättningsliknande karaktär. Även materialet 
i de omgivande, raserade stenmurarna synes till större delen ha ut
gjorts av gråstensblock. 

Sommaren 1933 bereddes mig tillfälle att företaga undersökning 
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Fig. 4. 
Husgrund XII från öster efter utgrävningen. 

av husgrunderna XII—XIII (fig. 3). Båda voro såsom även fram
går av flygbilden fig. 2 väl synliga redan före utgrävningen. Som 
tidigare blivit nämnt ligga de i vinkel med varandra. Avståndet mel
lan dem uppgår till 5,5 m. 

H u s g r u n d X I I , till vilken vi först vända oss, är orienterad i 
västnordväst—ostsydost. Den äger präktiga murar av högt över 
markytan uppstigande gråstensblock, lagda i dubbla parallella rader. 
Mellanrummet mellan stenraderna är fyllt med mindre stenar, grus 
och jord. Den yttre murradens stenar äga en höjd av intill 80 cm 
— i allmänhet uppgår deras höjd till omkring 50 cm — medan inner
väggens stenblock ha de ansenliga dimensionerna av intill 75 cm i 
höjd och över 1 m i längd (fig. 7, 8). Att döma av de förhållandevis 
obetydliga raskvantiteter, som funnos invid murarna, ha dessa ur
sprungligen varit blott föga högre än vad de nu äro. Troligt är att 
de högsta stenblocken i stort sett markera den ursprungliga höjden, 
vilken då bör ha varit ungefär 3/4 m. Murbredden är högst 1.9 iu. 

Till planen är husgrunden rektangulär, men den äger så starkt av
rundade ytter- och innerhörn att den får en dragning åt oval form. 
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Detta förstärkes jämväl därav att långsidornas väggar äro något 
utåtsvängda. Husets största yttre längd uppgår till 18,25 m, största 
yttre bredden till 9,6 m. 

Blott en dörr hade fört in i den stora byggnaden. Den låg på östra 
gavelväggens mitt. Dess norra mursida var nu delvis förstörd 
därigenom att grundstenarna kommit i oordning, men det kun
de likväl konstateras att dörren haft en ungefärlig bredd av 1,75 m. 
Några små kalkstenstlisor, återstoden efter en stenläggning, lågo 
i dess botten. Dörren hade emellertid ej lett direkt in i huset. Det 
visade sig nämligen att detta på kort avstånd från dörren genom en 
intill 2,15 m bred tvärmnr, lagd i vanlig skalmursteknik, varit in
delat i tvenne rum, dels ett yttre med en storlek av blott 2,5 X 5,75 m, 
och dels ett inre, vilket hade en längd av 10,75 och en största bredd 
av 6,2 m. Mitt på tvärmuren fanns en stenlagd dörröppning. c:a 
90 cm bred (fig. 4). Detta innebär med andra ord att huset, vilket 
vi ha grundad anledning betrakta som boninghus (sid 15), varit 
utrustat med en liten förstuga innanför ytterdörren, en anordning, 
vars praktiska betydelse är uppenbar, men som hittills ej med sä
kerhet kunnat konstateras i något annat undersökt Ölandshus av 
detta slag. Då tvärmuren stöter stumt till långmurarna på ömse si
dor synes härav framgå, att förstugan utgör en sekundär tillfog-
ning, framtvingad av behovet att få ett skydd för den inre delen av 
huset. Åtgörandet är helt naturligt och torde spontant ha kunnat 
komma till stånd inom vilken hustyp som helst, vars ändamål varit 
att utgöra boningshus, men dess konstaterande här är av största 
intresse, då det finns skäl förmoda att liknande små förstugor även 
funnits i andra hus av »jättegravstyp», fastän inga säkra bevis här
för tidigare kunnat företes. En nära motsvarighet på Gotland utgör 
det av F. Nordin undersökta hus A vid Rings i Hejnnms socken, 
men här är dock den i norr befintliga förstuguartade avdelningen av 
större dimensioner och fynden i densamma förefalla jämväl antyda 
att den haft mera karaktären av ett särskilt rum.5 Även i sten- och 
jordhusen på det norska västlandet ha vi exempel på liknande bygg
nader med särskilda förrum.6 

T motsats till det inre, stora rummet, vilket hade ett slätt golv av 

5 F. N o r d i n , Gotlands s. k. kämpagrafvar. Månadsblad 1886, 1888. 
" J. P e t e r s o n , Lista i förhistorisk tid (i A. Be rge , Lista), s. 206 ff. 

Tonsborg 1926. — Jfr även M. S t e n b e r g e r , a. a., s. 166. 
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Fig. 5. 

Husgrund XII från Väster efter utgrävningen. 

hårt packat, grovt grus, var golvet i den något utåt sluttande för
stugan uppfyllt av en mängd, tydligen till stod del i ursprungligt 
läge liggande, rundade stenar, mellan vilka här och var kalkstens
hällar blivit lagda i utjämningssyfte. Dörren i tvärmuren var sten-
lagd i botten och från den hade dessutom en stenlagd gång. nu 
mycket förstörd, lett fram till den yttre dörröppningen (fig. 6). 

Innanför förstugan befann sig så boningsrummet (fig. 4—5). Gol
vet bestod som nämnts av grovt grus, hårt sammanpackat, och på 
ungefär 4 m:s avstånd från dörren låg i rummets mittlinje en sön-
derbränd eldstadshäll av kalksten i omedelbar anslutning till en 
ovalformad eldgrop. Denna eldstadsanorclning är karakteristisk 
för de öländska »jättegravar», vilka visat sig ha utgjort bonings
hus. Hällen, som vilade på en stenpackning något över det om
givande golvets nivå, hade en längd av c:a 1 m och en största bredd 
av 80 cm. Den med brandmörja och skörbränd sten fyllda gruvan 
hade en längd av 1,4 och en största bredd av 1,2 m. Dess djup var 
endast 10—15 cm. I gruvan hittades ett mindre antal brända benbitar. 
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Fig. 6. 
Dörröpjmingarna och flisläggningen i hus XII. 

På ett avstånd från vardera långväggen av 0,75—1 in och parallellt 
med dessa påträffades en rad hål, i vilka fristående stolpar för ta
kets uppbärande haft sin plats (fig. 3, 7). Varje rad innehöll fyra 
stolphål, omgivna av kantställda och i jordgolvet hårt neddrivna ste
nar. Hålens djup uppgick till 20—30 cm. Hålen äro få i jämförelse 
med vad fallet är i andra undersökta öländska »jättegravar» av bo
ningshuskaraktär. Omedelbart väster om eldstaden och i husets mitt
linje påvisades ett par kantställda och i vinkel stående stenar, vilka 
med största sannolikhet markera ett inre stolphål. Stolpen på denna 
plats bör antingen ha varit avsedd att understödja takets nocklrä 
eller också har den haft någon uppgift vid eldstaden — att bära en 
grytgalge eller dylikt. Den kan givetvis ha fyllt bådadera dessa 
funktioner. 

Stolphålen bilda ovanligt raka linjer, ett förhållande, som skulle 
kunna innebära att de i dem ställda stolparna, liksom de av dessa 
burna åsarna, varit av rakt virke, med andra ord barrträdsvirke, 
detta i motsats till lins med oregelbundet liggande stolphålsrader. 
vilka sistnämnda tvivelsutan hänvisa på förekomsten av krokvuxet 
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Fig. 7. 

Hus XII; detalj av södra murens innersida. 

byggvirke, sannolikt lövträ. Vi befinna oss även här i en trakt av-
Öland, där barrträdsvegetation torde ha förekommit under järnåldern 
(jmfr sockennamnet Föra, skrivet 1285 [dat. plur] de Fyrum7). 

Trots ivriga efterforskningar kunde däremot inga stolphål påvisas 
vare sig i stolpradernas förlängning i förstugan eller invid de båda 
ingångsöppningarna. Det är likväl förenat med största grad av san
nolikhet att ett stolphålspar funnits i det yttre lilla rummet, men det 
fanns ingen möjlighet att i golvets orediga stenrammel avgöra dess 
belägenhet. Att stolpar — clörrgåtar — funnits vid dörrarnas inner
sidor är utom allt tvivel med hänsyn tagen till de iakttagelser, som 
kunnat göras i andra öländska husgrunder (Brostorp, Bönnerum, 
Övetorp). Det är dock ej sagt att dörrstolparna behöva ha varit jord-
grävda; de kunna mycket väl ha stått på sten. 

Det kunde ej med säkerhet avgöras, huruvida huset brunnit ned 
eller ej. Små bitar av kol funnos allmänt över hela golvet, men dessa 
bitar förskriva sig möjligen från eldstaden. I fyllningen i husets 

7 H j . L i n d r o t h , Härads- ooh BOckermamnen Inom södra delen av Kal
mar län. Södra Kalmar län I I . Kalmar 1926, sid. 9. 
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västra del hittades tvenne förkolnade, omkring 7 cm tjocka och 75 cm 
långa trästockar, vilka till följd av deras läge kunna tänkas härröra 
från takresningen. I södra stolphålsradens andra stolphål från 
väster räknat hittades också några kolbitar. Förekomsten av dessa 
sistnämnda kolstycken kan innebära att huset blivit eldhärjat, men 
då kolfynden voro så få och lågo så spridda, som de gjorde, torde 
det likväl vara riktigast att lämna frågan öppen. 

Fynden voro i denna husgrund mer än vanligt fåtaliga. Tänder 
och ben av husdjur, inalles ett 50-tal fragment, hittades här och var 
på golvet, särskilt i husets inre del. I nordvästra hörnet låg på gol
vet en samling lerkärlsbitar (2), tydligen härrörande från ett och 
samma kärl. Samtliga voro utan ornering. Till form, färg och kva
litet äga de sina fullkomliga motsvarigheter i de kokkärl och kärl
fragment, vilka blivit framtagna i husgrunder på mellersta Öland. 
Enstaka lerkärlsbitar funnos även på andra ställen i det inre rum
met. Vidare påträffades invid det västligaste stolphålet i södra ra
den ett antal järntenar (1), jämväl överensstämmande med sådana 
som blivit funna i andra öländska husgrunder; vid södra långmn-
ren fanns en liten nit av järn (3), vid den norra en i mitten genom
borrad, defekt trissa av bränd lera (4), också den ett helt vanligt 
inventarium i de öländska husen, samt slutligen vid södra väggen ett 
bryne av sandsten (5). 

I sållet tillvaratogs ytterligare ett antal små, oornerade lerkärlsbi
tar, några järnbitar samt slutligen ett litet lerkärlsfragment med or
nering, det enda föremål, vilket över huvud taget kan lämna en led
tråd för tidsbestämningen. Fragmentet är helt obetydligt med en 
längd av 3 samt en bredd av intill 1,8 cm. Dess tjocklek är ej fullt 
(5 mm. Till färgen är det svart, godset är fint, väl slammat samt hårt 
bränt, ytan är något glättad. Det kärl, från vilket detta stycke här
rör, har säkerligen haft annan uppgift än de ovan omtalade enkla 
kokkärlen. Det bör ha varit ett finare utarbetat och bättre bränt 
bordskärl, varpå jämväl den enkla Orneringen antyder. Orneringen 
utgöres av en rad tättställda små kvadrater, intryckta i lermassan 
med ett stämpelinstniment. Ornamentet är visserligen enkelt, men det 
är av ett helt karakteristiskt slag, som låter sig hänföra till en be
stämd del av järnåldern, inom den med rikt varierande stämpel
ornering prydda gotländska keramikgmpp, som kännetecknas av sin 
kannliknande form och som tillhör yngre romersk järnålder samt 
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Fig. 8. 
Hus XII; detalj av norra murens innersida. 

begynnande tolkvandringstid, uppträder detta ornament under den 
romerska järnålderns senare del (jmfr t. ex. Ä. E. G., fig. 486, 486 a) 
för att leva vidare under åtminstone ett par århundraden. Dess fram
trädande under romersk järnålder torde ha skett tämligen sent, tro
ligen först under 300-talets förra del. Från en grav vid Kylver, 
Stånga socken på Gotland, daterbar till 400-talet (S. H. M. 
inv.-nr 13436 A: 4), föreligga några lerkärlsbitar med samma orne
ring. Något lerkärl från Öland med denna ornering känner jag ej. 
Med stöd av ovanstående kunna vi med tämligen stor grad av säker
het datera det i husgrund XII vid Södra Greda runna keramikfrag
mentet till i stort sett samma tid — yngre romersk järnålder — folk-
vandringsticlons början — men någon snävare tidsbestämning är na
turligtvis ej tänkbar att få till stånd. I övrigt kan man givetvis ej 
bygga mycket på ett fynd som detta. Det enstaka lilla föremålet kan 
ej säga någonting bestämt om tidpunkten för byggnadens läggande i 
ödesmål, men det är likväl av största intresse att konstatera att det 
enda föremål, som låter sig någorlunda tidsbestämmas, tillhör samma 
epok som i andra öländska »jättegravar» tillvaratagna, daterbara sa-
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Fig. 9. 
Husgrund XIII från söder efter utgrävningen. 

ker. Det övriga, odaterbara materialet utgör därjämte en fullkomlig 
upprepning av inventariet i tidigare undersökta hus. Längre kunna 
vi i detta avseende ej komma. 

Vi övergå härefter till det bredvidliggande huset, h u s g r u n d 
X I I I . Denna byggnadsgrund ligger på c:a 5,5 m:s avstånd från 
hus XII och intager vinkelrätt läge i förhållande till denna (fig. 2 
—3). Orienteringen är i stort sett norr—söder. Bedan före utgräv
ningen kunde det konstateras att huset saknade gavelvägg av sten i 
sin södra ända. Här övergick husgrunden oförmedlat i den yttre om
givningen. 

Husets grundmur var på sedvanligt sätt byggd av i dubbla paral
lella rader lagda gråstensblock, dock av mindre imponerande dimen
sioner än i hus XII. Murarna voro även mera oregelbundet byggda 
och dess kantstenar hade på åtskilliga ställen blivit betydligt för
skjutna ur läge. Murbredden varierade mellan 1,2 och 1,9 m. Största 
yttre längden på husgrunden belöpte sig till 15,75 m, största yttre 
bredden till 8,45 m. 

Blott obetydliga raskvantiteter lågo utmed murarna. Detta tyder 
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på att inurhöjden — denna uppgick vid undersökningen till högst 
1/2 m — ursprungligen varit i stort sett densamma som nu och alltså 
varit ej obetydligt lägre än i det bredvidliggande stora huset. Allt 
gav intryck av en större primitivitet, ett enklare, mindre påkostat 
byggnadssätt och därmed tydligen också ett annat huvudändamål än 
vad som gällt det väl ombonade och omsorgsfullt uppförda huset XII. 

Dessa rent yttre kännetecken ägde sin fulla motsvarighet i det inre. 
Huset saknade fullständigt kulturlager. Omedelbart under grästorven 
vidtog grovt grus (»getter»), blott obetydligt mörkfärgat i sin övre 
del av kolsubstans eller humusämnen. ingen eldstad hade funnits i 
byggnaden och så när som på ett bryne av sandsten (1) och ett 
mindre antal benbitar gjordes ej heller några lösa fynd. Huset hade 
uppenbarligen ej blivit använt som boningshus. Däremot kunde lik
som i hus XII påvisas tvenne rader stensatta hål för takstolpar, vilka 
stått på kort avstånd från murarnas innersidor, fyra i varje rad (i 
den östra stolphålsraden konstaterades visserligen blott tre hål, men 
det är tydligt att även här funnits fyra stolpar, motställda den västra 
radens). Stolparna hade stått neddrivna i älven till ett djup av c:a 
25 cm och på övligt vis varit kringsatta med i krets eller fyrkanter 
ställda stenar. 

Som en särskilt viktig uppgift vid denna undersökning ingick att 
söka få utrönt det sätt, på vilket husets södra gavel varit uppbyggd. 
Hus med åt ett håll öppen gavelända äro som nämnts helt vanliga 
bland »jättegravarna» på Öland, men det föreliggande vid Södra 
Greda är likväl det första, som hittills blivit undersökt på ön. Även 
bland Gotlands »kämpgravar» är typen företrädd.8 Hus av denna 
art ligga som regel i nära konnektion till grunder med fullt sluten 
mur; från hela ön känner jag blott några få fall med isolerat belägna 
grunder av denna typ. 

Byggnaderna torde antingen haft helt öppen gavel eller också har 
denna varit försedd med en vägg av trä eller risflätning. Att båda 
dessa varianter kunna ha förekommit vid samma tid är naturligtvis 
tänkbart. Dessvärre ledde ej utgrävningen vid Södra Greda till sådana 
resultat att någonting bestämt kan sägas om konstruktionen. I hela 
huset framkom ej ett enda kolstycke och till följd härav måste vi 
räkna med att huset antingen blivit nedtaget eller lämnats att för-

8 J. N i h l é n och G. B o é t h i u s , Gotländska gårdar och byar under 
äldre järnåldern. Sthlm 1933, s. 82. 
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falla. Hade det brunnit ned skulle förbränt virke eller bränd ler
klining kunnat bidraga till att klarlägga situationen. När emellertid 
så ej varit fallet, var det blott att hoppas på, att i den öppna gavel
ändan skulle kunna påvisas spår i marken efter att stolpar eller 
andra anordningar funnits här. Trots en mycket omsorgsfull under
sökning kunde dock ej iakttagas rester efter ett enda stolphål vid 
husets mynning, och över huvud taget framkom ingenting, som tydde 
på att en vägg existerat. Grusgolvet i husets inre gick oförmedlat 
över i den yttre omgivningen. 

Hade en risflätad, av stolpar uppburen gavelvägg funnits borde 
rimligtvis stolphål av likartad beskaffenhet som inuti huset förekom
mit i gruset. Likaså är det ganska otänkbart att inga som helst stöd-
anordningar kommit till utförande, därest byggnaden hatt en timrad 
vägg av trä. Nn fanns emellertid ingenting sådant, varför det ligger 
närmast till hands att tänka sig att huset verkligen varit helt öppet 
åt detta håll; en provisorisk tätning bör lätt ha kunnat åstadkommas, 
om så varit erforderligt under vissa förhållanden. Det kan i detta 
sammanhang vara skäl att erinra om avbalkningen mellan förrum
met och »stugan» i hus XII. Denna har till sin nedre del utgjorts av 
en i skalmursteknik lagd, präktig sockel, vilken aldrig varit mycket 
högre än nu utan rimligtvis uppburit en lodrätt, flätad eller timrad 
vägg. Det är med intresse man avvaktar resultaten av kommande 
undersökningar på Öland och Gotland av likartade byggnadsgrunder. 

Huru det än förhåller sig med den ursprungliga utformningen av 
gaveln till hus XIII är det likväl uppenbart att byggnaden ej tjänst
gjort som boninghus. Detta har däremot hus XII varit, en med stor 
omsorg uppförd byggnad, vilken varit försedd med ett skyddande 
förrum och ägt stor eldstadshäll mitt på golvet. Även de där gjorda 
fynden voro — trots deras fåtalighet och oansenlighet — karakteris
tiska för ett boningshus. Att hus XIII fungerat som bod eller lik
nande förrådshus är föga sannolikt. Därtill har det varit alltför 
stort, och den öppna eller primitivt tillslutna gaveln i söder kan ej 
ha varit förenlig med ett hus av dylikt slag. Återstår sålunda blott 
att huset varit ämnat till skydd för kreaturen på gården. I de fall, 
då liknande öppna husgrunder i sin omedelbara förlängning äga en 
fållartad utbyggnad behöva några tvivelsmål knappast råda om att 
husen varit skyddshus för de för vinterns kyla ömtåliga nötkreatu
ren. En sådan kombination är på Södra Gredafältet representerad av 
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hus XI. Som resultaten av den gjorda undersökningen av hus XIII 
nu föreligga, framstår det emellertid ganska klart, att detta hus utan 
eldstad måste ha nyttjats på samma sätt som hus XI, alltså varit 
fähus, det första från förhistorisk tid, som blivit framtaget i vårt 
land. Det ligger då inom sannolikheternas gränser, att hus av den 
»cjppna» typen i allmänhet haft detta ändamål och att följaktligen 
bruket med särskilda hus för kreaturen varit allmänt utbrett under 
denna tid.9 Som ovan blivit sagt i anslutning till resonemanget om 
ändamålet med hus I och V föreligger dessutom skäl till antagandet, 
att det under samma civilisationsstadium funnits byggnader med bo
ningshus och fähus inordnade under samma tak. 

De undersökta husgrunderna vid Södra Greda böra följaktligen 
utgöra rester efter en liten gård, till plangivning och antalet hus 
mycket betecknande för de mindre järnåldersgårdarna på Öland. De 
fåtaliga fynden ha dessvärre ej kunnat medgiva någon snävare tids
bestämning, men det förefaller likväl sannolikt att gården förskriver 
sig från i stort sett samma skede av järnåldern som de tidigare ut
grävda gårdsanläggningarna på Ölands mittland. Det är dessutom av 
största värde att ha fått konstaterat, att de husgrunder på norra 
Öland, som äro byggda av stora, understundom resta gråstensblock 
och ofta kännetecknade av ovaltenderande grundplan, tillhöra samma 
stora grupp av fornlämningar som de huvudsakligast av kalksten 
uppförda, vanligen mera utpräglat rektangulära grunderna på den 
mellersta och södra delen av ön. 

9 Detta förhållande med »öppna> husgrunder har redan iakttagits av 
J. H. Wallman, vilken utan närmare motivering framhåller att de »sy
nas hafwa blifwit begagnade till boskaps-skjul». Wallman nämner även 
att grunder av denna typ »förekomma aldrig, såsom de wanliga, ensamma, 
och äro ofta något bredare än de senare». Se härom W [ a 11 m a ] n, Lem
ningar efter gamla boningar ifrån hednatiden, på Öland. Iduna 10, s. 294. 
Sthlm 1824. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

MÅRTEN S T E N B E R G E R : Ein eisenzeitlicher Hof im nördlichen 

Öland. 

Eine horvorragende Stelle unter den Alterturaern auf Öland nehmen 
dio sog. Riesengräbor ein, d. b. inohr odcr weniger laiiggostrcckte Haus
griinde mit niedrigon, aber broiton Mauorn aus Stoin odör Erde. Die Dächer 
babon auf inneren, froistohondon Holzpfosten gerubt, dio in Reihen längs 
don Laiigseitcn der Häuser angebracht waren. 

Mehrere Hausgriinde dieser Art sind während dor letzten Jahre im 
mittleren Teil von Öland untersucht worden, und Verf. teilt im vorlio-
gonden Aufsatz dio Ergebnisse einor Untersuchung mit, dio im Sommor 
1933 beztiglich einer Hofanlage im nördlichen Teil der Insel stattgofun-
den hat. 

In gcringom Abstand von dera kloinen Dorf Södra Greda im Kirchspiel 
Föra liegen auf oinom markiorton Kiosriicken ganz nahe dom Strandc 
der Ostsee dreizehn grössere und kleinere Hausgriinde der angedeuteten 
Art, welche die Uberreste einer urspriinglich wabrscbeinlich sehr be-
deutendon Dorfanlagc darstellen. Die Hausgriinde sind in ilblicher Weise 
umgobon von einem vorzwoigton Netz von rasierten Steinmaucrn, die 
lliirden und Anbaufläcbcn iu dor unmittolbaren Nähe der einzelnen Höfe 
eingehogt haben. 

Von dioson dreizehn Hausgriinden sind die in der Uborsichtskarte Abb. 1 
mit den Zifforn XII und XIII bozoiebneton Griindc untersucht worden. 
Hausgrund XII hatte einen ovalor Form sich nähorndon Grundplan sowio 
bis zu 1,9 m dicke und 75 cm bobo Grundmauern. Seine Orientierung ist 
WNW—OSO. Der Eingang lag an der Mitte der östlichen Giebel-
mauor. Nach innen davon war ein kloiner Vorraum, getrennt von 
dem inneren, eigentlichen Wohnraum durch eine niedrige Mauer, 
durch welche noch eine Ttiröffnung fiihrte. Zerstreut liegende 
Kalksteinplatten im Vorrauine bildoton dio Uborbloibsol einer einfachen 
Pflasterung, während der Fussboden in dom inneren Raum aus fostgc-
trotonem Kies bestånden hatte. In einem Abstand von 0,75—1 m von jeder 
der beiden Langwändc wurde in dem inneren Raum oino Roibo mit Steinen 
ausgekleidetor Löcher angetroffen, in denen freistobende Pfosten, die 
das Dach trugen, ihren Platz gehabt hatten. Jodc Reihe enthielt vier 
Pfostenlöcher. In der Mittellinic des Hauses und in gcringom Abstand 
von der inneren Tur lag dio Feucrstätte, die aus cinor grösseren Kalk-
steinplatto bestand, welche iiber das Niveau des umgebenden Fussbodcns 
etwas erhaben lag, und in der unmittolbaren Verlängcrung dor Stcinplatto 
nach Oston hin befand sich eine seichto Fouorgrubo, dio mit Kohle und 
miirbe gobrannton Steinen gefiillt war. 

Lose Funde wurden in sehr geringer Zahl angetroffen; sie bestanden 
nur aus unvorzierten Tongefässscborben, einfachen Eisonstäbchcn, oinom 
durchbobrtcii Tonstilck, vormutlioh einem Wcbgcwicht, einer eisornen Nieto 

2 — Fiirnvännrn (935. 
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sowie einem Wetzstein aus Sandstein. Hierzu kommt eiu kloines Bruch-
stiick von oinom verzierten Tongefäss, das in einen späton Teil der rö
mischen Eisenzoit öder in dio ältere Völkerwanderungszeit zu datieren 
sein diirfto. 

Der daneben liegende Hausgrund, Haus XIII, in nur 5,5 m Abstand von 
Haus XII gelegen, enthielt koinc lösen Funde. Auch fehlte eine Feuer-
stätte, und es zoigte sich ausserdem, dass das Haus aller Wahrscheinlich-
keit nach keine Giebelwand an seinem Siidonde gehabt hatte. Hier wie in 
Haus XII wurden längs den Langwänden des Hausos Reihen von mit 
Steinen gefiitterten Löchern fiir Dachpfosten angetroffen, vier Löcher in 
jeder Reihe. Auf Grund dor bei der Untersuchung gemachten Beobachtun
gen sowie mit Riicksicht auf andorc entsprechonde Gebäudereste auf 
Öland deutet Verf. dieses Gebäude als die Uberreste einos Viehstalls. 

Dio untersuchten Hausgriinde bei Södra Groda miissen folglich die 
Uberreste eines kleinen Hofes darstellen, wie er dera Grundriss und der 
Anzahl Häuser nach sehr charaktcristisch fiir dio kleineren eisenzeitlichon 
Höte auf der Insel ist. Die wenigen Fundo haben leider eine genauere 
Zoitbestlmmung nicht zugclassen, wahrscheinlich aber diirfte es doch sein, 
dass der Hof im grossen ganzen demselben Abschnitt der Eisenzeit angehört 
wie die friihor ausgegrabenen Hofanlagcn auf dor Insel, d. h. der Zoit 
um 500 n. Chr. Von grösstem Interesse ist ausserdem dio Fcststellung, dass 
die Hausgriinde im nördlichen Teil von Öland, die aus grossen, bisweilen 
hochkantig gesteilten Feldsteinblöckon errichtet und oft durch ovalen 
Grundplan gekennzeiebnot sind, derselben grossen Gruppo von Alter-
tiimern angehören wie die hauptsächlich aus Kalkstein aufgefiihrten, ge
wöhnlich mehr ausgeprägt rechteckigen Grunde im mittleren und siid
lichen Teil der Insel. 


