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EN GÅRDSANLÄGGNING FRÄN JÄRNÅLDERN 
PÅ GOTLAND 

E R I K B. LUNDBERG 

G
ränsande till de på fornlämningar synnerligen rika got
ländska kustsocknarna Tofta och Eskelhem ligger Sten-
kumla sn, något mindre rikt lottad på förhistoriska min
nen än dessa. Men här liksom annorstädes på Gotland 

saknas ej spår efter den äldre järnålderns bebyggelse, vars förnämsta 
kvarlämnade monument utgöras av de s. k. kämpagravarna, varmed 
man som bekant menar de numera övervallade grundvalarna till den 
tidens boningar. 

Något större bcbyggelsekomplex från denna tidiga bosättning 
saknas emellertid i denna socken, som istället har sitt kämpagravs-
bestånd fördelat på ett flertal olika platser med enbart några få 
grunder på varje håll. Uppodlingen av trakten är nog den största 
orsaken till att detta slags fornlämningar ej längre är att finna i 
några större klungor. På Gotland är det annars icke ovanligt att 
hustomtningar anträffas i stora grupper med många hus i varje 
grupp.1 

På några ställen finnas dock mindre samlingar av husgrunder, 
där de olika byggnaderna äro så grupperade att man troligen står 
inför rudera efter fullständiga gårdsanläggningar. Ett bra exem
pel härpå ha vi i de sex kämpagravar, som äro belägna omkr. 400 
m sydväst gården Lilla Homa. Fornminnesområdet ligger på krönet 
av en mindre höjdsträckning, där det underliggande kalkstens
berget täckes av ett lager med sandig lerjord här och var genom
brutet av uppskjutande hällpyntar (fig. 1). 

1 J. N i h 1 é n—G. B o é t h i u s , Gotländska gårdar och byar under 
äldre järnåldern, Sthlm 1932, kap. 3. 



276 E R I K B. LU N D B E B G 

Fig. 1. 
Fornininnesområdet vid Lilla Honia i Stenknmla sn. 

Den nedanför höjdryggen liggande terrängen är i nordväst upp
odlad, medan längre åt söder en yppig barrskog täcker stora area
ler. Omkring 1 000 m norrut från Lilla Homa ligger en myr, Ko-
myr benämnd, och c:a 1 500 m åt söder en annan våtmark kallad 
Tomtemyr. Dessa sankmarker äro troligen relikter efter ett forn
tida stort myrområde, som måste ha legat den hällebacke, där hus
grunderna ligga ganska nära. I våra dagar löper genom fornmin-
nesområdet en svacka, som under vissa delar av året håller mycket 
vatten. Troligen har denna sänka vid tiden för platsens bebyg
gelse varit betydligt mera vattenfylld än som nu är fallet, och har 
härigenom kommit att bilda en gräns mellan tvenne husgrupper, 
som var och en utan tvekan bildat en gård. Gårdarnas läge i en 
fordom vattenrik trakt stämmer fullt överens med vad vi förut 
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känna till om järnåldersgårdarnas utbredning på ön. Huvudmassan 
av dessa ansluta sig nämligen till myrarna och de mera betydande 
vattendragen. Det är också känt att den innersta orsaken härtill 
närmast är att söka i den omständigheten, att våtmarkernas växt
lighet beredde den tidens boskapsskötande folk de allra största 
möjligheter att få in vinterfoder åt djuren. Myrslåtterns betydelse 
för »kämpagravsfolket» kan säkerligen icke nog uppskattas. I var 
och en av de båda gårdarna ingå endast tre hus, av vilka de öst
ligast liggande äro belägna i en liten lövdunge med bestånd av 
framför allt hassel, björk och ask. Av grundvalarna tilldrager sig 
givetvis den stora hallen n:r 6 den största uppmärksamheten. I 
sitt nuvarande skick mäter den inemot 40 m i längd, och synes 
medelst en tvärmur ha varit indelad i tvenne rum. Grunden verkar 
att vara helt öppen åt väster, men om så varit fallet även åt öster, 
kan nu ej avgöras, då den här har blivit skadad vid odling.2 Från 
södra muren utgår en sten väst i västlig riktning (tig. 1 nr. 9). 
Den strax i närheten liggande husgrund 7 är en mindre byggnad 
med helt öppna gavelpartier. Ungefär mitt i rummet och framemot 
södra muren märkes en upphöjning, som utgöres av en under gräs-
svålen liggande större hög med skörbrända stenar och kolhaltig 
jord. Denna stensamling får tänkas vara husets forna härd, vilken 
synes ha upptagit en ganska stor del av husets golvyta. Såväl med 
avseende på den stora härdbottnen som planformen påminner den
na grundval ganska mycket om hus 3 i den västra husgruppen, 
varför man får förutsätta att dessa hus en gång ägt likartad 
funktion. 

Det tredje huset nr 8 har demolerats och fått sin yttre form för
störd genom uppkastade odlingsrösen. 

Längre österut från denna husgrupp räknat skall ha legat en 
enligt uppgift närmare 60 m lång hall, som för ett 50-tal år sedan 
bortodlats. Härvid påträffades i husets ena ända en hög med järn
slagg, varav ännu finnas bevarade ett flertal stycken med s. k. 
»drypformat» utseende.3 

Den västra byggnadsgruppen är betydligt mera sluten än den 

2 Av dylika långhallar finnas endast elt fåtal bevarade på Gotland. Den 
mest kända är don vid Känno i Burs (Stavgard). 

3 J. N i h l é n , Studier rörande äldre svensk järntillverkning. Jernkon
torets Borgshistoriska Skriftsorio n:r 2, Sthlm 1932. 
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Fig. 2. 
Planer och längdsektioner av husgrunderna 1, 2 och 3. 

östra och mellan sig innesluta de tre grundvalarna en liten plan, 
som väl tjänat som gårdsplats. Åt den förut omtalade vattensjuka 
svackan begränsas gården av en väst eller stensträng (fig. 1 nr 4) 
upplagd av stora gråstenar. 

Under ledning av fil. dr John Nihlén pågingo sommaren 1935 
omfattande husgrundsforskningar på Gotland, varvid »kämpa-
gravsproblemet» togs upp till behandling så allsidigt som möjligt. 
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Fig. 3. 
Husgrund 1 efter utgrävningen; foto mot öster. 

Föremål för undersökning blev den västligaste av ovan nämnda 
husgrupper vid Stenkumla, vid vilken utgrävning förf. fungerade 
som dagkontrollant. 

Början gjordes med komplexets minsta grundval, hus 1, varefter 
den stora hallen 2, och hus 3 blevo utgrävda i nämnd ordning. 

Husgrund 1 var kraftigt övervallad och av murarnas stenar höjde 
sig blott en och annan ur grästorven. Under grässvålen vidtog ett 
mörkfärgat jordlager, som ner emot husets forna golvyta blev 
starkt kolhaltigt och här och var bemängt med kolsplittror. Golvet 
utgjordes dels av den gula sandblandade lerbottnen dels av natur
liga hällen, som gick i dagen i rummets västra halva. Grund
valen låg orienterad i stort sett, nv—so, ägde en största yttre 
bredd av 6,5 m och en dito längd av 7 m, samt saknade gavel-
murar (fig. 2, 3 och 4). Murarna voro uppförda av gråste
nar och kalkstenar lagda i dubbla parallella rader med mel-
lanfyllning av jord och småsten. Murbredden uppgick till 1,25 m. 
Väggarna voro endast ett stenskift höga (30—40 cm). Innerliven 
voro synnerligen raka och stenarna jämnstora och lagda tätt intill 
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varandra. Stensockeln var med andra ord upplagd omsorgsfullt 
oeh bastant. 

I den östra gavelöppningen påträffades alldeles under grästorven 
en bädd av skörbrända stenar, vilken vällde ut framför huset med 
en dragning åt söder. Åt norr sträckte sig stenpallen endast omkr. 
1,50 m bortom husets längdaxel, varigenom mellan stenpackningens 
kant och norra murens innerliv uppstod en öppning av omkr. 1 
meters bredd. Stenbädden, vars totala storlek uppgick till 4,40x2,80 
m, ägde en tjocklek av omkring 15 cm och såväl över som mellan 
dess tätt sammanpackade gråstensskärvor låg starkt kolhaltig jord 
här och var även innehållande mindre kolstycken. Den framtagna 
stenpallen utgör med till visshet gränsande sannolikhet en härd-
botten där stockvedsbrasor flammade för att uppvärma det innan
för liggande rummet. Man återfinner ännu samma placering av 
eldstaden hos den uppsvenska slogboden, framför vars öppning 
ofta ligger en väldig nying från vilken värmen av vinden föres 
in i hyddan. 

Härdens läge bör ha omöjliggjort förekomsten av en gavelvägg i 
denna del av huset. I byggnadens andra ända däremot påträffades 
rikligt med lerklining med intryckta märken efter riskvistar och 
träfibrer och dessutom funnos i hällen tvenne stolphål med ett 
djup av 15—20 cm, allt tydande på att vi här haft en av stolpar 
uppburen gavelvägg risflätad och tätad med lera. Väggen har med 
all säkerhet varit helt sluten, då ingångsöppningen får tänkas varit 
belägen mellan härden och norra väggen. Flertalet av kliningsbi-
tarna voro hårdbrända och några till och med förslaggade, 
något som jämte de i husets fyllning rikligt förekommande kol-
splittrorna och kolade virkesresterna visade att byggnaden ödelagts 
genom eld. 

Alldeles innanför härden låg tvärs husets mittlinje en omkr. 75 
cm lång förkolnad stock vid en rad av tre mindre stenar. Om ett 
bränt trä av en tillfällighet lagt sig så eller anordningen haft 
något praktiskt ändamål var emellertid omöjligt att avgöra. Annars 
funnos i golvet inga stolphål eller stödanordningar, som tydde på 
att husets tak uppburits av träkolonner, om man frånser tvenne i 
vinkel nedkilade små gråstenar i närheten av södra murens mitt
parti, vilka kunna ha utgjort fäste för någon taksträva. För att 
stapla upp ett tak över en så liten byggnad som i detta fallet be-
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hövde man väl ej heller resa någon mera sinnrikt konstruerad 
bäranordning. Det fyndbestånd, som utgrävningen bragte i dagen 
var skäligen magert. 

Spjälkade djurben lågo utströdda här och var på golvet, till 
största antalet invid norra väggen, och intill en flat kalksten 
i denna murs östra ändnarli lågo utan synbar ordning inom 
en yta av omkring cn halv kvadratmeter 200 bitar efter kros
sade tyngder av lera tillsammans med 28 små kalkstenar med hål 
uppkomna genom erosion (tig. 2, nr 1, och fig. 10). Av de sönder-
sprungna lertyngderna var det möjligt att rekonstruera en, som visa
de formen av en pyramid med en höjd av 10 cm och upptill genom
dragen av ett litet ovalt hål (fig. 10). I allmänhet äro dessa tyngder 
att anse som vävtyngder. Ett flertal sådana samlade i on hög utmärka 
också med sannolikhet vävstolens plats i rummet. Detta slags väv-
utensilier uppträda ofta i såväl husgrunder som fornborgar, men 
hittas sällan nedfallna i sådan mängd som i ovannämnda fall.4 

Den pyramidfonnade vävtyngden är ej ett så vanligt fynd på 
Gotland — vi känna den förut från den stora husgrunden vid 
Känne i Burs (Stavgarcl)5 — som exempelvis i Danmark, där den 
ej så sällan uppträder i de förhistoriska husgrunderna." 

I fyndinventariet ingingo likaså tvenne små runda stenklot, vil
kas avnötta sidor skvallrade om, att de använts till utbankning eller 
som löpare i en handkvarn. I husets västra del låg en liten järn
ring och en 10 cm lång till synes obearbetad ten av brons. I rum
mets mitt låg ett sandstensbryne (2) och utströdda över hela golv
ytan inemot 200 keramikfragment av svart, ojämnt bränt, grovt 
gods utgörande rester efter enkla, oornerade hushållskärl. På ett 
ställe (3) låg en samling lerkärlsbitar, vilka troligen represente
rade större delen av en kruka. Skärvorna voro tjocka och godset 
hårt med en svartglänsande yta. Detta godsets beskaffenhet jämte 
profilen på en del stora kantstycken pekade på en urna av det slag. 
som var vanlig under den romerska järnåldern. Förefinlligheten 

* Vid Visnar i Älskog sn. på Gotland anträffades i en husgrund under
sökt av Prof. Sune Lindqvist, en liknande samling av vävtyngder, som 
hade formen av runda trissor med välvda sidor. 

5 J. N i h l é n , En gård från äldre järnåldern på Gotland, Arkeologiska 
studier tillägnade H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf, Sthlm 1932. 

6 Ex. vid Gindorup i Thy. Se G. Ha t t , Jcrnaldersbopladsen vid Gin-
dorup i Thy i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1935. 
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Fig. 4. 
Husgrund 1; norra murens innerliv. 

av dessa skärvor kan dock ingalunda anses vara ett tillräck
ligt gott bevis för att husets ödeläggelse skett under denna tids
period. 

Husgrund 2 var belägen 5,8 m från hus 1 (fig. 2) och låg på ett 
något lägre plan än detta. Grundvalen var orienterad i riktning 
norr—söder och redan före utgrävningen verkade den att vara helt 
öppen åt sistnämnda väderstreck (fig. 5). 

Grundens yttre längd var 19 m och dess största yttre bredd 9,25 
m. Grundmurarna voro på vanligt sätt uppförda av stora gråstenar 
och kalkstensblock, men ej till synes konsekvent lagda i skalmurs-
teknik. De voro svagt utåtsvängda och så att säga nedsänkta i den 
nuvarande markytan, vilken utanför grunden låg i nivå med mu
rarnas överyta (fig. 6). Vid grundens uppförande har man begag
nat sig av en i marken befintlig svacka, vars ena sida skotts med 
stora stenar (västra muren), under det att vid andra sidan upp
lagts en mera regelrätt uppbyggd skalmur (östra muren). Den se
nare hade ett mycket oregelbundet ytterliv, och det är tvivelaktigt, 
om detta någonsin har legat synligt ovan markytan (fig. 7). Grund
murarnas bredd översteg ej 1 m och deras höjd låg mellan 35—60 cm. 

Gavelmuren var lagd av stora kalkstensblock och gråstenar, som 
lågo tätt inpå varandra utan mellanfyllning. Murbredden var här 
1,15 m och höjden omkr. 0,50 m. En 3,35 m bred öppning förde ut 
mot don för de tre husen gemensamma lilla gårdsplanen. Någon 
brosten förekom icke. Liksom i hus 1 utgjordes golvet av den hårda 
sandblandade lerbottnen, där på sina ställen den underliggande 
kalkhällen gick i dagen. Från gavelpartierna sänkte sig golvet 
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Fig. 5. 
Hus 2 före utgrävningen. Grunden i vars mitt mannen står, framträdde 

som en skålformad fördjupning i markytan. Bilden sedd från söder. 

mot rummets mitt, där i längdaxeln en liten ovalformad härd var 
belägen. Den av skörbrända stenar bestående eldpallen hade en 
längd av omkr. 2 m och en bredd av 1 m, och var obetydligt täckt 
av brandmörja. 

I närheten av eldstaden fanns en grund fördjupning i golvet, rund 
och med en halv meters diameter. Den var fylld med svart jord 
och skörbränd sten, varför den får tolkas som en kokgrop. 

I golvet påträffades vidare ett mindre antal stenskoningar, brist
fälligt uppbyggda och oregelbundet utplacerade. Om de ha tjänat 
som fästen för bärande takstöd, böra dessa ha utgjorts av klena 
stöttor och ej grova stolpar. 

Nu bör man emellertid icke förbise det faktum, att berghällen 
här och var går synlig i golvytan, varigenom alltså ett gott underlag 
fanns för stolpar, som kunde uppspänna taket. 

I husets öppna gavelända på ett avstånd av 1,75 m från lång
murarna framtogos tvenne stensatta hål av samma utseende och 
beskaffenhet som de ovan omtalade stöden i golvet. Dessa sten
skoningar tyda på, att det öppna gavelpartiet en gång varit slutet 
av en vägg, som uppburits av klena stolpar. Ett par små brända 
lerbitar, som voro mycket lösa till sin konsistens, lågo intill västra 
murens andparti och antydde möjligen att gavelväggen liksom i 
hus 1 varit ristflätad och tätad med lera. 

Huruvida byggnaden ödelagts genom en eldsvåda kunde icke med 
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Fig. 6. 
Husgrund 2 efter utgrävningen. 

bestämdhet avgöras, då kolade trärester förekommo mycket spar
samt i fyllningen. 

De lösa fynden i denna husgrund voro synnerligen få, och något 
kulturlager kunde praktiskt taget icke spåras. Den ljusa, sand-
blandade jordmassa, som uppfyllde större delen av grunden var på 
sina ställen visserligen mörkfärgad, men denna färgning har med 
sannolikhet uppkommit genom växters förruttnelse och därigenom 
bildade humusämnen. Förutom här och var utströdda djurben på
träffades ett 40-tal krukskärvor, varav några lågo tillsammans (1), 
ott litet slitet sandstensbryne invid västra långmuren (2) och en 
böjd järnbit intill eldstaden (3). Samtliga skärvor voro oornerade 
samt till färg och kvalitet påminnnade om flertalet av de keramik-
fragment, som påträffades i husgrund 1. Som dateringsobjekt voro 
alltså fynden mycket intetsägande. 

Husgrund 3, som vi härefter vända oss till, låg parallellt med 
hus 2 och på ett avstånd från detta av omkr. 5,5 m (fig. 2, 8 och 
9). Dess läge på ett något sluttande plan medförde, att den västra 
muren låg något högre än den östra. Redan före utgrävningen 
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Fig. 7. 
Husgrund 2; östra muren sedd Iran sydväst. 1 golvet synas tvenne stolpstöd 

(a och Ii . 

kunde kons ta te ras , at t gave lmura r saknades , var igenom byggnaden 

till s in planform påminde om husg rund 1. Mura rna voro uppförda 

i van l ig teknik, al l tså dubbla para l le l la s tenrader med mellanfyll-

ning. Murbredden va r i e rade mellan 1,20 m—1,30 m och höjden, som 

vanl igen dröjde vid 45 cm, kunde uppgå ända till 70 cm. Murarnas 

s tenar ägde på s ina håll vä ld iga dimensioner, som fallet bl. a. va r 

med ett pa r block i den väs t r a murens södra ha lva . Husg rundens 

s törs ta y t t re längd uppgick till 14 m och dess s törs ta y t t r e bredd till 

8 m. Till det in re ledde en ingång genom väs t r a murens mi t tpar t i , 

och i den 1,5 m breda s änkans botten låg en slät något u tå t lu tande 

kalkfl is med en längd av 1,5 m (fig. 9). Dör röppn ingen f lankerades 

på ins idan av tvenne stolphål omkr. 30 cm djupa och väl skodda 

med i golvet neddr ivna s tö r re s tenar . Med all sannol ikhet u tmärka 

dessa s to lphål dö r rgå t a rnas plats , på samma sätt som i en del 

öländska husgrunder (ex. vid Brostorp, övetorp och Rönnerum). 7 

Rester efter nedbrända dörrs to lpar ha på Gotland endast i ak t tag i t s 

vid Visnar i Älskog, Höglundar i S t enkyrka och Rings i Hejnum. 

Det s is tnämnda fallet för t jänar sä rsk i l t att unde r s t rykas , då det va r 

först sommaren 1935 som ingång kunde påvisas8 i det av F . Nordin 

på 1880-talet undersökta hus C.9 Det var vid en undersökning av 

7 M . S t e n b e r g e r , Öland under äldre järnåldern, Sthlm 1933. 
8 Av Fil. Dr. J. Nihlén och förf. 
9 Ang. hus c se: F. N o r d i n , En svensk bondgård för 1500 år sedan. 

Sthlm 1891, sid. 12 o. 13. 
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Fig. 8 
Husgrund 3 efter utgrävningen; bilden tagen från sydväst. Märk flisväggen 

i husets bortersta del, bakom vilken härdbacken ligger. 

murverket i denna till synes helt slutna grund som det observe
rades, att västgavelns vällagda innerliv på en kort sträcka över
gick i ett oregelbundet murparti, som mera verkade att bestå av 
rena rasmassor än ordentligt upplagda stenskift. För den skull 
gjordes på detta ställe ett ingrepp i väggen, vilket gav till resultat, 
att kulturlager med bl. a. djurben (sådana ha ej förut anträffats i 
detta hus) kunde spåras långt in under »muren», som här mycket 
riktigt visade sig bestå av rena rasmassor. Det bindande beviset 
för genomgångens existens blev emellertid den förkolnade stolp-
resten, lodrät stående vid dörrens södra innerhörn. Någon anled
ning finnes därför knappast att fortfarande anse hus C som en 
särtyp, ett högt överbyggt loft eller bur, utan har det säkerligen 
varit ett boningshus av vanligt slag. 

En strax intill stolphålen i hus 3 belägen stensträng bestående 
av fem mindre stenar, med en sammanlagd längd av 1,5 m har tro
ligen tjänat som stöd för ett invid dörrstolparna placerat tröskelträ. 
Det rum, till vilket ingången leder, är avdelat i tvenne halvor 
genom en vägg av jordgrävda kalkflisor, vilka äga en höjd av mel
lan 40—70 cm. Väggen slutar egendomligt nog på ett avstånd av 
1,75 m från den västra långmuren. Den södra rumshalvan, 9,5X5.5 
m i storlek, erbjuder utseendet av ett ordinärt »kämpagravsrum», 
medan den norra halvan, som mäter i storlek 4,5X5,5 m, till största 
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Fig. 9 
Husgrund 3; ingångsöppningen ined dörrstenen, nedanför vilken synas trös

kelstenar och skoningar för dörrstolpar. 

delen är fylld av en väldig hög med skörbrända stenar och kolhaltig 
jord, liggande i ett kompakt lager. Stenbacken, som vid flisväggen 
ligger i nivå med dess överkant, sänker sig mot gaveländan och 
konturen smälter så småningom samman med den utanför huset 
liggande backsluttningens. I stenbäddens botten påträffades stora 
kalkstenar, av vilka flera voro flata. Dessa ha med säkerhet av-
siktligen nedbäddats i den underliggande märgeljorden för att ut
göra det första fasta underlaget för de stockvedsbrasor, vilka 
oundgängligen måste ha brunnit i denna del av huset — analogin 
med hus 1 är härvidlag påtaglig. Genom att ideligen förnya denna 
stenbädd med nya stenlager nådde härdbottnen till slut sin nuva
rande omfattning och tjocklek (upptill 50 cm). Sedd i proportion 
till husets hela storlek måste eldstaden betecknas som ofantlig. 

Golvet i det egentliga boningsrummet bestod av den tilltrampade, 
gula leran, som före utgrävningen täcktes av ett intill 50 cm tjockt 
jordlager, mörkfärgat av kolsubstans i närheten av flisväggen och 
innehållande ett flertal rester efter kolade trän, vilka förmodligen 
härrörde från ett eldhärjat och instörtat tak. Det gavs naturligtvis 
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icke någon möjlighet att med ledning av dessa trästycken göra sig 
någon föreställning om överredets konstruktion. 

På golvet lågo ojämnt utplacerade ett antal små, flata stenar, 
varav säkerligen några ha tjänat som underpallning Tör takstolpar. 
Spår efter jorclgrävcla stöd kunde icke påvisas inne i själva rummet. 
men väl i det södra gavelpartiet. Här framtogs ett litet stolphål, 

Fig. 10. 
Hus I; vävtyngder av sten och lera. '/«• 

uppbyggt av kalkstenar, som trängde ned c:a 15 cm i marken, och 
beläget omkr. 1,75 m från den västra murens innerliv. Den stolpe, 
som här stått rest har tydligen ingått i en gavelvägg på samma 
sätt som de påvisade gavelstolparna i hus 1 och 2. I närheten av 

Fig. 11. 
Hus 3; fragment av lersil och benbricka. '/'• 

den andra muren har troligen stått en liknande stolpe, vars sten-
skoning emellertid ej kunde påvisas, då en större ask här stod 
hindrande i vägen. 

Huruvida vägg funnits även i husets andra ända är ovisst. Något 
stolphål kunde här ej upptäckas, men väl framtogs en ganska fast 
liggande kalkstensplatta, som till sitt läge svarade mot stolphålet 
i den andra gaveln. Intill denna sten låg täckande en yta av omkr. 
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en halv kvm ett 30-tal brända lerkliningsbitar, flata och med in
tryckta märken efter träfibrer. Stenskivan kan möjligen ha tjänat 
som stöd för en bärande stolpe; men man ifrågasätter om hela gavel-
partiet varit slutet av en klinad vägg. Man vill hellre hålla före, 
att om det verkligen funnits en gavelvägg, flätad eller av resvirke, 
denna varit mycket »gles», så att röken från den näraliggande eld
staden med lätthet kunde leta sig ut i det fria. 

Lergolvet invid flisväggen var på en stor fläck (markerad hel
svart på planen, fig. 2) täckt med ett tjockt lager av aska och 
bränder och lerjorden inunder var starkt rödbränd. Om tillkomsten 
av detta brandskikt är att se i en hoppackning av från härden 
nedfallna bränder eller i en nedrakning av dylika, för att i glöden 
steka och koka kunde naturligtvis icke bestämmas. Det senare al
ternativt föreföll dock mycket troligt, eftersom fynd av lerkärls-
bitar och kluvna djurben (över 200 st.) hopade sig åt. detta håll 
av rummet. Krukskärvorna voro till flertalet av samma beskaffen
het som de i hus 1 och hus 2, alltså rester efter enkla brukskärl. 
Ett par keramikfragment syntes ha tillhört en finare urna och tre 
skärvor av rött gods voro perforerade och få anses vara bitar efter 
en lersil (fig. 11). Sådana fragment höra ej till de vanligare före
målen i en kämpagrav, men ha dock påträffats på flera håll. Vid 
Höglundar i Stenkyrka sn hittades ett så pass stort antal lersil-
stycken, att man säkerligen kan rekonstruera ett helt exemplar av 
denna onekligen mycket intressanta kärltyp.10 I närheten av in
gången och t. v. om brandfläcken lågo 8 fragment av ett järnbeslag 
eller möjligen en bygel, ett litet sandstensbryne och en i det när
maste ovalt formad benbricka med ett litet runt hål i mitten (fig. 11). 
Vidare funnos tvenne stenklot av samma sort som de, vilka hitta
des i husgrund 1. 

Att med ledning av detta magra inventarium försöka uttala sig 
om tidpunkten för byggnadens ödeläggande är omöjligt, och därmed 
föll även en sista möjlighet bort att genom säkert daterbara fynd 
få visshet om under vilken tidsperiod gårdskomplexet lagts i rui
ner. Keramiken av romersk järnålderskaraktär från hus 1 är härvid 
för litet att bygga på, men tyder väl på att gården varit bebodd 
under senare delen av romersk järnålder. I övrigt påminner fyncl-

i0 J. N i h l é n , Höglundar i Stenkyrka. Från undersökningen av on järn-
åldersby på Gotland. Studier tillägnade Gunnar Ekholm 1934, sid. 271—303. 

Fornvännen 1937. 
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kollektionen både till sin beskaffenhet och sammansättning om det 
föremålsbestånd, som vanligtvis påträffas i de gotländska järn
åldershallarna, och man har därför all anledning att förmoda, att 
Stenkumlagården tillhör samma tidsskede som alla andra öns ut
grävda kämpagravar.11 

Vad slutligen beträffar de olika husens användning i gården, 
så bliva alla teorier härom knappast fria från spekulationer. Med 
ledning av fynden och grundvalarnas uppbyggnad tror man sig 
emellertid kunna uttala vissa förmodanden om den forna funktionen. 

Att döma efter grundernas uppbyggnad, förekomsten av eldstäder 
och fyndens beskaffenhet — rester efter hushållskärl, brynen, sön-
derspjälkade djurben m. m. — kunna vi ej tänka oss stå inför nå
gonting annat än rudera efter boningshus. 

Av dessa ha otvivelaktigt hus 3 med sina välupplagda murar och 
präktiga ingångsöppning varit det förnämsta. Den väldiga genom 
en vacker flisvägg avgränsade härdbacken föranleder en att tro, 
att det var i rummet innanför denna som gårdens folk trängde ihop 
sig för att hålla värmen. Man skulle med andra ord vilja kalla det 
för gårdens eldhus. Att ett slags eldhus existerat redan under för
historisk tid ha vi ett mycket gott bevis på från Höglundar i Sten
kyrka sn, där under dr Nihléns ledning framgrävts en nästan kvad
ratisk grundval med en vid ena kortsidan väl uppmurad stenlave 
(liggbänk) nedanför vilken utbredde sig en stor härd. Ingångs
öppningens dörrsten var sällsynt stor och vacker. Att denna bygg
nad tjänat som eldhus därom råder intet tvivel. Till detta eldhus 
anslöt sig vidare en långsträckt hall med eldgruva i husets mitt. 
Samma företeelse möter oss i Stenkumlagården, där hus 2 motsva
rar hallbyggnaden i Höglundar. 

överhuvudtaget möter man ofta i de gotländska järnåldersgår
darna en kombination av en långhall och en liten, ofta kvadratiskt 
formad byggnadsgrund. Samma uppdelningsprincip återfinna vi 
även på Öland, någonting som uttryckligen poängteras av Sten
berger (a. a. sid. 142) vilken även anser att en sådan gruppering 
måste haft sin särskilda betydelse. Stenberger har därjämte under
sökt ett flertal dylika komplex och kommit till den uppfattningen, 

11 De flesta undersökta kämpagravarna visa som bekant slutfynd från 
folkvandringstiden. Se härom B. N e r m a n , Die Völkerwanderungszeit 
Gotlands, sid. 125. 
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att den mindre byggnaden med sannol ikhet u tg jor t kokhus med 

sovställen.12 

Är det månne samma byggnader som under benämning stofa och 

eldhus möta oss på Is land under v ik ingat id och tidig medelt id? 

Mot de para l le l la byggnade rna vid St. Homa ha r s lut l igen öppnat 

s ig det lilla, säker l igen mera sk ju lar ta t uppbyggda hus 1, där går

dens vävstol tydl igen haft sin plats inti l l härden. I a l lmänhet ha r 

man velat anse att de små g rundva l a rna marke rade platsen för 

förrådshus , bodar el. dyl., men kunna de al l tså som i före l iggande 

fall även ha varit vanliga boningshus.1 3 

12 Exempelvis vid Rönnerum, hus VII, och övetorp hus II. Av stort in
tresse här är vidare stolphålens utplacering i golvet. Endast tre par dy
lika finnas i varje hus och det mellersta av dessa — i Rönnerum omkr. 
75 cm. långa kistor — är utpräglat kraftigt. Stenberger anser att takot 
på grund av stolparnas fåtal varit lätt. Är det dock inte tänkbart, att i 
dossa hus i n å t l u t a n d e stolpar par om par förenade till saxar burit 
en kroppås? Dels skulle då stolphålens fåtal och fördelning i golvytan 
lå sin förklaring dels de mellersta stenskoningarnas utseende (särskilt då 
de rektangulärt formade i Rönnorura — grova trän med stark lutning), om 
man får tänka sig att det var på den i mitten stående saxen som huvud
parten av takets tryck avlastades. Se M. S t e n b e r g e r , a. a. sid. 126 
och 142. 

13 N i h l é n - B o é t h i u s , a. a. kap. 4 sid. 106 och följ. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

ERIK B. LUNDBERG: Eine eisenzeitliche Gehöftanlage auf 
Gotland. 

Bei L. Homa im Ksp. Stenkumla auf Gotland wurden im Sommer 1935 
unter Leitung von Dr. phil. John Nihlén und Verf. drei Hausgriinde aus 
der älteren Eisenzoit ausgegraben. Diese Hausstiitton (»kämpagravar») 
bildeton die Reste eines Gehöfts, das zu einem Bobauungskomplcx gehört 
hat, von welchem jetzt nur noch 6 Hausgriinde vorhanden sind. 

Haus 1 war repräsentiert durch ein kleines Fundament ohne Giebol-
mauern. Die Ausgrabung ergab, dass die westliche Giebolseitc durch eino 
lebmverputzto Reisigwand verschlossen, die östliche dagogen ganz offen 
gewesen war, damit dio Wärme von der teilweise ausserhalb des Hauses 
liogenden Feuerstätte hor in den Raum hineinziehon konnte. Anlagen, die 
eine Andeutung von der Konstruktion des Daches hatten geben können, 
wurden nicht angetroffen. Unter den Funden befinden sich, ausser un-
verziorten Gefässscherben, von denen die meisten sicherlich der römischen 
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Eisenzoit angohören, ein paar Metallgegenständen unbestimmter Art und 
Tierknochen, eine grosse Anzahl Webgewichte, die an der östlichen End-
partie der nördlichen Mauor lagen. Dio Gewichte waren teils aus Stein, 
teils aus Ton. Die Tongowichte scheinen dio Form einer Py ramide gehabt 
zu haben. 

Haus 2 war 19 m läng, hatte schwach ausgeschweifte und niedrige 
Mauern und war nach Siiden hin ganz offen. Kleine Stoinschiittungen 
doutcton indessen eino von schwachen Pfosten gotragene Giebolwand an, 
dio wahrscheinlich aus Reisig geflochten und mit Lehm godichtét gewesen 
ist. Im Fussboden wurde eino geringere Anzahl schlecht ausgefiihrter 
Stoinschiittungen angetroffen, die vermutlich als Stiitzen fiir Dachstreben 
gedient haben. Grössere Pfosten können auf dem Gesteinsgrund geruht 
haben, der hier und da zutage trät. In der Mitte des Raumes lag die 
llerdstätto und neben dieser eine Kochgrube. Eine eigcntliche Kultur
schicht fohlte. Die Funde — Gefässscherben, Eisenstiick, Wetzstein aus 
Sandstein und Tierknochen — lieferten keinen Anhalt zur Bestimmung des 
Zoitpunktes der Zerstörung des Hauses. 

Haus 3 besass gut angelegte Mauern und entbehrte gleich Haus 1 der 
Gicbelmauern. Die siidliche Giebolwand wurde von Pfosten getragen. Der 
Eingang befand sich in der westlichen Mauer, und auf dem Boden desselben 
lag ein schöner Tiirstein, auf der Innenseite flankiert von zwei Pfosten-
löohern, die den Platz fiir Ttirpfosten von ähnlicher Art markieren, wie 
sie zuvor in den öländischen Hausgriinden naehgewiesen worden sind. 
Das Innere dos Hauses war durch eine in dio Erde hinabgefiihrte Wand 
aus diinnen Kalksteinplatten in zwei Räume abgetoilt. In dom kleineren 
Raum lagen nur miirbe gebrannte Steine, woraus zu entnehmen ist, dass 
hier die Herdstätte des Hauses sich befunden hat. Es ist dies von 
grösstem Interesse und vollständig analog der Placiorung dor Herdstätte 
in Haus 1. Häuser von diesem Typus sind zuvor nicht ausgegraben 
worden. Einigo Steinplatton auf dem aus Erde bestohenden Fussboden be-
zoichneten sicherlich den Platz fiir Dachpfosten. 

Die Funde waren im grossen ganzen dorselben Art wie die in den 
anderen Baugriinden und uberhaupt wie das Inventar, das in den got
ländischen Hausstätton angetroffen wird, von denen die meisten unter
suchten während der Völkerwanderungszeit zerstört zu sein scheinen. Die 
Annahmo scheint daher begriindet, dass auch das Gehöft von Stenkumla 
während derselben Zoit seinen Untorgang gefunden hat. Die Gebäude 
2 und 3 sind hierbei durch Feuer zerstört worden; ob das auch bei 
Haus 2 der Fall gewesen ist, liess sich nicht mit Sicherheit entscheiden. 

Die sämtlichen Gebäude des Gehöfts sind Wohnhäuser gewesen; die 
Häuser 2 und 3 glaubt man den Gebäuden vergleichen zu können, die 
man auf Island in der Wikingerzeit und dem friihen Mittelalter als slofa 
und eldhus bezeichnete. 


